
648 678 819

2,5
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 21 de setembre de 2018Amb El 9 Magazín

A
n
y
 X

X
X

N
ú
m

. 
2
8
5

5

Commoció a l’handbol vallesà  
per les víctimes de l’accident  
de trànsit a Vallgorguina

L’artista granollerí Vicenç Viaplana inaugura una exposició 
individual a la galeria Marc Domènech de Barcelona. La 
mostra forma part del Barcelona Gallery Weekend.

Viaplana exposa a Barcelona

La població assalariada de 
la comarca recupera les 
xifres de fa 10 anys, just 
quan la crisi va provocar la 
pèrdua massiva de llocs de 
treball. A hores d’ara, hi ha 
118.430 treballadors a les 
empreses del Vallès.

El nombre 
d’assalariats 
s’acosta  
al d’abans 
de la crisi

(Pàgina 36)(Pàgina 33)

(Pàgina 7 i editorial) 

(Pàgina 16)

Enric Vilageliu, de 
Santa Eulàlia, estrena 
un documental sobre 
l’1-O que emetrà TV3

Lliçà d’Amunt posa  
a debat el disseny del nou 
centre urbà, que tindrà  
una àrea per a vianants 

Pep Saperas pren  
el relleu al seu pare  
en la direcció general 
del grup Covalco

(Pàgina 8) (Pàgina 32)
G

R
IS

EL
D

A
 E

SC
R

IG
A

S

Adéu multitudinari a Sant Esteve
Un miler de persones acomiaden els jugadors d’handbol 
Martí Bataller, del BM Granollers, i Xavier Pocurull, del CH 
Canovelles, als funerals celebrats aquest dijous a l’església de 

Sant Esteve de Granollers. Els nois van perdre la vida en un 
accident a l’AP-7 dilluns, en el qual també van resultar ferits 
els joves Pau Navarro i Òscar Oller.

(Pàgines 2 i 3)

Acció a favor 
de la bici o el 
bus per dur 
els infants  
a l’escola

Tornen els 
talls veïnals 
a la ronda 
Sud de 
Granollers

(Pàgina 5)

Dos nois del BM Granollers i el CH Canovelles moren en un xoc a l’AP-7 i dos més en resulten ferits


