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El conductor de l’altre vehicle accidentat, de Cànoves, dona positiu al control de drogues

Un motorista de Bigues mor en 
un xoc frontal a la ronda Sud (Pàgina 17)

El Museu obre al públic l’exposició “Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de sant Esteve” aquest divendres. Tal com ha 
anat informant EL 9 NOU des del desembre, es tracta d’una 

oportunitat única, durant el proper any, per gaudir de la pràc-
tica totalitat d’aquesta obra clau de l’art català que la ciutat 
es va vendre el 1917 per construir l’Hospital de Granollers.

El retaule gòtic brilla al Museu de Granollers
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(Pàgina 41) Tres peces del retaule gòtic de sant Esteve, al Museu de Granollers aquest dimecres passat

Els sindicats Unió de Page-
sos (UP) i Joves Agricultors 
i Ramaders (JARC) i la 
patronal sectorial Porcat 
reclamen sancions contra la 
setantena d’animalistes que 
van ocupar unes hores la 
granja de Can Bartina, diu-
menge passat a Sant Pere de 
Vilamajor.

Reclamen 
sancions 
contra els 
animalistes 
de Sant Pere

Viure sota 
mínims a Sant 
Celoni amb 
fibromiàlgia  
i sense llar fixa

(Pàgina 17)

Denuncien 
una agressió a 
les Franqueses 
quan penjaven 
llaços grocs

(Pàgina 5)

Vilanova vol 
més suport 
per integrar 
els menors 
immigrants

(Pàgina 10)

Voluntaris 
reconstrueixen 
l’ermita de 
Sant Sebastià 
de Puigpedrós

(Pàgina 56)

Trenta-nou 
empreses van 
fer concurs 
de creditors 
al 2018

(Pàgina 33) (Pàgina 9 i editorial) Els animalistes de Meat the Victims, diumenge a Sant Pere (Pàgines 2 a 4)

Meritxell 
Budó, nova 
consellera 
de Torra


