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Un jove de les Franqueses mor 
en estavellar-se contra un arbre 
a la carretera de Valldoriolf
Al cotxe, hi anaven dos nois i una noia més, d’entre 17 i 21 anys, que també van resultar ferits, un d’ells crític

(Pàgina 4)
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(Pàgina 7) El Restaurant Tagamanent es va construir als anys 70 i està tancat i en degradació des dels anys 80

Tagamanent expropia el restaurant 
abandonat a tocar de la C-17
L’Ajuntament paga 129.000 euros al BBVA per l’edifici, d’uns 3.000 metres quadrats

Plantegen 
prohibir que 
entrin gossos 
a les pastures 
del Montseny

(Pàgines 2 i 3)

Mor a 87 anys 
Josep Icart, 
líder patronal 
i exregidor 
de Granollers

(Pàgina 10)

Una gran dama de les lletres
Intensa i emotiva presentació a la Garriga de la reedició del 
llibre Quan xiula el tren, de l’escriptora Núria Albó, 25 anys 
després d’arribar per primera vegada a les llibreries.

(Pàgina 17) Núria Albó i la seva neta Bibiana Ballbè
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Les gitanes fascinen
Granollers i Cardedeu van ballar gitanes amb el suport d’un 
públic expectant aquest diumenge. A Granollers, van ballar-
les 52 parelles i a Cardedeu, 30.

(Pàgines 24 i 25) Ball de gitanes a la Porxada
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Dues persones encaputxa-
des van assaltar divendres 
passat l’oficina de Cai-
xabank situada al carrer 
Major d’Aiguafreda, a pocs 
metres de l’ajuntament. Els 
lladres portaven almenys 
una arma de foc i van acon-
seguir fugir amb un botí de 
2.500 euros en efectiu.

Atracament 
a punta 
de pistola  
al Caixabank 
d’Aiguafreda
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El sector alimentari i de begudes és el que més 
factura de tota la comarca, amb empreses com La 
Moianesa. Andreu Roca Segalés va posar en mar-
xa el negoci el 1880 i actualment ja el comanda 

Jordi Soler, la cinquena generació. A causa de la 
globalització i les grans marques i supermercats,  
la majoria de fàbriques de pasta que hi havia a 
Catalunya a principis del segle XX han desapare-

gut, però ells resisteixen gràcies a l’especialització 
i l’aposta pel mercat de proximitat, amb un pro-
ducte fet a petita escala. Els últims temps també 
s’han anat adaptant a la demanda ecològica. 
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Rècord històric de llocs 
de treball al Moianès

Ramon Vancells, 
alcalde de Monistrol: 
“Tirar a terra Ca 
l’Espardenyer hauria 
estat un escàndol”

L’associació 
Gatzara, de lleure 
infantil i juvenil, 
guanya un premi 
de la Generalitat

El tercer 
cens d’ocells 
hivernants troba 
84 espècies
en un sol dia

Als orígens de
la indústria tèxtil 
amb una visita 
al rentador de llana 
de Castellterçol

Cinc generacions fent pasta per posar a la sopa

La comarca es recupera de la pandèmia millor que la resta del país i ara n’hi ha 4.344, 200 més que el 2020

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 6)

Rut i Guillem Monsech, 
de Moià, porten l’escalada 
a les venes i ja acumulen 
diversos premis. Competir 
amb la selecció espanyola 
els dona l’oportunitat de 
viatjar arreu del món, però 
també són conscients que 
viure professionalment de 
l’esport és complicat. Tot 
i que creix l’afició per l’es-
calada, encara hi troben a 
faltar clubs.  

Créixer amb 
peus de gat

(Pàgina 7) Els germans Monsech, al Revolt de l’Àliga, a Moià (Pàgina 9)

(Pàgina 10)
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