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EL 9 N O U
Any XXX

euros

2,5

Amb El 9 Magazín

(Pàgina 5)

Vint-i-dos segons
per travessar
la ronda Sud
de Granollers

PERIÒDIC
INDEPENDENT
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DEL VALLÈS
ORIENTAL
648 678 819

Esclat d’inversions
logístiques al Vallès
La comarca guanya 200.000 metres quadrats de magatzems en un any

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 13) Carol Chupin, amb membres d’Amb Cavalls, amb Josep Botey, Pere Cladelles i Carme Grau, d’Oncovallès

(Pàgina 18)

El drama
de la família
desnonada
a la Roca
‘El 9 Magazín’

GRISELDA ESCRIGAS

REPORTATGE
JJ Cobas, la història d’una
marca a la qual Àlex Crivillé
va donar un títol mundial

ECONOMIA
Trontolla la lluna de mel
entre l’Estat espanyol i les
companyies elèctriques

TECNOLOGIA
Què cal fer per garantir
la seguretat digital
amb els menors

Divendres, 16 de febrer de 2018

GLÒRIA PALLARÈS
JORDI PUIG

L’EXPERIÈNCIA D’UNA PERIODISTA
EN MISSIÓ DE L’ONU AL SUDAN

Cavalls per al dolor del càncer
Oncovallès tira endavant un taller terapèutic pioner a Catalunya per recuperar-se físicament i emocionalment dels
tractaments contra el càncer gràcies als
cavalls. Elena López, presidenta de l’en-

(Pàgina 15)

Desmantellen una
plantació de marihuana
al darrere d’una botiga
de sofàs a la Garriga
(Pàgina 32)

Els secrets de
l’os esgrafiat
d’Aiguafreda
L’os amb una inscripció trobat
a Aiguafreda l’any passat i que
formaria part del bàcul d’un
bisbe comença a revelar els
seus misteris. Els experts han
pogut atribuir la inscripció a
un text d’Eugeni de Toledo,
bisbe i poeta del segle VII.
L’os es va descobrir en el
jaciment davant de la cova
d’Aiguafreda de Dalt.

titat col·laboradora Amb Cavalls, de Caldes, i infermera oncològica, explica que a
Israel i els EUA es fan teràpies similars.
Carol Chupin, de Caldes, i el galerista Josep Botey, de Granollers, són els

(Pàgina 25)

El Vallès trenca el rècord
amb 154.379 contractes
el 2017, el 39% dels quals
són de menys d’un mes

primers pacients que, després d’acabar
els seus tractaments contra la malaltia,
proven els equins per recuperar-se. El
projecte està obert a pacients de càncer
de pulmó i de mama.

(Pàgina 37)

Os Galegos es fan
càrrec de la reobertura
del restaurant Les
Arcades de Granollers

