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Segon tall 
a la ronda 
Sud de 
Granollers
Uns 40 de veïns de l’Assemblea 
Integradora de la Ronda i Sud 
de Granollers protagonitzen la 
segona tallada de la via aquest 
dijous passat. Granollers va 
registrar la cinquena mitjana 
més alta de contaminació per 
PM10 a Catalunya el 2017.

(Pàgina 10)
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El govern de Rajoy porta 
al Suprem la declaració 
de Sant Pere a favor  
de la independència

El Suprem ratifica la 
il·legalitat de la venda 
municipal del solar  
del Decathlon a Mollet

Un motorista mor  
en un xoc a l’entrada  
de Granollers  
pel Coll de la Manya

(Pàgina 5) (Pàgina 9) (Pàgina 17)

Arrenquen les obres 
de la nova Policlínica 
de Granollers (Pàgina 8 i editorial)

Els treballs comportaran afectacions al trànsit del carrer Girona durant 22 mesos

(Pàgines 2 a 4) Un tren la línia R3 a punt de passar pel pont de la CAC a Corró d’Avall
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L’estri granollerí 
per detectar la 
meningitis pren 
forma empresarial

(Pàgina 31)

‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Bashkim Shehu: “A un 
règim autoritari li interessa 
que la gent obeeixi. Però el 
totalitarisme va més enllà: 
volen que estimis el règim”

ECONOMIA
Descens de la morositat 
bancària, que cau al nivell 
del 2008
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El creador de Superlópez prepara el 
salt del seu personatge al cinema

Recuperen un 
camió de Can 
Baulenas 30 
anys ‘perdut’

(Pàgina 39)

L’R3, una 
línia amb 
les rodes 
quadrades
Fa 40 anys, l’antic Carrilet 
del Llobregat i la línia de 
tren a Puigcerdà partien 
de situacions semblants: 
infraestructures molt antigues 
i encara de via única. Dècades 
després es pot comparar com 
han gestionat els governs 
català i espanyol. Sota la 
titularitat dels Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC), la línia 
del carrilet s’ha convertit en 
el Metro del Baix Llobregat 
i es tracta d’una de les línies 
suburbanes més avançades de 
tot Europa. Mentrestant, la 
línia de Rodalies vallesana, ara 
rebatejada com a R3, continua 
esperant un desdoblament 
que no arriba per la manca de 
compromís i seriositat dels 
governs de Madrid.


