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L’home, que empenyia un carro de supermercat, va morir a l’acte de matinada en una zona sense il·luminació 

Un recollidor de cartrons  
de 60 anys mor atropellat  
a la ronda de Granollers

(Pàgines 4 i 5 i editorial) L’exconseller Jordi Turull, a la plaça de la Vila de Parets aquest dimecres a la tarda
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Turull, a casa i en campanya

Arrimadas a 
Granollers: “No 
ens faran callar,  
els guanyarem”    

Inés Arri-
madas i  
Albert Rive-
ra apleguen 
una mica 
més de 200 
persones 
a l’acte de 

Ciutadans celebrat a la sala 
petita del Teatre Auditori de 
Granollers dimarts passat.

(Pàgina 6)

Iceta, ensumant 
a Canovelles: 
“Aquí fa olor  
de presidència”    

Uns 500 
simpatit-
zants del 
PSC fan cos-
tat a Miquel 
Iceta a Can 
Palots de 
Canovelles. 

El candidat diu que cal “resti-
tuir la calma” sense renunci-
ar a exigir més autogovern.

(Pàgina 7)

Vallesans cap a Brussel·les
Desenes d’autobusos i cotxes particulars han sortit d’arreu del 
Vallès Oriental en direcció a la capital belga per participar en 
la manifestació convocada per l’ANC i Òmnium.

(Pàgines 10 i 11) Garriguencs a Reims, ahir a la tarda

“Hem sortit de la presó amb 
les mateixes conviccions i 
dignitat”. Així de contundent 
s’expressa el conseller cessat 
per l’article 155 Jordi Turull 

després que el jutge del Tri-
bunal Suprem dictés la seva 
llibertat provisional sota fian-
ça dilluns. En total, Turull ha 
passat 32 dies empresonat a 

Estremera. En una entrevista 
en exclusiva per a EL 9 NOU a 
casa seva, a Parets del Vallès, 
el també candidat de Junts 
per Catalunya, Jordi Turull, 

confessa que el pitjor 
moment el va viure a “la gar-
jola de l’Audiència”, encara 
que a la presó també van tro-
bar “molta humanitat”. 

Els busos per 
arribar al Parc 
del Montseny 
tornaran  
a la primavera

(Pàgines 2 i 3)

L’atur al Vallès 
baixa el 0,19% 
al novembre, 
mentre que al 
país creix l’1,8% 

(Pàgina 28)

(Pàgina 20)


