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Mitja dotzena de famílies 
del barri de Ca l’Esmandia, 
a Cànoves, continuen sense 
solució per als danys que 
va causar als seus habitat-
ges la tempesta Glòria. El 
gener de 2020, el temporal 
va ensorrar dues torres i va 
afectar-ne greument altres.

Damnificats 
pel ‘Glòria’ 
a Cànoves 
continuen 
sense casa

(Pàgina 5) Els veïns afectats pel temporal ‘Glòria’ al peu dels habitatges que es van esfondrar el 2020

Les Franqueses i Llinars, 
els municipis vallesans que 
més han progressat contra 
la segregació escolar

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

Multitudinària inauguració 
de la Tèxtil Rase com a 
fàbrica de creació artística 
i cultural de Cardedeu

(Pàgina 17) 

Xavier Albó, fill de la 
Garriga, jesuïta i defensor 
dels pobles indígenes, ha 
mort a Bolívia a 88 anys

(Pàgina 9)
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Més d’un centenar de 
cavalls i una quarantena de 
carruatges participen en la 
cercavila dels Tres Tombs 
de Caldes, que recupera un 
nombrós públic al carrer 
després dels anys de restric-
cions per la covid. La festa 
de Sant Antoni Abat s’es-
campa arreu de la comarca.

Cavalls i 
carruatges 
desfilen 
solemnes 
per Caldes
Canovelles, 
Cardedeu, l’Ametlla 
i la Garriga també 
festegen Sant Antoni

(Pàgines 22 a 24) Benedicció dels animals a la cercavila dels Tres Tombs de Caldes aquest diumenge al matí

Primer triomf 
a casa del KH-7 
Granollers, 
contra l’Atlético 
Guardés (21-14)

(Pàgina 26)

El CF Mollet 
guanya el 
derbi vallesà 
de la setmana 
al Caldes (1-3)

(Pàgina 27)

Els treballadors d’Amazon a 
Martorelles aniran a la vaga si 
no milloren les indemnitzacions
L’empresa ofereix un xec únic de 3.000 euros pel trasllat a la planta de Saragossa

El futur de 
la plaça de la 
Malagarba de 
les Franqueses 
continua 
sense definir

(Pàgina 9)

(Pàgina 15)


