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Granollers converteix el 80è aniversa-
ri del bombardeig del 31 de maig de 
1938 en un clam per la pau. Ciutadans 

i alcaldes d’arreu de l’Estat, entre ells 
el de Guernica, José M. Gorroño, o la 
de Barcelona, Ada Colau, reten home-

natge a les víctimes de l’aviació feixista 
al cementiri. Altres actes de memòria 
també s’omplen de gom a gom.

(Pàgines 10 a 14) Memorial a les víctimes del bombardeig de 1938 al Cementiri de Granollers, aquest dijous al matí
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Divendres, 1 de juny de 2018

A
LB

ER
T 

LL
IM

Ò
S

GASPAR
HERNÀNDEZ

El periodista novel·la el cas d’una sexòloga 
que bloquejava les seves emocions

‘El 9 Magazín’

EL 9 NOU lliura el premi 
del Vallesà de l’Any 2017 
aquest divendres  
al vespre a Montmeló

Cardedeu prohibeix 
decoracions sexistes a les 
atraccions de fira i en fa 
tapar una per Sant Isidre

Els Mossos investiguen 
els ossos d’una dona 
trobats en un talús de la 
línia del Nord a Mollet

(Pàgina 16) (Pàgina 23)(Pàgina 19)

Mayoral: “Decidiré a l’estiu  
si em torno a presentar o no”
L’alcalde de Granollers repassa l’estat de la ciutat a un any de les eleccions municipals

(Pàgines 4 a 8)

Flors per les víctimes del bombardeig

La petjada  
de Manel Clot 
al Museu  
de Granollers

(Pàgines 34 a 37)

Els fanals recuperats de l’església de la Garriga es tornaran 
a il·luminar per la processó de Corpus, que trepitjarà aquest 
cap de setmana 30 catifes fetes amb unes 250.000 flors.
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Estabanell fa canvis 
a la direcció del grup 
empresarial. Dimecres 
passat, va arribar a un 
acord per posar fi a la 
relació laboral amb el 
fins ara director executiu, 
Santi Martínez Farrero, i el 
director comercial, Felipe 
Calvo.

Estabanell 
remodela la 
seva cúpula 
directiva

(Pàgines 44 a 48)(Pàgina 31)

La Garriga il·lumina el Corpus


