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Unanimitat a Caldes contra 
la intenció de la Generalitat 
de tancar un grup de P-3  
a l’escola Montbui

El Teatre Auditori 
de Granollers bufa les 20 
espelmes d’aniversari amb 
un ‘Rèquiem’ majestuós

Electra Caldense impulsa 
la primera comunitat 
energètica d’autoconsum de 
règim obert de Catalunya

(Pàgina 17)(Pàgina 9) (Pàgina 16)

Enxampen dos lladres de llenya 
al Montnegre amb 14 tones 
d’alzina acabada de tallar
L’amo d’una finca de Sant Celoni havia denunciat que es tallaven arbres sense permís

(Pàgina 5)
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L’esperit del Carnaval ha 
tornat arreu de la comar-
ca després de dos anys de 
parèntesi a causa de la 
pandèmia. A Granollers, 
la rua es va adaptar a la 
situació sanitària amb un 
recorregut circular que va 
prioritzar els carrers amples 
i va esquivar les vies més 
estretes del centre. Hi van 
participar una desena de 
comparses. Cardedeu, les 
Franqueses o Canovelles 
també han fet les seves 
rues.

Carnaval 
per aparcar 
la mascareta 
i posar-se  
la màscara

Contundent 
victòria del 
Fraikin davant 
el Cangas   
(36-24)

(Pàgina 29)

Palou fa segon 
en l’estrena 
de la defensa 
del títol de 
l’IndyCar

(Pàgina 34) 

Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

EL 9 MÓN
Suplement mensual

(Pàgines 21 a 25) Una de les comparses que van participar en la rua de Granollers, diumenge a la tarda al seu pas per l’avinguda Sant Esteve

La comunitat d’ucraïnesos 
del Vallès Oriental viu amb 
angoixa l’atac rus al seu 
país. Pateixen pels familiars 
que viuen a Ucraïna i als 
quals voldrien ajudar d’al-
guna manera. La solidaritat 
no ha trigat i aquest cap de 
setmana ja s’han fet reco-
llides d’aliments i medica-
ments a la comarca.

Angoixa i 
ajuda per a 
Ucraïna des 
del Vallès

(Pàgines 6 i 7) Ucraïnesos mostren la seva angoixa al bar Kozak Cafè de Granollers

La comarca ha 
rescatat només 
una de cada 
tres empreses 
tancades per 
la coronacrisi

(Pàgina 15)


