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Cap de setmana tràgic amb 
tres morts en dos accidents 
a Granollers i la Roca

(Pàgines 2 a 6 i editorial) Candidats del Vallès Oriental del PP, PSC, ERC, JxCAT, Cs, CCP i CUP, a la C-17

Quaranta 
anys de  
la tancada 
a Roca 
Umbert

Gabriela Serra 
a Granollers: 
“L’Estat no ens 
guanyarà amb  
la raó de la força”    

La fins ara 
diputada al 
Parlament 
Gabriela 
Serra, el can-
didat valle-
sà Arnau 
Comas i la 

regidora granollerina Maria 
Oliver apleguen unes 300 
persones a l’acte central de la 
CUP al Vallès Oriental, cele-
brat a Granollers.

(Pàgina 7)

Les eleccions al Parlament 
d’aquest dijous han estat 
excepcionals per l’aplicació 
de l’article 155 de la Cons-
titució, la convocatòria dels 

comicis per part del president 
espanyol, Mariano Rajoy, 
i els efectes col·laterals de 
les decisions del Tribunal 
Suprem sobre candidats inde-

pendentistes. El cas és que els 
partits sobiranistes han dupli-
cat el nombre d’apoderats al 
Vallès Oriental per vetllar 
per la netedat d’una jornada 

electoral que tindrà un prota-
gonista fonamental: la parti-
cipació. Aquest 21-D de 2017 
s’arribarà a la participació 
rècord del 78,9% del 2015?

(Pàgines 24 i 25) Sindicalistes del 1977, a la porta de Roca Umbert aquest 2017

Volen canviar   
el nom al carrer i 
la plaça Espanya 
de Granollers

La Guàrdia Civil 
troba 3,3 tones 
d’haixix en una 
nau de Llinars

(Pàgina 11)

(Pàgina 14)

EL 9 NOU rememora amb 
els protagonistes sindicals el 
40è aniversari de la tancada 
reivindicativa a la fàbrica de 
Roca Umbert en protesta per 
centenars d’acomiadaments.
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u Una dona de 84 anys perd la vida després  
de ser atropellada per un bus a Granollers

u Xoc contra una rotonda de la C-60 d’un turisme  
amb una parella de joves de Cardedeu de 27 i 19 anys

(Pàgina 10)


