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Es presenten 227 candidatures 
a les eleccions municipals, 17 
menys que ara fa quatre anys

Les regulacions de 
plantilla es disparen  
a la comarca durant  
el primer trimestre

Sant Antoni de Vilamajor 
busca testimonis per 
documentar la Guerra 
Civil i la postguerra

Escletxa legal per 
rescindir el contracte de 
l’estació de mercaderies 
de Granollers

(Pàgina 55)(Pàgina 37)(Pàgina 26)

EL 9 NOU publica les 227 candidatures que es presenten als 
39 municipis del Vallès Oriental i a 4 municipis que ara són 
al Moianès. Són 17 llistes menys que als comicis de fa quatre 

anys. L’actual alcalde de Tagamanent, Ignasi Martínez, tor-
narà a repetir en el càrrec en no haver-se presentat cap altra 
candidatura al municipi.

Alcalde i regidors sense baixar de l’autobús
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Les dones només encapçalen el 30% de les llistes a la comarca (Pàgines 2 a 17 i editorial)

Una vintena de veïns tor-
nen a tallar la ronda Sud 
aquest dijous a la tarda des-
prés d’un mes i mig sense 
poder fer-ho. Els manifes-
tants han protagonitzat 87 
talls de la via i els voltants 
en una mica més d’un any.

Tornen els 
talls veïnals 
a la ronda 
Sud de 
Granollers

(Pàgina 28) Protesta a la ronda Sud de Granollers aquest dijous a la tarda
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(Pàgines 40 i 41)

Un Sant Jordi ben vallesà
Granollers desaparegut, un recull de fotografies antigues con-
textualitzades per l’arxiver Francesc Sánchez, supera la diada 
de Sant Jordi com un dels llibres vallesans més venuts.

Els lectors 
d’EL 9 NOU 
trien els cinc 
finalistes  
a Vallesà  
de l’Any

(Pàgina 27)

Unes 300.000 
persones poden 
votar al Vallès 
a les eleccions 
d’aquest 28-A

(Pàgina 21)

L’institut 
Celestí Bellera  
fa 20 anys 
convertint-se 
en un museu

(Pàgina 22)

(Pàgina 18) L’alcalde de Tagamanent, tercer per la dreta, amb l’equip de regidors que no tindrà competència el 26-M
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Parets demana 
a la fàbrica  
de Danone que 
actuï contra  
les males olors

(Pàgina 29)


