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(Pàgina 4)

El bisbat ha immatriculat 
85 finques a la comarca

Agressió  
a un home de 
Vallromanes 
quan penjava 
llaços grocs

El primer acte 
d’EnRaonar 
omple  
la sala Tarafa  
de Granollers

(Pàgina 8)

(Pàgina 69 i editorial)

Tot i perdre a Santander, 
el Fraikin jugarà  
la Copa Asobal a Lleida 
aquest cap de setmana

El Circuit de Montmeló 
tanca la temporada 
pendent de renovar la 
fórmula 1 a partir del 2020

Professors de l’institut 
Cumella de Granollers 
fan dejuni de 24 hores 
pels presos polítics

(Pàgina 66)

(Pàgina 6)

La meitat de les propietats registrades són temples parroquials i esglésies

Granollers 
sanciona  
12 botigues 
per mala gestió 
dels residus

(Pàgina 18)

La Diputació aconsegueix 
per prop de 42.000 euros el 
document del segle XIV del 
monestir benedictí de Sant 
Miquel del Fai que s’ha sub-
hastat a la sala Christie’s de 
Londres aquesta setmana. 

La Diputació 
compra el 
cartulari de 
Sant Miquel 
del Fai

(Pàgina 57)
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L’accident d’un camió que transportava làtex a l’Ametlla va 
provocar severes restriccions de trànsit a la C-17 de dimecres 
a les 9 del matí fins a primera hora d’aquest dijous. El vehicle 

va topar contra la mitjana de formigó, que va trencar, i va 
vessar part de la càrrega sobre la calçada, fet que ha obligat a 
repavimentar el tram afectat.

Col·lapse monumental a la C-17

(Pàgina 20) El separador de la C-17 va quedar malmès per l’impacte d’un camió que transportava làtex
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(Pàgines 2 i 3)

L’empresari Víctor Martínez Vicario ha mort a 78 anys 
aquest dimarts. Fundador de la firma Salerm Cosmetics, el 
lectors d’EL 9 NOU el van triar Vallesà de l’Any 2016.
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Mor el fundador de Salerm

(Pàgina 52)


