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VIATGES
És temps de veure món.
El que cal tenir en compte 
per planificar un viatge

ECONOMIA
Les filiacions a la Seguretat 
Social pugen els dilluns i 
cauen els divendres

NARRATIVA
‘El sereno’, primer treball 
seleccionat del Premi de 
Narrativa Curta d’EL 9 NOU

Divendres, 6 de juliol de 2018
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“Si et detecten un càncer a temps 
no has de tenir por”

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 35)

Idilia porta 
a Parets la 
producció de 
Nocilla amb 
nova recepta

El radar de tram de la C-17 
entre Lliçà d’Amunt i Parets 
sanciona 240 vehicles al dia
En els primers quatre mesos s’han tramitat 28.681 multes (Pàgina 5)

Un 80% de les multes 
de les Franqueses es 
posen a partir del 
sistema ‘foto-vermell’

L’Hospital de Granollers 
guanya el litigi que 
mantenia amb l’empresa 
que gestiona l’aparcament

L’alcalde de Montmeló, 
Antoni Guil, deixarà  
el càrrec en un ple  
el 14 de juliol

(Pàgina 4) (Pàgina 10)(Pàgina 7)

(Pàgina 51)

De la Torre: 
“L’or als Jocs és 
una experiència 
immillorable”

Pallassos Sense Fronteres, ONG fundada per Tortell Poltro-
na, de Sant Esteve de Palautordera, fa aquesta setmana la 
seva assemblea internacional a Sant Feliu de Codines.

(Pàgina 6)

Pallassos solidaris a Sant Feliu
La comunitat de religioses Germanetes de l’Anyell han 
estrenat un nou convent a les antigues cases de la sagristana 
de la Costa de Montseny, a Fogars.

(Pàgina 8)

Un nou convent a Fogars

Escorcoll a l’Ajuntament de Mollet
La policia va escorcollar, dimarts, l’Ajuntament de Mollet en 
el marc d’una operació contra una presumpta trama de cor-
rupció relacionada amb la contractació de sistemes de control 

de trànsit a l’empresa Aplicaciones Gespol, que gestiona les 
càmeres dels semàfors de la ciutat. El cap del servei de tecno-
logies i comunicacions del consistori està investigat en el cas.

(Pàgines 2 i 3) Una furgoneta i diversos agents de la Policia Estatal, aquest dimarts davant de l’Ajuntament
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