
Amb aquesta edició d’

Marques exclusives 
i també de gamma 

mitjana.

Comprem diamants 
de totes les talles, 
formes i pureses.

COMPREM OR, RELLOTGES,
DIAMANTS I PLATA

MÉS
Li donem

Peces antigues, 
noves o

trencades.

Demani pressupost 
per la seva joia 

sense compromís.

*O
fe

rt
a 

và
lid

a 
fin

s 
al

 3
1 

de
 d

es
em

br
e 

a 
pa

rt
ir 

de
 2

0 
g 

d’
or

. R
eg

al
 li

m
ita

t p
er

 p
er

so
na

 i 
di

a.

Granollers C. Santa Elisabet, 19 - Tel. 93 879 25 87

648 678 819

2,5
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 5 de gener de 2018Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro

A
n
y
 X

X
X

N
ú
m

. 
2
7
8
6

La comarca tanca el 2017 amb 19 persones mortes en sinistres de trànsit, sis més que l’any anterior

Tres xocs amb víctimes 
múltiples disparen els morts 
a les carreteres del Vallès

(Pàgina 6) Els impulsors de la bufanda groga més gran de Catalunya, dimecres a la plaça Catalunya de Caldes
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La bufanda groga més llarga

Ha mort Miquel 
Baldich, botiguer 
i activista social 
de la Garriga    

Exmembre 
de l’associa-
ció cultural 
del Corpus 
i fundador 
de la Penya 
Barcelonista 
de la Garri-

ga, Miquel Baldich, propie-
tari de Can Baldich, va morir 
dimarts als 86 anys.

(Pàgina 8)

Mor el fotògraf 
Pere Espaulella, 
cronista gràfic 
de Granollers    

Pere Espau-
lella va 
morir als 85 
anys diven-
dres passat. 
Cronista 
fotogràfic 
dels canvis 

de Granollers al segle XX, va 
donar més de 15.000 imatges 
a l’arxiu municipal.

(Pàgina 31)

Caldes està teixint la que vol 
esdevenir la bufanda groga 
més llarga de Catalunya. Es 
tracta d’una iniciativa que va 
sorgir espontàniament entre 

la gent gran que acudeix a 
les concentracions que es fan 
cada dimecres a les 12 del 
migdia a la plaça Catalunya 
de Caldes per denunciar 

l’empresonament de Sànchez, 
Cuixart, Junqueras i Forn. 
Segons explica un portaveu 
del Comitè en Defensa de la 
República (CDR) de Caldes, 

la bufanda ja ha arribat als 
gairebé 40 metres i altra gent 
d’arreu del país està contac-
tant amb ells per teixir encara 
més trams i fer-la créixer més.

(Pàgines 12 i 13)

Prop de 200 
granollerins 
responen a la 
crida per fer-se 
voluntaris

(Pàgines 2 i 3)

Parets i Lliçà  
de Vall lideren  
la generació  
de riquesa  
per habitant

(Pàgina 27)


