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Ctra. Masnou - Granollers, Km 15,2
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SANTI ENRIQUE

93 860 18 53

648 678 819

2,5
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 13 d’octubre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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La Polifònica 
de Granollers 
prepara ‘Sarau’ 
per celebrar 
els 40 anys

(Pàgina 32)

L’Ametlla ha d’escollir 
entre el Sant Jordi o 
el Passeig per al nou 
mercat dels diumenges

Un veí de 90 anys  
de l’Ametlla mor  
en un xoc frontal a la 
carretera de Llerona

Quatre arrestats per robar 
a botigues de Granollers 
mentre s’esperaven per 
ser jutjats per això mateix

(Pàgina 13) (Pàgina 19) (Pàgina 22)

Bimbo i Cola Cao 
traslladen  
les seus socials

(Pàgina 10)

Idilia Foods fabrica Cola Cao a Parets del Vallès La fuga d’empreses després de l’1-O esquitxa el Vallès Oriental

McCarthy, 
dels EUA i  
de 2,16m, tria 
el CB Lliçà 
per triomfar  
a Espanya

(Pàgina 35)

Paquet de mesures per evitar les masses 
de cotxes de cada tardor a l’entorn del 
Parc Natural del Montseny. Més transport 
públic és la solució clau. S’enllesteix un 
nou aparcament a Campins amb 500 pla-
ces, que s’afegeixen a les 200 actuals de 
Santa Fe del Montseny; s’estrenen dues 
noves línies d’autobús entre Campins i 
Sant Fe i entre l’estació de Renfe a Sant 
Celoni i Campins, i es talla la carretera de 
Santa Helena per evitar l’accés a Santa Fe 
des de Fontmartina.G
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El Montseny 
vol evitar la  
massificació 
de tardor amb 
més transport 
públic  

(Pàgines 2 a 4) Una informadora del Montseny contrala l’accés al parc des de Cànoves aquest dijous al migdia

Amazon obre 
portes al Vallès  
i dona feina  
a 114 operaris 
de Martorelles

(Pàgina 27)


