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EL JAPÓ DUAL
On l’última tecnologia conviu amb castells medievals

ENTREVISTA
Biel Cussó, una nova veu de 
la novel·la negra a Catalunya 
amb ‘Sang freda’ 

ECONOMIA
A partir del 31 de desembre 
del 2020 no es canviaran més 
les pessetes per euros

FONTS
La Font del Desmai, una de 
les preferides de Mossèn 
Cinto Verdaguer

Divendres, 17 d’agost de 2018

‘El 9 Magazín’

Nova denúncia per abusos 
sexuals al Bora Bora
Una noia denuncia un dels treballadors de la polèmica discoteca de Montornès

(Pàgines 6 i 7)

Les protectores d’animals 
de la comarca denuncien 
que el 2018 està sent un 
any dur d’abandonaments

Cardedeu aplica 
tolerància zero als 
reclams sexistes dels 
firaires de festa major

El president Carles 
Puigdemont, amb  
els catifaires vallesans  
a Brussel·les

(Pàgina 8) (Pàgina 33)(Pàgina 13)

(Pàgina 41)

Gemma Font, 
de Tagamanent,  
portera del 
Barça femení

L’estiueig que des de 1880 a 
meitat del segle XX va mar-
car l’arquitectura i les relaci-
ons socials a molts pobles de 
la comarca ha desaparegut 
del tot. Tot i això, encara 
avui es pot seguir la petja 
que va deixar “la colònia 
dels senyors”.

La vida 
regalada de 
l’estiueig de 
fa 150 anys

El carnisser del mercat municipal de Cardedeu Oriol Safont 
(a la fotografia) estrena un mostrador, únic a la comarca, 
per a la maduració de carns de vaca o de vedella.
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(Pàgina 23)

Carn que madura a la vista
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(Pàgines 24 a 27) La família del doctor Julià, estiuejant de Cardedeu

(Pàgina 8)

Granollers 
renovarà  
l’accés a  
Roca Umbert

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

El 9 d’abril de 1978, una 
gran manifestació de 8.000 
persones va anar de Mollet 
a Gallecs per reivindicar la 
preservació d’aquest espai 
rural, que estava amenaçat 
per un projecte d’urbanitza-
ció del Ministerio de la Vivi-
enda franquista per fer-hi 
una gran ciutat de 150.000 
habitants. El govern espa-
nyol va expropiar 1.500 hec-
tàrees a Mollet, Parets, Lliçà 
d’Avall, Palau-solità, Santa 
Perpètua i Montcada. La res-
posta popular va ser gairebé 
immediata i es va aixecar un 
moviment, que entroncava 
amb altres lluites polítiques 
i sindicals del moment, per 
la salvaguarda de Gallecs. 
Quatre dècades després, EL 
9 NOU ha reunit algunes de 
les més de 1.500 persones 
que ho van viure en primera 
persona.

Gallecs, 
40 anys 
després

(Pàgines 2 a 6) Protagonistes del moviment reivindicatiu per preservar Gallecs, al costat de l’església del nucli


