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Un veí de la Roca  
de 41 anys mor en xocar 
contra un arbre a la 
carretera de Canyamars

Un senglar malferit queda 
atrapat a les vies del tren 
a Canovelles i el veterinari 
l’ha de sacrificar

La supressió del pas a nivell 
del centre de la Garriga 
inclourà una rotonda  
a la carretera de Samalús

(Pàgina 14)(Pàgina 14)(Pàgina 6)

Cinc hores dins del pou
Josep Xicota, de 82 anys i veí de Parets, relata com el van res-
catar els Bombers després de ser més de cinc hores en un pou 
de casa seva en caure-hi per accident.

(Pàgina 7) Josep Xicota, veí de Parets de 82 anys
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Caldes, tip que la pedrera de 
Can Cararac trenqui els precintes 
d’activitat un darrere l’altre

És el testimoni d’en Sergi, un dels interns del centre de 
menors Els Til·lers de Mollet, que ha augmentat la capacitat 
de la seva Unitat Terapèutica de 12 a 20 places. A l’equipa-

ment ingressen nois i noies menors d’edat que han comès 
algun delicte, estan privats de llibertat per ordre judicial i 
pateixen problemes de salut mental o toxicodependències. 

(Pàgines 10 i 11) En Sergi, un dels interns del centre de menors Els Til·lers de Mollet, aquest dimecres
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L’Ajuntament està a l’espera d’allò que dictamini sobre el cas el jutjat i la Fiscalia

(Pàgina 5)

“Quan surti, no vull tornar a fer el que feia”

Multitudinària 
inauguració 
del nou edifici 
d’Àgora

(Pàgina 32)

Punt final, 
després de 
30 anys, a 
la Matagalls 
Granollers 

(Pàgina 38)

L’empresari 
del motor 
Antoni Basolí, 
de Mollet, 
mor a 92 anys

(Pàgina 8)

Empreses del 
Vallès Oriental 
aposten per 
implicar-se en 
l’Agenda 2030

(Pàgina 31)

Uns 40.000 
vehicles 
vallesans 
no podran 
entrar a 
Barcelona

(Pàgines 2 a 4)

La vil·la 
romana de 
Can Terrers, 
en 3D

(Pàgines 34 i 35)


