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Parets es converteix en el primer municipi de Catalunya que 
incorpora càmeres en un cotxe de la seva Policia Local. Els 
agents de patrulla també portaran càmeres corporals.
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(Pàgina 6)

Policies locals amb càmeraVigilants  
a Granollers 
contra incívics

(Pàgina 9)

El ressò mediàtic de la queixa dels propietaris del restaurant 
Naltrus, de Granollers, fa que el portal TripAdvisor inclogui 
l’etiqueta cuina catalana, fins ara inexistent.
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(Pàgina 15)

Victòria de ‘cuina catalana’

ENTREVISTA
Sergi Vicente: “A molts 
xinesos els veig orgullosos 
del que està fent el seu país”

TECNOLOGIA
Instagram llança una 
aplicació per veure vídeos 
en format vertical

ECONOMIA
La nova economia altera 
la relació entre els béns i 
serveis i el consumidor final
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SERGI MINGOTE
Un repte d’altura

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 37)

Sedó i Riera, 
guanyadors  
del concurs 
de relats 
d’EL 9 NOU 

Els rius de la conca del 
Besòs recuperen blauets 
i llúdrigues en 20 anys
Els experts, però, avisen que cal rebaixar la pressió sobre els aqüífers

Temps de cireres a Caldes
Joan Picanyol, de 83 anys, és un dels pocs pagesos que resis-
teix i continua cultivant cireres a Caldes. El seu testimoni 
emmarca els motius que porten el municipi a celebrar les 

Jornades Gastronòmiques de les Cireres, que en la 15a edició, 
s’estan fent a Caldes. Divuit establiments serveixen produc-
tes que tenen com a base aquesta fruita típica calderina,

(Pàgina 42) Joan Picanyol, amb el seu fill, mostra un dels arbres cirerers que té a Caldes
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(Pàgines 2 a 4)

Alerta pel finançament 
insuficient  
de la Generalitat  
a l’Hospital de Mollet

El fabricant Lab Circuits 
projecta inversions per 
triplicar les instal·lacions de 
Santa Maria de Palautordera

El Banc Sabadell entra a 
l’accionariat de la firma 
de comerç electrònic 
Carethy de Llinars

(Pàgina 5) (Pàgina 30)(Pàgina 29)

(Pàgina 45)

La Granollers 
Cup fa 20 anys 
amb prop  
de 400 equips


