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La línia R3 perd sis trens diaris 
entre Granollers i Barcelona
La Generalitat justifica la supressió per recuperar un semidirecte que no s’atura al Vallès Oriental

(Pàgina 11)

El Circuit acull 
el Mundial  
de Superbike 
per primer cop 
i sense públic

(Pàgina 43)

El Tast de  
la Mitja de la 
coronacrisi 
es correrà el 
31 d’octubre

(Pàgina 45)

Els hospitals 
de la comarca 
sumen 12 morts 
en una setmana 
pel coronavirus

(Pàgina 8)

(Pàgina 34)

El ninotaire 
Josep Antoni 
Fernández, 
‘Fer’, mor  
a 71 anys

La parròquia 
de Caldes no 
permet fer un 
mural per als 
presos polítics

(Pàgina 15)

Els concursos 
de creditors al 
Vallès Oriental 
no pugen gaire 
tot i la Covid

(Pàgina 29) L’alcalde de Cardedeu, el 
republicà Enric Olivé, anun-
cia en una entrevista a EL 
9 NOU que no es tornarà 
a presentar a les properes 
eleccions municipals del 
2023. Olivé és alcalde des 
del 2015, quan es va pre-
sentar per primera vegada 
com a candidat d’ERC tot i 

no ser-ne militant. Des de 
llavors ha governat en coa-
lició amb la CUP. El polític 
argumenta que “cal que hi 
hagi projectes nous, que no 
hi hagi una obcecació amb 
temes com podrien ser el pla 
de mobilitat o la internalit-
zació dels serveis”. Olivé tor-
narà a exercir d’advocat.

Enric Olivé, alcalde 
de Cardedeu:  
“No em presentaré  
a un tercer mandat”

(Pàgines 16 i 17) 
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Acusat de robar 
tres motos, un 
cotxe i a dues 
cases en 15 dies 
a Palautordera

(Pàgina 14)
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La Covid-19 afecta dos grups d’escoles 
bressol de Granollers i Mollet
u Els grups confinats per alumnes amb PCR 
positiva pertanyen a Els Pinetons, de Mollet,  
i El Teler, de Granollers

u Els Tres Pins, a Vallromanes, s’estrena  
com a institut escola amb els primers alumnes 
d’Educació Secundària Obligatòria

(Pàgines 2 a 5) La mestra Carme Ramilo testa la temperatura a alumnes d’ESO de l’institut El Vern de Lliçà de Vall


