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El preu del metre quadrat 
dels pisos de lloguer 
a Granollers va pujar el 
16,7%, segons l’índex estatal

L’afiliació a la Seguretat 
Social arriba a un rècord 
en créixer el 3,5% el 2021 
al Vallès Oriental

Allau de multes dels 
radars de la C-17 a tocar 
d’Aiguafreda en reduir la 
velocitat de 100 a 80 km/h

(Pàgina 15)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 6)

Concentrats a ca l’alcalde
Uns 50 membres de la comunitat musulmana Al Huda tor-
nen a manifestar-se davant del bloc de pisos de l’alcalde de 
Mollet. Li reclamen autorització per obrir un centre cultural.

(Pàgina 4) Dones d’Al Huda, aquest divendres a Mollet
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Honors a totes les víctimes
Cardedeu inaugura amb emoció a flor de pell el monument 
a la plaça Francesc Macià que homenatja 71 víctimes que 
van perdre la vida a la Guerra Civil i la postguerra.

(Pàgina 8) El memorial a la plaça Francesc Macià
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Un home mor sepultat per 
una esllavissada de terra a les 
obres d’una casa a Cànoves 
L’operari treballava en una rasa de dos metres i mig de profunditat a Ca l’Esmandia

(Pàgina 5)
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(Pàgines 22 i 23) Un dels carros que van desfilar pels carrers de Caldes aquest diumenge al matí

Festa de cavalls i traginers
Caldes recupera els Tres Tombs després d’un any en blanc per culpa de la pandèmia

Una fundació 
gestionarà 
la futura 
residència 
de Montmeló

(Pàgina 6)

Till-Tall 
presenta la 
banda sonora 
de la Passió 
de Llinars

(Pàgina 19)

Una altra 
derrota aboca 
l’Esport Club 
a les places de 
descens directe

(Pàgina 32)

Caliu, sense 
aglomeracions, 
a la festa de 
Sant Proget de 
Palautordera

(Pàgina 25)

El Recam 
Làser Caldes 
s’imposa 
a la pista del 
Calafell (1-5)

(Pàgina 32)

Prop de 350  
atletes estrenen 
el nou circuit 
del Cros de 
les Franqueses

(Pàgina 33)


