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Divendres, 12 de gener de 2018Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Ensurt als jutjats  
de Mollet després  
de caure l’ascensor  
amb dos jutges a dins

Dos detinguts acusats 
de saquejar peces a set 
jaciments arqueològics 
del Vallès Oriental

L’Ametlla tria que el seu 
segon mercat setmanal 
es faci al centre 
comercial Sant Jordi

(Pàgina 5) (Pàgina 7) (Pàgina 8)

Els hospitals atenen 100 
casos més al dia pel grip

(Pàgina 4)Allau de malalts per l’epidèmia a les Urgències de Granollers, Mollet i Sant Celoni

EL 9 NOU estrena ‘El 9 Magazín’
Tot a punt per a El 9 Magazín, el nou suplement de 
reportatges, entrevistes i propostes d’EL 9 NOU. I també 
arrenca el9club, l’aposta en línia de la comunitat del diari.

(Pàgines 12 i 13) Treballant la maqueta del suplement
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(Pàgines 2 i 3) Un ciclista mira de travessar la rotonda de la ronda Sud i el carrer Lluís Companys
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Alerta amb les bicis
El nou Pla de Mobilitat de 
Granollers treballa tot de 
propòsits per fomentar l’ús 

de la bicicleta, com ara una 
xarxa d’aparcaments, conne-
xions amb els pobles veïns o 

una senyalització específica, 
entre altres. Al mateix temps, 
usuaris dels vehicles a pedals 

alerten de la perillositat dels 
encreuaments de la ronda 
Sud i l’accés als polígons.

Mor l’empresari 
Vicenç Paituví, 
president de 
Pimec al Vallès   

Vicenç Pai-
tuví i Pera ha 
mort aquest 
dimarts als 
77 anys. Nas-
cut a Santa 
Maria de 
Palautordera 
i resident 

a Sant Celoni, ha estat una 
figura clau en l’associaci-
onisme empresarial de la 
comarca. Fins ara president 
de la patronal Pimec al Vallès 
Oriental, Paituví va ser un 
dels fundadors del Gremi 
d’Instal·ladors d’Electricitat, 
Fontaneria, Gas i Afins.

(Pàgina 25)

El recinte firal  
de Granollers  
es queda sense la 
nau de Telefònica

(Pàgina 21)

“Interviú’ la va 
parir la llibertat 
i l’han matat  
les llibertats”   

Entrevista 
al granollerí 
Paco Mora, 
director 
d’Interviú 
entre el 1991 
i el 1995. El 
Grupo Zeta 
ha anunciat 

aquesta setmana el tanca-
ment de la històrica revista.

(Pàgines 14 i 15)


