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L’alcalde Mayoral, fart de  
la passivitat de la Generalitat 
amb els excessos del Bora Bora

Lliçà de Vall reviu el 
llegat de Palau Ferré, 
el pintor que cremava 
els seus quadres

El Circuit de Montmeló 
no té pressa per renovar 
els grans premis de F-1 
més enllà del 2020

Recuperen a Valldoriolf 
cavalls víctimes  
de maltractaments i 
comissats de la policia

(Pàgina 47)(Pàgina 37)(Pàgina 5)

La Creu Roja de l’àrea de Granollers ha fet una crida per 
incorporar nous voluntaris per als diferents serveis que pres-
ta, la majoria a persones en situació de vulnerabilitat social, 
però també a gent gran o que està en la fase final de la seva 

vida a les quals fan un acompanyament. La Rosa Serra, de 63 
anys, i l’Oriol Falguera, de 26, representen dos perfils de per-
sones voluntàries. Ella és jubilada i ell ha acabat la carrera i 
està fent un màster.

Es busquen voluntaris per a Creu Roja
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(Pàgina 39)

Núria Busquet, 
de Cardedeu, 
premi Jordi 
Domènech  
de Traducció

L’Ajuntament li reclama que actuï d’una vegada per tancar la discoteca (Pàgina 4)

El Centre Cultural de 
Vilanova del Vallès acull 
aquest divendres al vespre 
la gala per conèixer qui 
dels cinc finalistes que han 
triat els lectors d’EL 9 NOU 
rep el guardó de Vallesà de 
l’Any 2018.

La gala del 
Vallesà de 
l’Any, aquest 
divendres  
a Vilanova

(Pàgina 9) D’esquerra a dreta, els finalistes al premi Malàs i Jordana, Niubó, Mora, Baena, i Clusellas i Pujol

Les Franqueses 
sanciona  
la Plataforma 
Anti Multes 
per repartir 
propaganda

(Pàgina 7)

Granollers 
ingressa 1,4 
milions més 
del previst 
per d’obres

(Pàgina 4)

Cara a cara 
entre els 
candidats 
a Parets de 
PSC i Sumem

(Pàgina 15)

(Pàgines 2 i 3) Rosa Serra i Oriol Falguera, voluntaris de Creu Roja, aquest dijous a la seu de l’entitat a Granollers

Els infants de 
Granollers fan 
un edicte de 
Carnaval per a 
totes les escoles

(Pàgina 43)


