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Convocada una vaga d’escombraries  
i neteja a Granollers a partir de dijous
Els treballadors pressionen la concessionària després d’uns dos anys de discussió del seu conveni

El Vallès 
Oriental 
creix 3.000 
habitants  
en un any
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(Pàgina 17)

Maria Fortuny, la iaia 
que va recuperar la 
fórmula de la ratafia a 
Cardedeu, fa 100 anys

La comarca tanca amb 
1.166 aturats menys el 
2018, però els sindicats 
alerten de la precarietat

(Pàgina 26)

Una dona de 67 anys mor en un incendi que va cremar del tot 
un pis de la cinquena planta del bloc del número 5 de la plaça 
Catalunya, a la Llagosta, aquest dissabte. El cos de la dona, 

que vivia a la sisena planta, va ser trobat pels Bombers al 
replà de la setena. El foc va obligar a desallotjar els 39 habi-
tatges del bloc. La trentena de veïns viuen ara en hotels.

Una dona mor al foc d’un pis a la Llagosta

(Pàgina 5) Els equips d’emergència retiren el cos de la dona que va perdre la vida en l’incendi aquest dissabte
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Un últim adéu 
a l’escriptor 
Ramon Folch  
i Camarasa  
a Palau-solità

(Pàgina 27)

Mor a 12 anys Àlex Parera, 
futbolista de Cardedeu  
i capità de l’infantil B 
de l’Esport Club Granollers

La merceria Elionor, de 
Corró d’Avall, ven un pessic 
del número 61.776, el segon 
premi de la loteria del Nen 
sortejada aquest diumenge. 
Cada dècim té 75.000 euros 
de premi.

Un pessic del 
segon premi 
de la rifa de 
Reis cau a les 
Franqueses

(Pàgina 7)


