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La filla i la 
neta secretes 
del president 
Companys  
de Bigues

(Pàgines 4 i 5) Lídia Jiménez amb una carta que l’acreditaria com a neta de Companys

(Pàgina 39)

Els Mossos identifiquen a 
Castellterçol un jove acusat 
de maltractar quatre gossos 
en un vídeo de Facebook

La guru índia Amma 
torna a aplegar milers 
de persones a Granollers 
per abraçar-les

La Generalitat busca 
mesures per evitar que 
la C-17 s’inundi quan 
plou fort a la Garriga

(Pàgina 16)(Pàgina 8)

(Pàgina 43)

Pau García, 
de Parets, 
campió  
del món de 
patinatge

(Pàgina 26)

El fiscal dona la raó als 
encaputxats que van treure 
una estelada a Sant Celoni
Fiscalia demana, ara, que s’investigui l’Ajuntament per la compra de la bandera

(Pàgina 6)

La patronal 
Pimec premia 
l’empresari 
de Caldes 
Pere Relats
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Lídia Jiménez, veïna de 
Bigues i Riells, engega un 
procés legal per reclamar 
ser reconeguda com a neta 
del president Companys. El 
va iniciar amb la seva mare, 
que va morir a l’agost.

En els darrers cinc anys a 
la comarca, les mares que 
han tingut un infant per 
primer cop entre els 40 i 
els 44 anys creix un 18% 
(en xifres absolutes, de 258 
a 307) i les que en tenen 
més de 45 s’enfila un 100% 
(de 14 a 28). En canvi, les 
mares novelles de 25 a 29 
anys cauen prop del 17% i 
les de 30 a 35 anys, un 27%. 
El 2017 van néixer 3.523 
infants al Vallès Oriental, 
un 10% menys que un lus-
tre enrere. L’edat mitjana 
de les mares per primer cop 
arriba ara als 31 anys, de les 
més altes d’Europa.

Mares 
novelles  
a partir 
dels 40

(Pàgines 2 i 3) La cantant Esther Condal, de Caldes, va tenir el primer fill a 40 anys i ara n’espera un altre a 44


