
Ctra. Masnou - Granollers, Km 15,2
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ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 8 de gener de 2018Venda 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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Les Franqueses admet 
que estudia modificar 
el sistema de control 
del ‘foto vermell’

Els punts de llibre  
de la nena de la Garriga 
contra la leucèmia ja  
han recaptat 2.850 euros

Prunés grava en dues 
nits un CD de música 
de Miserachs amb 
l’orgue de Sant Esteve

(Pàgina 8) (Pàgina 10) (Pàgina 17)

José Luis Pena i 
Rafa Tornabell, 
de Santa Eulàlia, 
quarts al Dakar

(Pàgina 30)

El Recam 
Làser Caldes 
guanya 3 a 1 
l’Asturhockey

(Pàgina 29)

Setge a uns brètols 
de la Roca que 
cremen contenidors

(Pàgina 9)

L’alcalde lamenta l’incendi d’uns 12 contenidors i demana col·laboració ciutadana

(Pàgines 2 a 4) Melcior Clavell, propietari del Xurín, al mig de la cuinera i una de les cambreres de l’hotel
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L’Hotel Xurín de Cardedeu 
tanca aquest dilluns després 
d’un segle de vida amb dife-
rents noms. L’any 1918 va 
obrir a l’actual avinguda Rei 
en Jaume la Posada Avenida, 
primer nom de l’establiment, 
que posteriorment s’anome-
naria Can Roman –o Can Mai 
Tanquis, com el coneixien 
els cardedeuencs–, després 
Fonda Cosmos i, a partir del 
1975, Xurín. L’hotel tanca, 
però l’edifici emblemàtic a 
tocar de l’estació de tren con-
tinuarà obert amb una altra 
activitat, la de residència per 
a gent gran. Per al seu pro-
pietari, Melcior Clavell, el 
Xurín ha estat molt més que 
un negoci.

Adéu  
a l’Hotel 
Xurín de 
Cardedeu

L’exgerent de  
la Vall del Tenes 
ingressa, per fi,  
a presó   

Francesc 
Delgado, 
exgerent de 
la Manco-
munitat de 
la Vall del 
Tenes entre 
el 2007 i 
2011 i con-

demnat per malversar prop 
de 525.000 euros a l’organit-
zació de municipis, ingressa 
a presó per complir una pena 
de sis anys.

(Pàgina 5)

Els monarques més estimats
Crònica de la patge Cleta sobre la rebuda a Granollers dels 
Reis d’Orient, que també van participar en les cavalcades de 
Caldes, la Garriga, les Franqueses, Lliçà de Vall i Sant Celoni.

(Pàgines 21 a 24) El rei Melcior, a Sant Celoni

El preu de les 
naus industrials 
al Vallès creix 
el 12% per la 
manca d’oferta

(Pàgina 15)

Cinc ors per a 
les sis seleccions 
de Catalunya 
d’handbol, amb 
42 vallesans

(Pàgina 29)
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