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La policia recupera  
el servei de tramitació 
del DNI als pobles 
suspès després de l’1-O

La cooperativa  
Agrària Vallès farà cremes  
de verdures i porta els  
seus llegums a l’Alimentària

Mor als 85 anys Ángel 
de Tomás Aguirre, 
futbolista granollerí de 
la dècada dels 50 i 60

(Pàgina 12) (Pàgina 30) (Pàgina 45)

Granollers homenatjarà 
els seus 17 negocis  
amb més de 100 anys

(Pàgines 2 i 3)

L’Ajuntament censa els establiments centenaris i prepara un reconeixement per a la tardor

(Pàgina 33) Una agent de la Policia Local de la Garriga pren acta de les destrosses a les restes romanes
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Cardedeu  
recorda 
l’activista 
Joan Grífols

(Pàgines 14 i 15) 

‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Josep M. Terricabras: 
“Segurament no soc un 
filòsof ortodox”

TECNOLOGIA
Sistemes de pagament 
electrònic des del mòbil

ECONOMIA
El sistema bancari espanyol 
s’uneix per crear una única 
targeta de crèdit
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NOTARIS DEL
FONS MARÍ

Submarinistes de terra endins són 
els millors en imatge subaquàtica

‘Plou foc’, 
l’òpera  
amb 100 joves 
cantaires al TAG

(Pàgina 35)

Bretolada 
a la vil·la 
romana 
de Can 
Terrers, a 
la Garriga 
El jaciment romà de Can 
Terrers de la Garriga pateix 
l’acte vandàlic més greu 
de la seva història. Els 
desperfectes provocats 
per uns desconeguts han 
causat desperfectes d’un 
valor incalculable contra 
elements originals de l’època 
romana, declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional des del 
2001. Policia Local i Mossos 
ja investiguen els fets. Dues 
arqueòlogues van alertar de 
l’acte vandàlic, que, segons 
apunten els indicis, s’hauria 
perpetrat durant alguna nit 
de Setmana Santa. 

Senglars 
atrapats  
al riu 
Congost
Senglars adults i els seus 
porcells queden atrapats en 
una illa que es va formar al 
Congost després de la riuada 
de dimecres entre els ponts 
del carrer Ramon Llull i de la 
Camp a Granollers. La pluja 
va obligar Protecció Civil a 
activar l’alerta de l’Inuncat.

(Pàgina 19)
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