
Restaurants 
oferiran aigua 
de l’aixeta 
certificada  
als seus clients

La immersió 
lingüística, al 
Club de Premsa 
d’EL 9 NOU

Taula rodona sobre l’èxit 
o no de la immersió 
lingüística amb l’exse-
nador Carles Martí, la 
directora del Centre de 
Normalització Lingüística, 
Pietat Sanjuán, i l’exalcal-
de Francesc Martos, aquest 
divendres al vespre a Can 
Palots de Canovelles.
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La botiga outlet que la marca Nike té a la Roca del Vallès 
està en obres per incrementar fins a 2.600 metres la seva 
superfície de venda, més del doble que fins ara. 
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La Nike més gran d’Europa

(Pàgina 7) (Pàgina 10) (Pàgina 35)

(Pàgina 33)

L’institut de Bigues  
canviarà el llibre d’ESO  
que recomana abstinència 
contra les malalties sexuals

Granollers supera el 
límit de contaminació 
per PM10 a causa  
de la pols africana

Messi guanya el litigi a 
l’empresa granollerina 
Massi i podrà registrar 
la seva marca

Alícia Martínez, de la Garriga, participa en un projecte que 
explora l’arribada de contaminants a l’Antàrtida. Ara és a 
casa després d’un mes i mig treballant al continent gelat.

Retornada de l’Antàrtida

(Pàgina 44)

Més de 750 vallesans 
marxen a l’estranger  
en l’últim any
L’emigració creix més del 10% i és l’opció vital per a més de 8.100 vallesans

REPORTATGE
La biodiversitat de les fonts, 
un indicador de la qualitat 
de l’aigua que en brolla

TECNOLOGIA
Instagram, la xarxa social per 
excel·lència que amenaça 
Facebook

ECONOMIA
Els salaris no es recuperen 
al mateix ritme que ho fan 
els beneficis i dividends

Divendres, 27 d’abril de 2018
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Memòries d’un polític en retirada

(Pàgina 39)

El vallesà 
Jordi Borràs, 
fenomen de 
vendes per 
Sant Jordi

(Pàgines 2 a 5)

(Pàgina 10) Concentració de rebuig a la sentència a La Manada aquest dijous a la tarda a la Porxada

Més de 300 persones es 
van concentrar dijous a 
la Porxada per protestar 
contra la sentència a La 
Manada, com es feien dir 
els cinc joves acusats de 
violar una noia de 18 anys 
als Sanfermines de 2016. El 
tribunal descarta el càrrec 
de violació i ho deixa en 
abús sexual continuat, amb 
una condemna a nou anys 
de presó. Les concentracions 
es van escampar arreu de la 
comarca, com ara a Caldes, 
la Garriga, Cardedeu o 
Llinars, entre altres.

Indignades 
amb la 
sentència  
de La 
Manada

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 15 i editorial)

(Pàgina 16)
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