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Milers d’usuaris es colen
a l’estació de Cardedeu
Renfe té espatllada la porta de sortida de l’estació des de fa un any

(Pàgina 3)

(Pàgina 4)

El Pla de Barris
del Congost
de Granollers
reforma 20
espais
(Pàgina 5)

Mango anuncia
que aviat
començarà
les obres de
Lliçà d’Amunt
(Pàgina 9)

(Pàgina 11)

Martorelles
denuncia que
els expropien
il·legalment
una zona verda
(Pàgina 31)

Salvador Servià,
nou director
general del Circuit
(Pàgina 29)

El Fraikin
Granollers torna
a la competició

RAMON FERRANDIS

Solidaritat
prepara llistes
a Sant Feliu, la
Garriga, Caldes
i Granollers
El torn de les portes d’entrada a l’estació està trencat i deixa un pas molt fàcil

Un punt que havia de facilitar la sortida dels usuaris del
tren a l’estació de Cardedeu

s’ha convertit, des de fa ja un
any, en un punt que centenars de persones fan servir

cada dia per colar-se entrant
al tren sense pagar i evitar
els controls de seguretat. Ho

ha denunciat l’Associació per
a la Promoció del Transport
Públic.

(Pàgines 37 a 48)

Diumenge, 8.500 atletes Dilluns, les classificacions
correran la Mitja i 1.000 de la Mitja, a EL 9 NOU
més faran el Quart
Poc abans de les 11 del matí
en aquest mateix diari les
de diumenge, Granollers,
novetats d’aquesta edició,
les Franqueses i la Garriga
que estarà marcada per la parviuran una matinal
ticipació del kenyà
atlètica de primer
Samuel Wanjiru, un
nivell esportiu i de
dels millors atletes
gran participació
del món, que l’any
popular. La 25a
2008 va fer el rècord
edició de la Mitja
d’aquesta mateixa
Marató traurà al
cursa amb un temps
carrer 8.500 atlede 59’ 26’’. A més de
tes que, al llarg de
la cursa, des de l’or21,097 quilòmetres
ganització han anat
disputaran la Mitja,
fent diversos actes
i encara un miler
per fer encara més
Samuel Wanjiru torna
més que faran el
gran aquesta Mitja,
Quart de Mitja i no passaran
que la federació atlètica espamés enllà de Granollers. Un
nyola qualifica com la millor
extens monogràfic repassa
de l’Estat.

