
us porta al Zoo 

Oferta
2x1

Per gaudir de l’oferta és imprescindible
que presenteu aquest val a la taquilla del Zoo.

Quan compreu una entrada d’adult (19,90€) a les taquilles del Zoo te’n 
regalarem una altra per al mateix dia. No acumulable amb altres ofertes 
i/o promocions. No vàlid per a grups. Prohibida la seva venda i/o 
reproducció. És imprescindible que presenteu aquest cupó a les taquilles 
del Zoo. En cas de detectar-se accions de revenda d’aquests cupons, així 
com un ús fraudulent, incorrecte, enganyós o amb intervenció de mala fe, 
el Zoo de Barcelona es reserva el dret de retirar i suspendre temporalment 
aquesta promoció i iniciar els tràmits legals necessaris per combatre 
aquestes pràctiques. El Zoo de Barcelona podrà, en qualsevol dels casos 
indicats d’utilització indeguda, impedir l’accés al recinte a la persona 
portadora de l’entrada. 

Promoció vàlida �ns al: 31-12-2017

de Barcelona
ET DONEM

€
de regal*

648 678 819

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 9 de juny de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Més de 200 alcaldes i regi-
dors del Vallès Oriental de 
diversos partits, ja formen 

part de l’Assemblea d’Elec-
tes de Catalunya (AECAT) 
que impulsa l’Associació de 

Municipis per la Indepen-
dència (AMI) i que hauria 
de tenir un paper clau en cas 

que l’Estat apliqués mesures 
dràstiques per impedir el 
referèndum. 

Lurdes Bergada 
trasllada el taller 
de disseny a 
l’Ametlla

(Pàgina 26)

Txell Remolins 
dirigirà Llevant 
Teatre, fins ara 
Teatre de Ponent

(Pàgina 29)
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Dos-cents vallesans a l’Assemblea d’Electes

(Pàgines 2 i 3) Gran part dels càrrecs vallesans que estan a l’Assemblea d’Electes, aquest divendres a Granollers

Trobada 
històrica dels 
tres bisbes a 
Sant Marçal

(Pàgines 18 i 19)

Investiguen una persona que tenia relació amb el solar on es van trobar les armes

La Guàrdia Civil intervé gran 
quantitat d’armes, municions 
i explosius a Sant Celoni

(Pàgina 20)

El Mundial de 
Moto GP arriba 
al Circuit

(Pàgines 34 i 35)
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