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(Pàgina 7)

Una parella
d’Aiguafreda
dona el cos a la
ciència a l’UVic
(Pàgina 8)

L’aparcament de l’Hospital,
el més car de Granollers,
en ple litigi judicial
Després de 14 mesos, els jutjats no han resolt quan es recuperarà la concessió

(Pàgina 3)

(Pàgina 5) Imatge virtual de la futura façana de la Policlínica al carrer Marià Sans de Granollers

Rufián convida
a l’optimisme al
Club de Premsa
d’EL 9 NOU
‘L’Esportiu’
FUTBOL

FUTBOL

L’Espanyol salva un
punt en el tram final 1-1

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

El Barça viatja
a Londres amb
els 21 jugadors
disponibles
de la plantilla

Un gol de falta de Granero en el minut 85
dona un trist empat als blanc-i-blaus

El Barça B
guanya al camp
del Lugo (1-2)
amb dos gols
de Nahuel
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La nova Policlínica, a punt d’arrencar obres
ÁNGEL MEDINA/EFE

ATLETISME ESTATAL EN PISTA COBERTA

WATERPOLO

Mechaal, que fa
el doblet; Esther
Guerrero, i Estela
Garcia, campions
a València

JOCS OLÍMPICS D’HIVERN BIATLÓ

El Sabadell goleja
el Terrassa (17-3)
i aconsegueix el
seu catorzè títol
de copa

Martin Fourcade
guanya els 15 km
amb sortida en
grup i suma el seu
segon or a Corea

L’Ajuntament de Granollers ja ha concedit la llicència d’obres per construir el
nou edifici sanitari que el Departament
de Salut aixecarà al solar de l’antiga Poli-

(Pàgina 4)

Trànsit ultima el radar
de tram a la C-17,
11 mesos després
de posar-hi les càmeres

clínica, entre els carrers Girona i Marià
Sans. Fonts de la Generalitat han confirmat a EL 9 NOU que volen fer l’acte de
replanteig, que marca l’inici formal dels

(Pàgina 12)

treballs, aquest mes de març. Per tant, si
es compleix el calendari, la nova Policlínica podria estar enllestida a finals del
2019 o inicis del 2020.

(Pàgina 18)

Detingut un veí
de Sant Fost que va llençar
4,1 quilos de marihuana
mentre fugia de la policia

Caldes tanca l’any
dedicat a l’escriptor
Andreu Canal reeditant
la seva obra completa

(Pàgina 24) Álex Márquez celebra un dels gols de la victòria granollerina

Gran
victòria
europea
del BM
Granollers
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XAVIER SOLANAS

El Fraikin BM Granollers
aconsegueix el lideratge del
grup D de la fase de grups
de la Copa EHF després de
guanyar l’equip polonès de
l’Azoty-Pulawy (32 a 36) al
Palau d’Esports.
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