
648 678 819

1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 18 de febrer de 2019

A
n
y
 X

X
X

I

N
ú
m

. 
2
8
9
8

(Pàgina 5) (Pàgina 27)

La Fundació Maurí 
homenatja Josep Maria 
Serra, dibuixant i 
caricaturista garriguenc

L’EC Granollers empata  
a casa amb el Cerdanyola  
després d’un penal polèmic 
xiulat al minut 94

L’Ajuntament de Sant 
Pere es reafirma en el 
tancament de la fàbrica 
de Pinsos Picart

(Pàgina 19)

(Pàgina 32) Bossy, a l’estatal celebrat a Antequera

El 10% de la plantilla 
de la Policia Local de 
Granollers, fixada en 95 
persones, s’acull al dret 
de jubilar-se a 60 anys del 
reial decret 1449/2018. 

La jubilació 
a 60 anys 
afecta el 10% 
dels policies 
locals

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

Un caçador, ferit greu  
a Caldes en rebre un tret  
a l’abdomen d’un company

Unes 300 persones van manifestar-se a la Porxada de 
Granollers aquest divendres en defensa de la viabilitat dels 
centres especials de treball, amenaçada per la pujada del 

salari mínim interprofessional (SMI). Amb el crit de “Volem 
treballar”, els treballadors discapacitats van reivindicar l’in-
crement de les partides públiques per a la seva viabilitat.

Els centres especials es reivindiquen al carrer

(Pàgina 17) Unes 300 persones van manifestar-se aquest divendres a la Porxada per exigir compensacions a l’SMI

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La víctima, de 48 anys, era en una batuda al castell de Guanta

CCOO 
denuncia  
la manca  
de vigilants 
a Aiguafreda

(Pàgina 4)

Troben una 
plantació amb 
200 plantes 
de marihuana 
a Bigues

(Pàgina 4)

Jordi Solé, 
de Caldes, 
número 3 
d’ERC a  
les europees

(Pàgina 8)

(Pàgina 7)

L’atleta de Cànoves i Samalús Artur Bossy (FC Barcelona) 
guanya la cursa de 3.000 metres al Campionat d’Espanya de 
pista coberta amb una marca de 7min 59s 19d.

El millor dels 3.000 metres
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(Pàgina 11) Joan Tardà i Jordi Molet

El diputat d’ERC Joan Tardà, convidat pel Club de Premsa 
d’EL 9 NOU a Granollers, defensa que “tres canyes pesquen 
més que una” pel que fa a la unitat electoral independentista.

Les “tres canyes” de Tardà


