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Quadernet de 24 pàgines 
amb tots els detalls de la 
68a Fira de l’Ascensió de 
Granollers, que acull més 
de 160 ofertes d’indústria, 
lleure i serveis i arriba 
acompanyada d’una gran 
oferta lúdica i festiva.

La Fira  
de l’Ascensió, 
aparador 
econòmic  
i cultural

(Suplement especial)

REPORTATGE
Ramon Autet, l’artesà que es 
dedica a fer reproduccions 
en miniatura d’edificacions de 
pedra, exposa a Barcelona

TECNOLOGIA
Impuls europeu a la 
intel·ligència artificial

ECONOMIA
Les previsions 
econòmiques no es poden 
convertir en certeses per la 
seva poca fiabilitat
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FRANCESC
LATORRE
La Fórmula 1 sobre el paper

(Pàgines 42 i 43)

El Circuit 
confia  
a retenir  
la F-1 després 
del 2019

‘El 9 Magazín’

Els Mossos fan 
classes a adults 
per reduir  
els accidents 
de trànsit

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgines 18 a 20 i editorial)

El jutge valida la multa 
al concessionari de  
la piscina de l’Ametlla 
per gestió deficient

Els veïns de Granollers han 
de votar cinc propostes 
entre 64 pels pressupostos 
participatius

Ceràmiques Subirana 
de Granollers tanca 
després de 97 anys  
i quatre generacions

(Pàgina 11) (Pàgina 37)

Un veí de la Llagosta 
reclama el cos del seu avi 
al Valle de los Caídos
Pedro Gil, soldat de l’exèrcit franquista, va morir d’un tret el 1937 al front d’Osca
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Pendents i amoïnats per la vespa asiàtica
Els ajuntaments del Baix Montseny, apicultors i altres agents 
forestals reclamen coordinació contra la vespa velutina, 
l’espècie invasora asiàtica letal per a les abelles i greu per als 

humans amb les seves picades d’atac. Totes les parts implica-
des reclamen en una jornada a Llinars conscienciació i coor-
dinació per evitar que la vespa continuï la seva expansió.

(Pàgines 2 i 3) Tècnics estudien els efectes de la vespa velutina sobre les abelles aquest dijous passat a Llinars

(Pàgina 15)


