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El mercat de Canovelles 
recupera les parades 
als carrers de la trama 
urbana aquest diumenge

Un operari de 60 anys mor 
en accident laboral aixafat 
per una màquina a una 
pedrera de Sant Celoni  

La fi dels peatges a l’AP-7 i 
la C-33 ajuda a la reducció 
dràstica d’accidents 
a la C-35 i la C-17

(Pàgina 15)(Pàgina 9) (Pàgina 13)

Allau solidària amb les víctimes 
de la guerra a Ucraïna
El Vallès Oriental es mobilitza per acollir refugiats i fa concentracions a les places contra l’atac militar rus

(Pàgines 2 a 5 i editorial)
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EL 9 NOU engega el pro-
cés del premi Vallesà de 
l’Any 2021 i ja es poden 
votar fins al 25 d’abril els 
candidats –en l’ordre que 
apareixen a la fotografia– 
Benjamí Aguilar i Ramada-
sa Vázquez, de Granollers 
Pedala; la cineasta Neus 
Ballús; l’estudiant Imad 
Benhessou; la jugadora 
d’handbol Kaba Gassama; 
Marta Mallol, d’Amics d’El 
Xiprer; Encarna Martínez, 
d’Amics del Poble Sahrauí; 
la coordinadora de vacu-
nació de la covid Gemma 
Mota; el pilot Àlex Palou; 
la futbolista Alexia Pute-
llas, i Francesc Ventura, de 
l’associació Daruma.

Candidats 
a Vallesà 
de l’Any 
2021

Es frena 
la caiguda 
de positius de 
covid al Vallès 
Oriental

(Pàgina 8)

Exiliat a 
Palautordera 
per defensar els 
drets humans 
a Colòmbia

(Pàgina 20)

(Pàgines 17 a 19) Els 11 candidats que aspiren al premi Vallesà de l’Any 2021, que es lliurarà a Bigues i Riells del Fai el 20 de maig

L’Escola Municipal de Tre-
ball (EMT) i l’activista de la 
PAH Conchi Caruda, a títol 
pòstum, reben les Medalles 
de la Ciutat de Granollers 
en un acte en què també es 
va reconèixer els treballa-
dors de la sanitat i les resi-
dències de gent gran.

Dues empreses 
aspiren a 
l’adjudicació de 
Class Plastics, 
de Martorelles

(Pàgina 30)

L’empremta 
vallesana al 
‘Terra baixa’ 
de TV3 i 
Àngel Llàcer

(Pàgina 35)

Granollers 
homenatja 
l’EMT, Conchi 
Caruda i 
els sanitaris

(Pàgina 16) Reconeixement als sanitaris aquest dijous al Teatre Auditori de Granollers


