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VIATGES
Conèixer el Carib des de la 
comoditat d’un dels creuers 
més grans del món

TECNOLOGIA
El perfil dels nous titulats en 
Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

FONTS
La font del santuari de 
Puig-l’agulla i d’altres 
vinculades a la religió

Divendres, 27 de juliol de 2018
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Les papallones donen color a l’estiu

‘El 9 Magazín’

Madrid fa un pas clau per 
al desdoblament de la via 
del tren fins a la Garriga

Primera licitació d’obres, a finals de 2018
El Ministeri per a la Transició Ecològica dona el vistiplau a 
la declaració d’impacte ambiental per al desdoblament de 
la línia R3 entre Parets i la Garriga. Ho va publicar el BOE 

aquest dilluns gairebé per sorpresa. L’Adif preveu fer la 
licitació d’obres de les estacions entre finals d’aquest 2018 i 
principis de 2019 i les de la via, a mitjans de 2019.
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Els Mossos investiguen 
el piròman que no para 
de cremar contenidors 
a Sant Celoni

Més de 200 actes a la festa 
major de Blancs i Blaus  
de Granollers, que relatarà 
en dibuixos Flavita Banana

Sergi Mingote puja dos 
8.000 en només una 
setmana, però pateix  
en el descens del K2

(Pàgina 13) (Pàgina 38)(Pàgina 34)

La nova planta del fabri-
cant del popular KH7 ja 
ha arrencat la producció. 
Les instal·lacions, però, no 
estaran enllestides del tot 
fins a finals d’any. La com-
panyia pot arribar a produ-
ir 400.000 ampolles al dia.

KH Lloreda 
dobla la seva 
capacitat amb 
la nova planta 
de Canovelles
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(Pàgina 27)

La comarca guanya recerca

(Pàgina 25)

La farmacèutica Euromed estrena nous laboratoris de recer-
ca i desenvolupament (R+D), amb més de 1.700 metres qua-
drats, al polígon Can Magarola de Mollet.

Crida  
per trobar 
una jove de 
Granollers

(Pàgina 29)

Cumella, 
Premi 
Nacional 
d’Artesania

(Pàgina 13)

   (Pàgines 2 a 4 i editorial) Un tren de la línia R3 travessa el pont del passeig de la Ribera de Canovelles

El BOE publica la declaració d’impacte ambiental de la doble via entre Parets i la Garriga


