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VIATGES
La costa oest dels Estats 
Units amb caravana permet 
gaudir de paisatges i ciutats

SOUND AND VISION
‘Wastetland’, el film de 
l’artista brasiler Vik Muniz 
per despertar consciències 

FONTS
La Font del Covilar, on Joan 
Maragall es va inspirar per 
escriure ‘La vaca cega’

Divendres, 24 d’agost de 2018
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DE POESIA
roda de Ter, l’univers literari de Miquel Martí i pol

‘El 9 Magazín’

Els veïns de la ronda Sud 
de Granollers reprendran 
els talls de trànsit  
a partir del 7 de setembre

El gegant xinès de 
telefonia Xiaomi obre 
a Granollers la segona 
botiga a Catalunya

Fraikin i Barça, a la 
final de la Supercopa 
d’handbol que es juga 
diumenge a Granollers

(Pàgina 9) (Pàgina 53)(Pàgina 24)

(Pàgines 2 i 3)

Assajos 
contra 
l’aïllament  
del tritó  
del Montseny
(Pàgina 12)

Denunciat un 
caçador que 
anava begut  
a Santa Agnès

Blancs  
i Blaus ja 
són aquí

(Pàgines 29 a 44)

Els ajuntaments reclamen 
mà dura a la Generalitat 
pels excessos del Bora Bora
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Granollers i Montornès, farts de l’espiral d’incidents per la discoteca (Pàgina 5 i editorial)

L’Ametlla llueix nova passera a la C-17
L’estructura central de la nova passera 
de l’Ametlla sobre la C-17 es va instal-
lar entre dimarts i dimecres, fet que 

va obligar a tallar l’autovia gairebé 
tota la matinada. El pont uneix el cen-
tre comercial Sant Jordi i el barri de 

Pinar de Rosanes amb el nucli urbà de 
l’Ametlla. És previst que s’obri a via-
nants i ciclistes en un mes. 

(Pàgina 6) La nova passera de l’Ametlla, aquest dijous al matí, uneix el centre comercial Sant Jordi amb el nucli urbà


