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(Pàgina 23)

Una carbassa 
de 684 quilos 
s’imposa  
en el concurs  
de Sant Feliu

El jutge diu 
que l’empresa 
d’àrids de Caldes 
ha d’aturar 
l’activitat

(Pàgina 4)

Urbanisme obliga a allunyar 
del riu el mur de Desguaces 
La Cabaña, a Vilanova
Suspèn la modificació de les normes subsidiàries al polígon Can Masferrer
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Infants vallesans contra el canvi climàtic
Alumnes de les escoles i instituts de 
diverses localitats del Vallès Oriental es 
van mobilitzar divendres en la jornada 
de vaga mundial pel clima per reclamar 
als governs accions decidides per aturar 

el canvi climàtic. Milers d’estudiants 
de Primària i Secundària es van con-
centrar i es van manifestar en places de 
poblacions com la Garriga, Martorelles 
o Cardedeu enarborant cartells contra 

la contaminació. En molts altres llocs, 
es van fer accions a l’interior dels 
mateixos recintes educatius seguint les 
consignes del Fridays For Future i l’ac-
tivista Greta Thunberg.

(Pàgina 7 i editorial) Uns 400 alumnes de centres educatius de la Garriga es van manifestar divendres a la tarda

(Pàgines 2 i 3)
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Unes 300 persones es van 
manifestar aquest diumen-
ge a Mollet contra l’empre-
sonament dels CDR, un fet 
que va provocar polèmica al 
ple de Cardedeu, dijous.

Marxa a 
Mollet 
a favor 
dels CDR 
presos

(Pàgines 8 i 9) La manifestació va començar a la plaça Pau Casals, on es va llegir un manifest(Pàgina 33)

Artur Bossy, 
de Cànoves, 
guanya la 
Cursa de la 
Mercè

Sis generacions 
de la família 
Blancafort  
es reuneixen  
a la Garriga

(Pàgina 18)

Un aligot 
depreda la 
vespa asiàtica, 
segons estudis 
fets al Vallès 
Oriental

(Pàgina 5)


