
648 678 819

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 25 de setembre de 2020Amb El 9 Magazín

A
n
y
 X

X
X

II

N
ú
m

. 
3
0
5

5

Uns 860 escolars confinats  
al Vallès Oriental i 15 dies més de 
restriccions a l’àrea de Granollers
u Hi ha 49 grups d’infants i joves  
de centres escolars vallesans aïllats 
a causa de 89 positius de Covid-19 

u Els tres hospitals de la comarca 
arriben a 58 ingressos en set dies, 
la xifra més alta des de finals d’abril 

u Tots els partits reclamen resoldre 
els dèficits sanitaris de Granollers 
al ple de l’estat de la ciutat 

Un aiguat concentrat sobre-
tot a la Garriga deixa 101 
litres en poc més d’una hora 
aquest dimarts passat i pro-

voca inundacions a garatges, 
locals comercials, escoles i 
equipaments municipals. 
Com molts carrers del muni-

cipi, el carril en sentit sud de 
la carretera C-17 a l’altura 
dels Tremolencs semblava 
una riera pel desguàs que 

baixava. La tempesta va 
arribar a intensitats de 339 
litres per metre quadrat i 
cops de vent de 66 quilòme-

tres per hora. L’escola Els 
Pinetons exigeix que s’actuï 
per evitar més inundacions 
al centre cada cop que plou.

L’endemà del patac d’aigua a la Garriga

Can Clavell, a Llinars, feia 
40 anys que subministrava 
llet a Danone. Ara, la com-
panyia els ha comunicat 
que no els renovarà el con-
tracte de recollida, cosa que 
els obligarà a abandonar la 
producció de llet.

Can Clavell de 
Llinars tanca 
la producció 
de llet perquè 
Danone deixa 
de comprar-li

(Pàgina 25) Cristina Clavell, a l’explotació familiar dels afores de Llinars

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

(Pàgines 14 i 15) La Laia i el seu pare fan balanç de destrosses al seu garatge de la carretera Nova de la Garriga l’endemà de la tempesta

Frustren una 
‘rave’ a Llinars 
i una trobada 
de ‘tuning’  
a Vallgorguina

(Pàgina 12)

Steven Díez, de 
Lliçà d’Amunt, 
jugarà el 
quadre final de 
Roland Garros

(Pàgina 42)

El Circ Cric 
vol ser espai de 
creació cultural 
a la natura 

(Pàgina 27)

Baix Montseny
(Pàgines 43 a 46)

(Pàgines 2 a 8 i editorial)


