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Aiguafreda reclama a la 
Generalitat que mantingui 
l’aposta per impartir l’ESO 
a l’escola La Muntanya

Les connexions vallesanes 
de ‘Sis dies corrents’, la 
pel·lícula de Neus Ballús 
multipremiada als Gaudí

El fabricant de frens Galfer, 
de Granollers, creix un 
40% i augmenta la plantilla 
fins a 150 persones

(Pàgines 36 i 37)(Pàgina 19) (Pàgina 31)

Un de cada tres vallesans 
s’ha encomanat de covid  
en els dos anys de pandèmia
La meitat de totes les defuncions pel virus es van registrar durant la primera onada

(Pàgines 2 a 10)
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Club Bàsquet 
Granollers, 
90 anys 
entre l’elit i 
la proximitat

(Pàgines 46 i 47)

Un sènior del 
Tennis Belulla, 
al capdavant 
del rànquing 
estatal

(Pàgina 48)

La pastisseria Puigdomènech crea un bombó de xocolata 
que reprodueix la Pedra de l’Encant de Granollers, l’ele-
ment simbòlic i llegendari a tocar de la Porxada.

(Pàgina 41) Montse Puigdomènech amb els bombons 
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De l’Encant i de xocolata
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Tres agents dels Mossos 
d’Esquadra van reanimar 
Miquel Bages, de 60 anys, 
quan va patir una aturada 
cardiorespiràtoria i va cau-
re desplomat davant de la 
comissaria de Granollers. 
Després de 20 dies a l’hos-
pital i un doble bypass al 
cor, Bages els ha volgut 
conèixer per agrair-los que 
li salvessin la vida.

Li van 
salvar 
la vida

(Pàgina 20) Miquel Bages, amb els tres agents dels Mossos que el van reanimar

Tres combois de furgo-
netes i remolcs surten de 
Granollers i Bigues i Riells 
del Fai per portar ajuda 
humanitària a la frontera 
d’Ucraïna i Polònia. De 
tornada, com han fet altres 
vallesans a títol individual, 
recolliran refugiats ucraï-
nesos per acollir-los a l’Es-
tat. Mentrestant, l’Oficina 
d’Acollida de l’Ajuntament 
de Granollers ja ha atès 36 
persones que han aconse-
guit fugir de la guerra i que 
s’allotgen en domicilis de 
familiars i amics. 

Combois 
solidaris 
amb Ucraïna 
d’anada 
i tornada

(Pàgines 12 a 14) Alumnes de l’escola Pereanton miren com carreguen caixes en un dels combois per a Ucraïna

Anna Ballbona 
posa en valor 
les dones 
esportistes al 
seu nou llibre

(Pàgina 35)

La històrica 
travessa 
Viladrau-la 
Garriga arriba 
al mig segle

(Pàgines 42 i 43)


