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Una AMPA lligada a 
entitats unionistes demana 
el 25% de castellà a tota 
l’escola de Sant Fost

El Recam Làser guanya 
amb claredat el Girona 
(4-1) i se situa setè a la 
classificació

Els grans grups de 
distribució guanyen 12.000 
metres quadrats de superfície 
en dos anys a la comarca

(Pàgina 27)(Pàgina 10) (Pàgina 16)

Mor a 76 anys 
Josep Aymerich, 
alcalde de 
l’Ametlla del 
1974 al 1979 

(Pàgina 8)

Marta Vilaret 
serà la cap de 
llista d’ERC a 
Mollet en les 
municipals

Suplement mensual 646 079 023 / 648 678 819

EL 9 MOIANÈS
Dilluns, 17 de gener de 2022
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Laura García, César Fernández i els seus fills 
Diego i Arnau viuen a Castellcir des del 2020. 
Buscaven un habitatge al Maresme però durant 
el confinament van topar amb l’anunci d’una casa 

en venda al Moianès. La casa, d’entrada, no els va 
agradar, però sí l’entorn i s’hi van llançar de cap. 
Ell teletreballa per a una empresa de l’Empordà 
i ella va tancar el centre de ioga que tenia a 

Barcelona i ara fa les classes virtuals. A Castellcir 
s’hi han sentit acollits des del primer dia: “És com 
si el poble s’hagués repoblat amb gent de la peri-
fèria, de fora del Moianès.”
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Castellterçol, Calders i Moià són els municipis de la comarca que han sumat més habitants

La població del Moianès creix 
un 8% en els últims cinc anys

(Pàgina 9)
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Moià i Castellterçol 
recuperen les festes 
majors d’hivern 
adaptant-les
a la pandèmia

(Pàgina 6)

La Grossa deixa 
9 milions d’euros 
a Castellterçol: 
“És un cop de 
moral al poble”

(Pàgina 7)

Obren a Moià      
A Cobert, un 
nou espai de 
pensament crític
i creació artística

(Pàgina 10)

Entrevista a Clara 
Payas: “A la perifèria 
es poden fer coses 
tan interessants com 
a Barcelona”

(Pàgina 12)

Poues, el llegat del comerç del gel   
El Moianès manté les poues: els dipòsits de 
pedra on entre els segles XVII i XVIII es 
conservava el gel que es venia a Barcelona.

Oló, entre la indústria i els serveis
Xavier Baraut, alcalde de Santa Maria d’Oló, 
confia en el POUM per definir si el poble ha 
de tendir cap a la indústria o els serveis.

De Barcelona a Castellcir “per una casualitat”

Suplement mensual

(Pàgina 4)

Més de cent aspirants  
per cobrir quatre places  
a la Policia Local de Llinars
La convocatòria s’ha fet arran de la detenció de quatre membres del cos (Pàgina 5)

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

En quatre anys, del 2017 al 
2021, el nombre de vehicles 
elèctrics ha crescut en 60 
unitats a Granollers, on no 
arriben al 0,24% del total 
de la flota de turismes. El 
mateix passa a la resta de 
les 15 localitats vallesanes 
de les quals la Direcció 
General de Trànsit ha 
facilitat dades. L’augment 
de vehicles elèctrics es fa 
a un ritme molt lent. A 
Granollers, s’ha activat un 
dels tres punts de recàrrega 
instal·lats al març.

El nombre 
de cotxes 
elèctrics 
creix a un 
ritme lent

(Pàgines 2 i 3) Jolita Blyzyee, que fa el trajecte entre Barcelona i Taradell, carregant el cotxe a Granollers

Aniversari dels aparelladors
La delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyes d’Edificació celebra el 30è 
aniversari de la seva constitució.

(Pàgines 14 i 15) Els quatre delegats del col·legi
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Sant Hilari sense fogueres
L’aplec de Sant Hilari, de Cardedeu, ha recuperat, aquest 
diumenge, alguns dels actes més rellevants, com la missa i 
el repartiment de panets, però no l’àpat ni les fogueres.

(Pàgina 21) El repartiment dels panets a l’ermita
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