
648 678 819

1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 1 d’abril de 2019

A
n
y
 X

X
X

I

N
ú
m

. 
2
9
1
0

El Fraikin 
guanya al 
Gog i es treu 
l’espina del 
partit d’anada

(Pàgina 35)

Detenen  
un exempleat 
de Fàtima  
per robar  
a l’església

(Pàgina 7)

El festival 
Ressona,  
de Cardedeu, 
celebra 20 anys  
en plena forma

(Pàgina 19)

Dos policies locals de 
Cardedeu van haver d’as-
sistir un part en una casa 
sense l’ajuda de cap profes-
sional mèdic. Feien la patru-
lla en cotxe quan els van 
alertar i es van trobar que 
l’ambulància no arribaria a 
temps. La mare i la nena es 
troben perfectament.

Un part  
a casa amb 
l’ajuda de 
dos agents 
de Cardedeu

(Pàgina 6) En Julián i en Francesc, amb la petita Marwa a l’hospital

El Xiprer, en números 
vermells, reclama més 
suport dels ajuntaments
La fundació va servir prop de 10.000 dinars a gent en risc d’exclusió social el 2018

(Pàgines 2 i 3)

Baix Montseny 
acorda la 
creació d’una 
mancomunitat  
de municipis

(Pàgina 4)

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va 
admetre que la presència continuada de 
Mossos al jutjats de Granollers i Mollet per 

ordre del TSJC redueix recursos d’altres dis-
positius, com el de prevenció de robatoris en 
habitatges a barris i urbanitzacions.

Buch admet que l’ordre del TSJC 
de vigilar jutjats minva recursos 
per prevenir els robatoris a cases
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(Pàgina 5) Alcaldes, el conseller i comandaments dels Mossos, aquest divendres
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(Pàgina 23)

Una trentena de carrosses provinents d’arreu del Vallès Ori-
ental, l’Occidental, el Maresme i el Lluçanès participen en la 
desfilada dels Tres Tombs a la Garriga d’aquest diumenge. 

Tres Tombs a la Garriga

Camins cap  
a la igualtat de 
gènere, al Club 
de Premsa 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 12)

L’Esport 
Club guanya 
clavant 4 gols  
al camp del 
San Cristóbal

(Pàgina 27)

Els germans 
Espargaró 
acaben 9è i 
10è al GP de 
l’Argentina

(Pàgina 32)

Cimera d’alcaldes i el Departament d’Interior a Vilanova del Vallès


