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L’Hospital va recuperar 
la gestió de l’aparcament 
després d’un plet contra la 
concessionària Proursa, que 
cobrava 3 euros per hora.

Aparcar a 
l’Hospital de 
Granollers 
costarà  
2,5 euros 
per hora

(Pàgina 7)

Demanen 7 anys de presó 
per als dos acusats de violar 
una noia a la discoteca  
2046 de Granollers

Uns desconeguts punxen 
les rodes de 36 vehicles 
a l’aparcament públic de 
Ramon Llull, a Granollers

Un veí de l’Ametlla, 
detingut per conduir begut 
en un xoc a la C-17 on va 
morir un jove de la Garriga

(Pàgina 16)(Pàgina 15)(Pàgina 13)

Contenidors nous a Granollers
Granollers substituirà els vells contenidors de ferro per uns 
de nous de plàstic i amb més capacitat a un centenar d’àrees 
de la ciutat a partir de dilluns que ve. 

(Pàgina 6) Els nous contenidors tenen més capacitat

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Els alcaldes del Baix Montseny 
demanen al BBVA que aturi una 
vintena de desnonaments

Les parròquies de Sant Esteve de Granollers i Sant Josep 
de la Llagosta instal·len columbaris per a cendres. Les dues 
instal·lacions, amb capacitat per a unes 500 urnes, es bene-

iran aquests dies de Tots Sants. A Granollers, el nou espai 
per als difunts el presideix el crist del pintor Arimany i unes 
reproduccions del retaule gòtic de Sant Esteve.

(Pàgines 4 i 5) El rector Josep Monfort, a la dreta, observa com un operari ultima detalls de l’obra a Sant Esteve
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A Sant Fost, Solvia negocia el desallotjament amb els ‘okupes’ de quatre cases

(Pàgines 2 i 3)

Sant Esteve de Granollers estrena columbaris

Els jutjats de Mollet, a punt
Fonts del Departament de Justícia de la Generalitat confir-
men a EL 9 NOU que aquest proper 11 de novembre comen-
çaran a funcionar els jutjats nous a Can Fàbregas.

(Pàgines 8 i 9) Le noves oficines judicials de Mollet

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Granollers i 
Lliçà d’Amunt 
apugen el rebut 
d’escombraries 
més de l’11%

(Pàgines 10 i 11)

L’economia 
vallesana 
torna a créixer 
per sobre  
de la mitjana

(Pàgina 29)

El Circuit, 
l’única pista 
al món que 
acollirà les 4 
proves reines 
del motor

(Pàgina 43)

Impulsen la 
restauració de 
l’església de Sant 
Esteve, a Parets

(Pàgina 35)


