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(Pàgina 6) (Pàgina 18)

Càritas alerta de la 
cronificació de la pobresa, 
tot i la reducció d’usuaris 
atesos en l’últim any

La temporalitat situa 
el Vallès Oriental en el 
sisè lloc de Catalunya 
en rotació laboral

El regidor de Ciutadans a 
Granollers Enric Meseguer 
deixa el càrrec per motius 
personals i professionals

(Pàgines 2 i 3)

Un menor mor en un 
accident de trànsit a 
l’autopista AP-7 a la Roca 

Un grup de manifestants va mostrar pancartes de rebuig pel 
pacte entre el PSC, Junts per Catalunya i els Comuns en el 
ple de constitució del Consell Comarcal d’aquest divendres. 

Els concentrats van escridassar els discursos dels polítics. El 
ple es va completar i va nomenar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (JxCat) com a nou president.

Protestes pel pacte al Consell Comarcal

(Pàgina 5) Els manifestants van mostrar amb cartells i escridassades l’oposició al pacte de govern al Consell Comarcal

L’incident, que es va produir diumenge, també va provocar dos ferits

Lliçà d’Amunt 
no pot enviar 
paper i cartró 
per reciclar

(Pàgina 11)

El tennista de 
Lliçà d’Amunt 
Steven Díez 
busca ser Top 100

(Pàgina 31)

Ramon Mora, 
director del 
Banc dels 
Aliments, mor 
als 66 anys

(Pàgina 4)

L’empresa de Martorelles 
Inox Torres ha adquirit 
Aguilar y Salas, de Llero-
na, i donarà continuïtat a 
l’empresa, en concurs de 
creditors des del març.

Inox Torres 
donarà 
continuïtat 
a Aguilar  
y Salas

(Pàgina 17)

Tomàquet de proximitat
Santa Eulàlia ha estat la seu de la desena edició de la Fira del 
Tomàquet del Vallès. A les activitats habituals, s’hi ha afegit 
un concurs de cuina amb Carme Ruscalleda entre el jurat.

(Pàgina 27) Una de les parades de la fira

El Maratafolk 
supera  
les previsions 
d’assistència

(Pàgina 23)

(Pàgina 7)
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