
648 678 819

1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
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Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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La Generalitat tomba un 
projecte de Caldes per 
fer hotels a l’altra banda 
de la riera (Pàgina 3)

L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) va donar aquest dissabte des 
del Palau d’Esports de Granollers el 

primer “sí” al referèndum sobre la 
independència de Catalunya que el 
govern català vol celebrar  aquest 

proper mes de setembre. Va ser en 
l’assemblea general ordinària de 
l’entitat, que es va celebrar al Palau 

d’Esports i que va aplegar unes 3.100 
persones, uns 2.500 socis amb dret a 
vot i uns 600 simpatitzants més. 
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(Pàgines 20 i 21)

 (Pàgina 22)

L’equip femení KH-7 BM 
Granollers va caure en temps 
de descompte a quarts de 

final de la Copa de la Reina 
que es jugava aquest cap de 
setmana a Porriño (Galícia). 

El KH-7 cau a quarts de 
final de la Copa de la Reina

 (Pàgina 6)

Jordi Mercader, cap de comu-
nicació del president Pasqual  
Maragall, va explicar al Club 

de Premsa d’EL 9 NOU que 
l’Estatut que va impulsar era 
difícil que l’Estat l’acceptés.

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

L’Estatut impulsat per Maragall, 
al Club de Premsa d’EL 9 NOU

Roser López, 
de Cardedeu, 
al capdavant 
d’una producció 
nacional de dansa

(Pàgina 10)

Sis dipòsits 
cremen a l’antiga 
Lefa de Mollet

El Recam Làser, 
de Caldes, a les 
portes de la final 
de la Copa Cers

(Pàgina 17)

(Pàgina 5) A l’assemblea de Granollers de dissabte al matí hi van assistir més de tres mil persones, entre socis i simpatitzants

L’ANC omple el Palau d’Esports de Granollers

El govern de Jordi Solé diu que mai no 
hi han volgut fer una ciutat balneària


