EL 9 N O U

Amb El 9 Magazín

(Pàgina 4)

El Daydream
Festival deixa
la Roca i es
farà al Circuit

PERIÒDIC

Núm. 2796

Any XXX

euros

2,5

INDEPENDENT
DEL VALLÈS
ORIENTAL
648 678 819

Divendres, 9 de febrer de 2018

L’ampliació
del CN Granollers
penja d’un fil

(Pàgines 2 i 3)

La nova direcció del club qüestiona la gestió i revela irregularitats de la junta anterior

‘El 9 Magazín’
(Pàgina 15) Millet i Montull, a l’Audiència de Barcelona, abans que el jutge els enviés a la presó de Brians 1

Millet
ja és a
la presó
Divendres, 9 de febrer de 2018

ENTREVISTA
Marc Pons: “Els bancs es
van quedar les caixes en
condicions molt bones”

ECONOMIA
La logística, un element
clau en el procés de
producció

L’auge de la televisió
a través d’internet

ALBERT LLIMÓS

TECNOLOGIA

(Pàgines 52 a 54)

(Pàgina 20)

RAMON FERRANDIS

Totes les
classificacions
de la Mini
Marató
(Pàgina 29)

L’expresident del Palau de
la Música i veí de l’Ametlla
Fèlix Millet ja és al centre
penitenciari de Brians 1, a
Sant Esteve de Sesrovires (el
Baix Llobregat). L’Audiència de Barcelona ha acordat
la seva presó provisional,
comunicada i sense fiança
pels delictes de malversació
de fons públics i apropiació
indeguda, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i
contra la hisenda pública. La
data límit per a aquest acord
de presó arriba fins al 22
de desembre de l’any 2022,
quan Fèlix Millet farà poc
que haurà complert els 87
anys. Els magistrats també
han acordat la presó per a
Jordi Montull, la mà dreta de
Millet al Palau.

(Pàgina 39)

Dràstica reducció
dels acomiadaments al
Vallès Oriental per la via
dels ERO durant el 2017

(Pàgina 17) Els marges de l’AP-7 enfarinats

Amb aquesta edició
d’

EL 9 NOU exposa
les millors propostes
del concurs de portades
a l’Institut Bellera

PEP MOLLEVÍ

Els Mossos paren
una trampa a quatre lladres
que volien robar un joier
de Cardedeu a la Garriga

Nevada tímida al Vallès
El temporal deixa nevades escadusseres a la comarca. Només
a les zones altes del Vallès Oriental i a bona part del Baix
Montseny la neu aconsegueix fer una enfarinada.
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