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La Sindicatura de Comptes 
troba irregularitats en 
adjudicacions de l’empresa 
pública de residus Savosa

Els acomiadaments de 
l’any passat al Vallès 
Oriental quadrupliquen 
els de l’any 2019

Cinc detinguts i un ferit 
arran d’una baralla en un 
habitatge ocupat a Sant 
Antoni de Vilamajor

(Pàgina 17)(Pàgina 5) (Pàgina 12)

Controls als polígons
Els controls de policies locals i Mossos per evitar curses de 
cotxes als polígons industrials de diverses localitats han aca-
bat amb més de 40 vehicles denunciats.

(Pàgina 6) Un agent de Canovelles a l’entrada del polígon
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L’Esbart engega l’aniversari
L’Esbart Dansaire de Granollers ha iniciat aquest diumenge 
els actes programats per celebrar el 90è aniversari de l’enti-
tat, que es perllongaran fins a finals de març.

(Pàgina 25) La ballada d’aquest diumenge
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Les llicències d’obres majors  
a Granollers ja superen les 
d’abans de la pandèmia
A la ciutat es faran prop de 700 habitatges nous en els propers anys

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 8) Familiars de víctimes a l’acte del cementiri de la Doma, dissabte al migdia

La Garriga recorda el bombardeig
El cementiri de la Doma i el Patronat van ser l’escenari de l’homenatge a les víctimes

Les Franqueses 
rebutja 
finançar caixers 
a Bellavista

(Pàgina 10)

La Domus 
d’Olivet ja és 
Bé Cultural 
d’Interès Local 
de Canovelles

(Pàgina 20)

L’EC Granollers 
torna a guanyar 
després de dos 
mesos

(Pàgina 29)
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Treball digne 
i creixement 
econòmic

CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU

La quarta revolució industrial 
i l’educació actual poden 
encaixar amb l’ocupació?

LA SALUT MENTAL I EL BENESTAR

La salut mental en un context 
incert, amb crisi climàtica 
i precarietat laboral

ENTREVISTA A MONTSERRAT PINEDA

La secretària de Feminismes 
aposta per la transversalitat de 
gènere en totes les polítiques

OPINIÓ

Consum energètic, el punt 
clau de tots els ODS, segons el 
catedràtic d’Ecologia Narcís Prat 

Suplement mensual
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