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Homenatge als granollerins
que van patir l’horror nazi
Granollers instal·la diumenge set recordatoris allà on van viure set deportats a camps d’extermini
(Pàgina 27)

Mor Joan
Fontcuberta,
propietari de
La Vallesana
L’empresari
de Caldes
Joan Fontcu·
berta, propi·
etari de La
Vallesana,
l’empresa
que va crear
el licor de les
Flors del Remei, ha mort als
93 anys. A més de la destil·
leria, tenia botiga a Caldes.

Granollers recordarà, aquest
diumenge, els set veïns que
van ser deportats a camps
d’extermini nazis com el de
Mauthausen. Una llamborda

(Pàgina 11)

La Roca, inquieta
amb l’organització
d’un festival de música
electrònica a Can Gener

davant de la casa de cadascun
dels represaliats amb una
placa de llautó amb el seu
nom, obra de l’artista ale·
many Günter Demnig, servirà

perquè no es perdi en l’oblit
aquell patiment per l’horror
desfermat per Adolf Hitler
amb la complicitat dels dicta·
dors Franco i Mussolini. EL

(Pàgina 25)

La granollerina Covalco
preveu augmentar
les seves botigues en
un centenar aquest any

(Pàgina 38)

La Mitja recupera
que els atletes
es creuin amb el nou
recorregut d’enguany

(Pàgina 17) L’aparador renovat de la llenceria

RAMON FERRANDIS

(Pàgines 2 i 3) Xavier Bordetas i Francesc Portet

9 NOU ha entrevistat alguns
dels seus familiars. Tots
coincideixen en l’agraïment i
l’emoció per l’acció impulsa·
da des de l’Ajuntament.

‘El 9 Magazín’

Palou també fa formatge

Després de la bretolada

Formatge fet a Palou, a Granollers, amb llet de vaques de
Palou. És la iniciativa que l’empresa Caseus ha començat a
tirar endavant a partir de la llet de la Granja Ventosa.

La botiga de Granollers atacada per brètols llueix talles grans
a l’aparador, tal com tenia previst fer-ho abans de l’atac. Arran
reivindica l’acció dels danys en un vídeo a Youtube.
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L’ENTREVISTA
Martín Duran,
periodista mexicà
refugiat

ECONOMIA
Desiguals en la crisi
i en la recuperació

TECNOLOGIA
Amazon Go, una
botiga sense
caixes

JORDI PUIG

El copilot de Caldes Lucas
Cruz, que acaba de guanyar
el seu segon Dakar amb Car·
los Sainz, vol continuar sent
fidel al pilot madrileny.

(Pàgines 4 a 7 i editorial) Maite Cañellas subjecta el retrat del seu oncle Miquel Jané, assassinat al camp de Gusen

GRISELDA ESCRIGAS

Lucas Cruz: “La
meva opció és
continuar amb
Carlos Sainz”

RAMON FERRANDIS

(Pàgina 41)

