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 Míriam Ortiz, de Badalona 
guanya la cursa femenina amb un 
temps d’1h 14min 14s.
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(Pàgina 5) (Pàgina 21)

Ecologistes reclamen 
una moratòria 
urbanística al Monseny 
com la de la Costa Brava

Les Gitanes de 
Cardedeu s’estrenen 
després de prop d’un 
segle sense colla 

Granollers instal·larà 
càmeres de control de 
trànsit en les entrades 
i sortides de la ciutat
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(Pàgina 15)
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Abraham Kiptum es creua amb alguns atletes populars a l’alçada de les Franqueses, de tornada cap a Granollers

 L’organització estima que, 
entre les tres curses, hi han 
participat unes 10.000 persones

 Consulteu les classificacions 
de tots els corredors 
en aquesta edició d’EL 9 NOU
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Els Mossos d’Esquadra 
han detingut a l’Ametlla 
tres persones, membres 
d’un grup de lladres molt 
actiu que havia robat en 
una casa de Bigues

Detinguts 
a l’Ametlla 
tres membres 
d’una banda 
de lladres

(Pàgina 14)

Enric Garcia, un nen de 13 anys de l’Ametlla que ha fet anun-
cis i ha participat en pel·lícules, ven les seves joguines a tra-
vés de Facebook i dedicarà els diners a una causa solidària

Joguines solidàries
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tUnes 200 persones es van concentrar divendres a la plaça de 
l’Ajuntament de les Franqueses per mostrar el rebuig a les 
dues agressions sexuals que han patit dones del municipi.

Clam contra les agressions

Granollers ha 
mediat en uns 
140 conflictes 
veïnals en un 
any

(Pàgines 2 i3 )

(Pàgina 42 )

El Fraikin 
remunta 
quatre gols 
en un minut i 
mig i empata

Abraham Kiptum guanya la 
Mitja a 32 segons del rècord


