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EL 9 NOU no surt dilluns

Exalcaldes i exregidors de 
Granollers coincideixen a 
destacar amb nostàlgia els 
temps de consensos i pactes 
als primers d’ajuntaments 
democràtics, en el Club de 
Premsa organitzat per EL 9 
NOU aquest dilluns.

Nostàlgia  
dels consensos 
i pactes dels 
ajuntaments 
del 1979

(Pàgines 12 i 13) D’esquerra a dreta, Manel Balcells, Josep Serratusell, Jaume Vernet, Rafael Ballús i Jordi Molet

Curses il·legals de matinada 
en un polígon de l’Ametlla

Uns 20.000 
vehicles 
diaris passen 
pel túnel de 
la ronda Nord

(Pàgines 2 a 5)

La denúncia d’advocats 
animalistes porta a judici  
el jove acusat de maltractar 
un gos a Castellterçol

Montornès decreta que 
20 pisos del centre no són 
habitables per connexions 
irregulars a la xarxa elèctrica

El Consell Comarcal  
fa una guia per prevenir 
els maltractaments  
a les persones grans

(Pàgina 20)(Pàgina 19)(Pàgines 8 i 9)

EL 9  NOU
Dijous, 18 d’abril de 2019

(Pàgines 31 a 46)

Un centenar 
de novetats 
d’autors  
de la comarca 
per Sant Jordi

La Policia Local de l’Ametlla ha interposat unes 50 multes de 
500 euros i retirada de sis punts del carnet de conduir contra 
les curses il·legals de motos i cotxes detectades els passats 

dos caps de setmana al polígon industrial de L’Ametlla Park. 
Les curses van aplegar centenars de cotxes i es van desenvo-
lupar entre la mitjanit i les 4 de la matinada.

Roderes de cotxes i motos a L’Ametlla Park
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La Policia Local posa 50 multes de 500 euros i sis punts del carnet (Pàgina 6)
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