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VIATGES
Grans ciutats, una immensitat 
de selves i un paradís de 
platges; així és Tailàndia

ECONOMIA
L’OCDE es mostra 
preocupada per la feblesa en 
els increments salarials

FONTS
La Font de la Baronessa 
i d’altres dedicades a 
personatges fantàstics

Divendres, 20 de juliol de 2018
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QUIM
MASFERRER
‘El foraster’ torna a fer les maletes

‘El 9 Magazín’

Cardedeu compra el 
Casino per 300.000 euros
L’Ajuntament preveu fer-hi habitatges tutelats per a gent gran

“Al pare l’han ficat a presó per un referèndum”
A Laura i Marta Turull, de 21 i 17 anys, i a Blanca Bragulat, 
les filles i la dona del paretà Jordi Turull, la vida els ha canvi-
at per sempre des que el llavors conseller va entrar a presó el 

2017 i hi va haver de tornar el 23 de març de 2018. Les joves 
Turull i Bragulat expliquen en una entrevista a EL 9 NOU 
com pateixen el procés judicial contra el seu pare i marit.

(Pàgines 12 a 14) Les filles i la dona de Jordi Turull consulten algunes de les milers de cartes que arriben al polític
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(Pàgina 5)

La direcció de l’escola 
de Sant Feliu dimiteix en 
protesta per la reducció 
de plantilla al centre

Creus de Sant Jordi per  
a Marduix, de Sant Esteve,  
el Cor Claverià l’Aliança,  
de Lliçà, i el dibuixant Fer

L’alpinista Mingote fa  
el cim del Broad Peak  
i anuncia que intentarà 
l’ascens al K2 dilluns

(Pàgina 10) (Pàgina 42)(Pàgina 35)

(Pàgines 44 i 45)

Resina: “El 
BMG s’omple 
la boca 
parlant del 
planter, però 
som els últims 
de la fila”

Aigües del Montseny, de 
Montmeló, insisteix que 
només s’ha detectat un cas 
de garrafa d’aigua irritant, 
atès a l’Hospital de Sant 
Celoni i que va obligar a la 
retirada de tot un lot dis-
tribuït a Condis i Eroski.

Només hi ha 
un cas detectat  
en l’alarma 
per les garrafes 
d’aigua irritant

Comencen els treballs per instal·lar la mitjana de formigó 
que ha d’acabar amb els xocs frontals al tram de la ronda de 
Granollers entre les carreteres de Cardedeu i la Roca.
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(Pàgina 4 i editorial)

La ronda estrena mitjana
El govern de Martorelles aixeca la prohibició de fer topless a 
la piscina municipal. L’Ajuntament de Caldes estudia fer el 
mateix. Mollet i Sant Fost continuen sense permetre-ho.
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(Pàgina 6)

A Martorelles ja es pot fer topless

(Pàgina 8)


