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ENTREVISTA

TECNOLOGIA
Les infeccions contra les 
entitats bancàries han 
evolucionat moltíssim

ECONOMIA
La pluja de milions de Rajoy 
es va convertir en una pluja 
d’incompliments
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EL MONTSENY,
GRAN RESERVA

Es compleixen 40 anys de la protecció 
del parc natural per part de la Unesco

Josep Piera: “El que és 
important és tot el que hi ha 
entorn de la paella, no una 
recepta en concret”

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 16)

Busquen diners 
per a perruques 
de malaltes  
de càncer

Mollet, Caldes, Sant Fost  
i Martorelles tenen prohibit  
el ‘topless’ a les seves piscines
El 60,9% de les dones de l’Ametlla han votat contra la prohibició (Pàgines 2 i 3 i editorial)

Baixes i vacances  
fan tancar a les tardes  
el CAP de Palaudàries,  
a Lliçà d’Amunt

Amplien els centres 
del tritó del Montseny 
per criar-ne 400 
exemplars cada any

‘No fa falta buscar 
culpables’, article d’Anscari 
Nadal sobre la mort  
del pilot molletà de 14 anys

(Pàgina 5) (Pàgina 45)(Pàgina 9)

(Pàgina 49)

El granollerí 
Víctor Font 
aspira a la 
presidència 
del Barça

El grup granollerí de 
gestió de residus Llorens 
GMR innova amb la 
creació del primer servei 
en línia de destrucció de 
documents confidencials 
tot complint amb la llei de 
protecció de dades.

Llorens crea 
un servei 
‘on line’ de 
destrucció 
de papers

(Pàgina 31)

La Garriga engega una 
campanya per procurar fer 
més àgil la circulació dels 
cotxes a les portes de les 
escoles. Aquesta setmana 
s’han instal·lat uns senyals 
de trànsit amb el lema 
explícit de: “Petó i adéu. 
Zona escolar. Acomiadeu-
vos i faciliteu la circulació.” 
Es tracta d’evitar que els 
conductors eternitzin el 
moment de deixar o recollir 
els infants o que s’aturin o 
fins i tot estacionin sobre 
els carrils bici o en espais 
no permesos. Aquest pas 
endavant en la senyalització 
al voltant dels centres 
escolars va ser una de les 
propostes guanyadores 
del procés de pressupostos 
participatius del 2017 a la 
Garriga.

Un petó 
i adéu
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(Pàgina 8) La porta de l’escola Sant Lluís Gonçana, a la Garriga, aquest dijous al matí

(Pàgina 42)

Tanca  
el forn de 
Sant Vicenç, 
a Mollet

(Pàgina 36)

L’ermita de 
San Sebastià de 
Llinars comença 
a prendre forma


