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Canvi del dia de publicació

DIVENDRES

19

DIJOUS

18
Abril

Abril

EL 9 NOU avança l’edició

El Club de Premsa d’EL 9 
NOU organitza una taula 
rodona aquest dilluns amb 
la participació dels exalcal-
des de Granollers Rafael 
Ballús i Josep Serratusell i 
els exregidors Manuel Bal-
cells i Jaume Vernet.

Debat d’EL 
9 NOU sobre 
els 40 anys 
d’ajuntaments 
democràtics

(Pàgina 15) D’esquerra a dreta, Ballús, Serratusell, Balcells i Vernet

L’Hospital de Granollers detecta 
12 casos nous de VIH cada any
La unitat de l’HGG atén uns 400 pacients crònics de sida a hores d’ara

(Pàgina 6)

El president 
Mas apadrina 
36 caps de llista 
de JxCat al 
Vallès Oriental

(Pàgina 3)

Menys aglomeracions de gent que en anteriors edicions i 
poques botigues obertes fins al límit de les 12 de la nit. La 
darrera edició de l’Open Night d’aquest divendres passat 

a Granollers va ser menys noctàmbula, entre altres coses 
perquè s’han passat de quatre hores de dinamització a deu, 
segons els organitzadors de Gran Centre.

Una Open Night menys noctàmbula
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(Pàgina 4) Les Guapes Blanques, de la colla dels Blancs, van fer coreografies al carrer Sant Roc aquest divendres

(Pàgina 9)

Rufián: “La 
meitat d’un 
govern legítim 
és en un 
furgó policial”

(Pàgina 10)

Miquel Iceta: 
“Els alcaldes 
del PSC han 
assegurat la 
convivència”

El KH-7 Granollers 
desaprofita vuit gols  
de marge amb l’Alcobendas  
i es deixa remuntar el partit

(Pàgina 33)

Quatre ferits per un incendi 
que crema del tot un pis 
d’un edifici de set plantes  
al carrer Sant Roc de Mollet

(Pàgina 19)


