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PERIÒDIC
INDEPENDENT
DEL VALLÈS
ORIENTAL
648 678 819

Torna el relloguer
d’habitacions
de fins a 400 euros

(Pàgines 2 i 3)

CCOO alerta per
la situació límit
a les urgències
de l’HGG

Les entitats solidàries del Vallès alerten del ressorgiment d’aquest fenomen

(Pàgina 7)
(Pàgina 41) Pep Bou, a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt, fent servir heli per crear bombolles

Pep Bou
‘bufa’
la nova
funció
a Corró
d’Amunt

Comencen
les obres del
mur a la ronda
de Granollers
‘El 9 Magazín’
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REPORTATGE

ECONOMIA
La recerca, la gran
damnificada de les
retallades en inversió

Samsung presentarà nous
models al Mobile World
Congress

PILAR AYMERICH

TECNOLOGIA

RAMON FERRANDIS

La reaparició d’exemplars
de llúdriga es consolida en
diversos cursos fluvials

CARLOTA
BENET
EN MEMÒRIA DEL PARE

(Pàgina 4)

(Pàgina 21)

L’escola Granés de
Cardedeu manté només
un grup tot i l’oposició
de l’Ajuntament
(Pàgina 10)

(Pàgina 23)

Granollers Solidari deixa
de col·laborar amb Oxfam
Intermón per l’escàndol
amb prostitutes a Haití

(Pàgina 16) Llovera, al dofinari de l’illa de Malta

La companyia de l’artista granollerí Pep Bou prepara nou
espectacle, titulat Bloop, a les
Antigues Escoles de Corró
d’Amunt, a les Franqueses.
Amb la previsió d’estrenarlo el 2019, el mestre a bufar
bombolles ja ha començat
els assajos al mateix municipi, on resideix des de fa 15
anys. Bou ha llançat la idea
de crear a les Franqueses un
centre referent en el món de
les bombolles. L’alcalde s’hi
mostra disposat.

Mollet supera el 2017
el límit del valor anual
de contaminació
per diòxid de nitrogen

(Pàgina 49) Judith Vizuete lluitant contra la defensa

Granollerins
presenten
149 idees
per millorar
la seva ciutat

Àlex Sastre,
del PDeCAT,
primer candidat
de Granollers
a les municipals

PHOTOTECA B&N

(Pàgina 11)

Un ‘dofinaire’ de l’Ametlla

Al KH-7 se li escapa la Copa

Es diu Albert Llovera, té 21 anys i sempre l’han apassionat el
mamífers marins. A hores d’ara té al seu càrrec sis dofins i tres
lleons marins al Mediterraneo Marine Park, a l’illa de Malta.

Tot i la il·lusió per la victòria al primer partit, el KH-7 BM
Granollers perd a Pontevedra contra l’Atlético Guardés (3320) i no es classifica per la fase final de la Copa de la Reina.

