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Un gos es cola en un 
corral de Tagamanent 
i provoca la mort per 
ofegament de deu ovelles 

Calçats Pou de Granollers 
tanca la botiga del centre 
i es concentra en la marca 
pròpia Un Paso Más

La roquerola Marta Ros, 
coreògrafa de Rigoberta 
Bandini, valora la seva 
actuació al Benidorm Fest

(Pàgina 35)(Pàgina 15) (Pàgina 33)
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La comunitat Al Huda, de 
Mollet, recupera les claus 
del seu local de l’avinguda 
de Badalona i hi pot entrar 
després de més de vuit 
anys, quan va començar un 
litigi amb l’Ajuntament 
que els denega la llicència 
d’activitats per fer-hi una 
mesquita.

La comunitat 
musulmana  
de Mollet 
recupera 
el seu local

(Pàgina 6) Membres d’Al Huda aixequen la persiana del seu local aquest dimarts

Les més de 300 persones 
de la plantilla de Cricursa 
es manifestaran aquest dis-
sabte davant de la Sagrada 
Família per reivindicar el 
manteniment dels seus 
llocs de treball i el paga-
ment dels salaris que els 
deuen. Els vidres del monu-
mental estel de la torre de 
la Mare de Déu del temple 
són justament una de les 
darreres creacions de Cri-

cursa. L’empresa, amb fàbri-
ca i seu social a Granollers, 
va caure en concurs de 
creditors el desembre pas-
sat i es troba en risc greu 
de caure en liquidació si no 
arriben ofertes que donin 
continuïtat a la producció. 
Els representants dels tre-
balladors també reclamaran 
la implicació de les admi-
nistracions per trobar una 
sortida a la crisi.

La plantilla de Cricursa 
es manifestarà davant 
de la Sagrada Família 

(Pàgina 23) 

El tercer carril de la C-17 
en sentit Barcelona entre 
Granollers i Parets s’ha 
obert al trànsit aquesta 
setmana després de dos 
anys d’obres. Coincidint 
amb aquesta estrena, el 
Departament de Polítiques 
Digitals i Territori anuncia 
que ha reservat sis milions 
del pressupost d’enguany 
per construir una nova con-
nexió entre la C-17 i l’AP-7 
a Parets que serveixi d’al-
ternativa a l’actual enllaç 
de l’Institut de Seguretat 
Pública (ISPC), a Mollet.

Oberts 
al trànsit 
els primers 
tres carrils 
de la C-17

Els Mossos detenen un 
menor per abusos sexuals 
a dues noies a la Roca
També s’està investigant un altre cas de coaccions amb finalitat sexual a Santa Eulàlia

(Pàgina 16)
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(Pàgines 4 i 5) L’ampliació de la carretera C-17 a tres carrils permetrà assumir uns 100.000 vehicles diaris. Ara n’hi passen uns 85.000

Els positius 
de covid 
cauen a la 
meitat en 
una setmana 
a la comarca

(Pàgines 7 a 9)


