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El vídeo de la recol·lectora fent un llaç de suport als presos 
polítics en un camp de Llerona es torna viral a les xarxes 
socials i aconsegueix milers i milers de visualitzacions. 

(Pàgina 17)

El llaç ‘viral’ de Llerona

ENTREVISTA
Antoni Trilla: “Si féssim un 
campionat del món de virus, 
el de la grip seria sempre 
dels favorits”

TECNOLOGIA
L’automòbil del futur: 
autònom i connectat amb 5G

MÚSICA
Oberta la convocatòria 
per ser el cantant de 
Lax’n’Busto
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Les vernedes
El bosc de ribera està en regressió

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 39)

L’escriptora 
de Cardedeu 
Eva Baltasar, 
Premi 
Llibreter 2018

Detinguts a Granollers quatre 
companys d’institut per 
estafes amb targetes clonades
Tenien una xarxa que hauria estafat 700.000 euros en compres i a caixers automàtics

Més de 5.000 jugadors d’ar-
reu del món participen en la 
Granollers Cup fins aquest 
diumenge. La més que 
consolidada competició de 
l’handbol base, que enguany 
celebra 20 anys, omple de 
colors la Porxada a la tradi-
cional cerimònia inaugural. 
El porter Rodrigo Corrales 
i la lateral Nerea Pena, 
padrins de la Granollers 
Cup, aconsellen als joves 
jugadors que no perdin la 
constància per l’handbol. La 
delegació de Noruega torna 
a ser la més extensa i s’ha de 
lamentar que ni la delegació 
de Nigèria ni la del Senegal 
poden assistir finalment al 
torneig per la impossibilitat 
d’aconseguir visats.R
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(Pàgina 20)

Càritas atén  
4.662 famílies al Vallès 
Oriental, 192 menys 
que l’any anterior

L’escola Bellavista-Joan 
Camps, a les Franqueses,  
es queda amb un grup de 
P3 però el podrà desdoblar

L’editora d’EL 9 NOU 
tanca el 2017 amb 
l’1,29% més de l’import 
net de la xifra de negoci

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 30)(Pàgina 9)

(Pàgines 14 i 15)

Ester Capella: 
“La justícia 
tardana és una 
mala justícia” Granollers, 

capital de 
l’handbol 
base

(Pàgines 44 a 50) Delegacions d’arreu, a la cerimònia inaugural de la Granollers Cup a la Porxada dimecres passat


