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VIATGES
El Marroc,  un país que no té 
res a veure amb la resta del 
continent africà

TECNOLOGIA
A l’estiu cal estar atents a 
les ciberestafes a través del 
telèfon mòbil

NARRATIVA
‘Amb forats a la memòria’, 
primer premi del concurs 
de relats d’EL 9 NOU

Divendres, 7 de setembre de 2018
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Una il·lustradora inquieta

‘El 9 Magazín’

Les mesures de 
control frenen 
l’incivisme als gorgs 
del Tenes a Riells

La Llagosta torna a  
la normalitat després  
de la sortida del poble  
de la família conflictiva

Granollers demanarà 
el tancament del Bora 
Bora si no frena els actes 
vandàlics dels clients

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 9)(Pàgines 4 i 5)

Míriam 
Nogueras: 
“El PDeCAT 
no s’ha sabut 
explicar”
(Pàgina 27)

CN Logística 
s’instal·la en 
una nau de 
Parets

La col·laboració veïnal evita 
ocupacions de cases a Sant 
Antoni de Vilamajor
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Les denúncies per ocupacions s’han multiplicat per 10 en cinc anys a la comarca

(Pàgina 6)

Cent evacuats per una fuita de gas
Un centenar de persones van haver de 
ser desallotjades dels seus domicilis, 
al carrer Girona de Granollers, aquest 

dimarts a la tarda arran d’una impor-
tant fuita de gas provocada per una de 
les màquines que treballen en les obres 

de reforma de la via, que va trencar una 
canonada. Habitants d’altres blocs van 
ser confinats als seus domicilis.

(Pàgina 16) Dos membres de protecció civil, aquest dimarts a la tarda al carrer Girona

(Pàgines 10 i 11)


