
NOU MICRA

Ctra. Masnou - Granollers, Km 15,2

Vine ara i fes

la teva comanda del nou

MICRA al teu concessionari

NISSAN a Granollers.

WWW.SANTIENRIQUE.COM

93 860 18 53

SANTI ENRIQUE

Compara abans 
de vendre
el teu or

Articles tecnològics i Rellotges de luxe

   93 879 15 86 681 26 95 37

C. Sant Jaume, 7
Granollers
www.masempeños.com

(Al costat Farmàcia 24h)

648 678 819
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INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 20 de març de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros, 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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La implicació 
social de 
l’empresari Pere 
Barrios, candidat 
a Vallesà de l’Any

(Pàgina 12)

Jaume Fort, de 
Cardedeu, serà 
president de la 
Federació Catalana 
d’Handbol

(Pàgina 20)

Palautordera posa 
a lloguer el bloc 
de pisos que es va 
intentar ocupar 
fa uns dies

(Pàgina 5)

Trànsit ja té 
a punt les 
càmeres del 
radar de tram 
de la C-17

(Pàgina 7)

Només un centenar dels més 
de 200.000 vehicles censats al 
Vallès Oriental són elèctrics

Solidaritat i memòria. La 
celebració, aquest diven-
dres, del Dia de la Mútua de 

Granollers va ser especial. 
Coincidia amb el 65è aniver-
sari de la fundació de l’entitat 

i per això la gala va acabar 
amb un gran pastís. També 
hi va haver una donació per 

a la recerca contra el càncer. 
L’entitat ha editat un llibre 
amb la seva història.
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La Mútua de Granollers celebra 65 anys

(Pàgina 8) Un pastís amb la forma de l’edifici de La Mútua va presidir la cloenda de la gala, aquest divendres

(Pàgines  2 i 3)

Premi estatal 
per a alumnes 
de Vilamajor 
a la First 
Lego League

(Pàgina 6)

Els concessionaris detecten un interès creixent per aquest tipus de turisme

La comunitat 
escolar de la 
Garriga demana la 
reducció d’alumnes 
per classe

(Pàgina 11)


