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(Pàgines 2 i 3)

Falta oferta d’habitatge
La construcció d’habitatges es multiplica a la comarca però no 
pot cobrir tota la demanda existent després de molts anys amb 
el mercat pràcticament a zero.

‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Roser Capdevila: “Alguns 
productes no estan pensats 
per ajudar els nens a créixer 
i madurar”

TECNOLOGIA
Atacs informàtics aprofitant 
la campanya de la declaració 
de renda

ECONOMIA
Nova legislació europea 
sobre protecció de dades, 
el petroli del segle XXI
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La tradició sardanista perviu amb dificultats

L’església de Sant Esteve  
de Granollers guarda  
un espai per a la tomba 
del bisbe Traserra

Una sentència dona la raó 
als veïns de Can Camp i 
limita els usos de parcel·les 
edificades a l’Ametlla

Quatre detinguts  
per envestir un operari 
en el robatori en una 
empresa de Montmeló

(Pàgina 5) (Pàgina 9) (Pàgina 21)

Polèmica amb una clínica  
de Mollet que fa descomptes  
a pacients en llista d’espera (Pàgina 4)

La Plataforma per la Sanitat Pública critica que ho anunciï en tanques publicitàries

(Pàgines 33 a 48 i editorial) La Marta llegeix un llibre de Sant Jordi a la biblioteca de Can Pedrals aquest dimecres
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(Pàgina 6)

Nou obrador 
per a petits 
productors  
a Tagamanent

(Pàgina 29)

Un Sant 
Jordi 
amb 93 
novetats 
vallesanes 
Sant Jordi es converteix en 
una diada ampliada de tres 
dies gràcies al cap de setmana 
i arriba ben carregada de 
presentacions i signatures de 
llibres, tallers i música. EL 9 
NOU repassa les 93 novetats 
editorials d’autors vallesans, 
entre els que destaquen la 
molletana Montserrat Tura, 
les cardedeuenques Núria 
Busquet i Eva Baltasar o 
el granollerí Jordi Masó. 
Una cinquantena d’autors 
vallesans, la xifra més alta 
aconseguida mai, tenen 
una cita amb els lectors a 
la tradicional trobada que 
es fa diumenge al matí a la 
Porxada de Granollers.

Una proveïdora 
s’enfronta amb 
el Daydream 
per cobrar tard


