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Els municipis amb més pes 
d’activitat industrial conti-
nuen a les primeres posici-
ons en generació de produc-
te interior brut (PIB) per 
habitant. Granollers aporta 
el 18% del PIB comarcal.

Parets, Lliçà 
de Vall i la 
Roca lideren 
el PIB  
per habitant

(Pàgina 19)

Un mort amb 36 anys i sis ferits 
en un xoc frontal a Llinars
La víctima, veí de la Llagosta, és la 13a persona que perd la vida a les carreteres vallesanes el 2018

Redueixen  
els bombers 
de guàrdia  
a Granollers  
i Mollet

(Pàgina 3)

(Pàgina 4)

El Museu de Granollers presenta “Caput aut Navis”, una 
mostra amb una vuitantena de peces del seu fons arqueolò-
gic sobre com jugaven els infants de fa dos mil·lennis.
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A cara o creu, fa 2.000 anys

(Pàgina 21)

La votació popular proclama Home dels Nassos 2018 el gra-
nollerí Dani Mateo. Els Blaus, organitzadors del premi, van 
lliurar el guardó als pares de l’humorista.
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Dani Mateo, Home dels Nassos

(Pàgina 27)

(Pàgina 5)

Caldes reserva 225.000 
euros per expropiacions 
del nou complex termal 
al costat de Can Rius

Gairebé tres anys després, 
la Vall del Tenes no ha 
cobrat el mig milió que  
va estafar el seu exgerent

(Pàgina 6)

Loteria de Catalunya ha distribuït un 4% més de bitllets de 
la Grossa de Cap d’Any al Vallès Oriental que l’any anterior. 
Tot i això, els punts de venda consultats per EL 9 NOU coin-

cideixen que els ha costat més vendre’ls, sobretot per l’aug-
ment de preu de 5 a 10 euros. El sorteig de la Grossa tindrà 
lloc aquest dilluns al migdia.

A la Grossa de Cap d’Any li costa enlairar-se

(Pàgina 13) Antonio Sojo, de l’estanc Pep Juli de Granollers, mostra bitllets de la loteria de Catalunya
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(Pàgines 30 i 31)

Set pilots 
i copilots 
vallesans, 
a l’aventura 
del Dakar

(Pàgines 25 i 26)

Ple de gom a gom a les 
representacions d’‘Els 
Pastorets’ de Marata, 
Granollers i la Garriga


