
648 678 819

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 10 de maig de 2019Amb El 9 Magazín

A
n
y
 X

X
X

I

N
ú
m

. 
2
9
2
1

Cara a cara entre els 
candidats a Montmeló 
Pere Rodríguez (PSC) i 
Jordi Manils (Canviem)

El BM Granollers arrenca  
la celebració dels seus 75 
anys amb un partit entre 
estrelles en actiu del club

Un detingut per una altra 
baralla entre clients  
del Bora Bora a l’estació 
de Granollers-Centre

(Pàgina 49)(Pàgina 19)(Pàgina 6)
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Gralles a Granollers
L’ornitòleg Jordi Morote detecta la presència d’almenys tres 
parelles de gralles instal·lades en unes caixes niu que hi ha 
instal·lades a les columnes d’un pont sota la ronda Sud.

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra arrenquen els dis-
positius per controlar el pas de camions amb mercaderies 
perilloses pel tram urbà de la ronda Sud, entre les rotondes 
d’Esteve Terrades i Francesc Macià, a Granollers. Al primer 

control, aquest dimarts a la tarda, la policia va imposar dues 
sancions a dos transportistes que van saltar-se la prohibició 
que, des de l’abril, està senyalitzada a tot l’entorn de l’estació 
de mercaderies d’Adif.

Controls de mercaderies perilloses a la ronda
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La càmera d’un semàfor identifica el conductor, que és veí de Cardedeu (Pàgina 5)

La línia del 
bus exprés 
de la vall del 
Tenes no para 
de créixer

(Pàgines 2 i 3)

Reclamació 
per incloure 
la Garriga  
a la zona 3 
de Rodalies

(Pàgina 4)

(Pàgina 6) Un dels vehicles aturats per la Policia Local i els Mossos aquest dimarts a la ronda Sud de Granollers

El romancer 
Arnella, 
profeta a  
la seva terra, 
Santa Eulàlia

La victòria de la candidatu-
ra Eines de País a les elecci-
ons a la Cambra de Comerç 
i Indústria de Barcelona 
porta set empresaris sobira-
nistes al ple de la institució. 
Són quatre persones de Cal-
des, dues de Bigues i una de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Set empresaris 
sobiranistes  
de la comarca, 
al nou ple  
de la Cambra

(Pàgina 37 i editorial) (Pàgina 9) Un dels ocells al riu Congost a Granollers
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Arrenca l’espectacle
El Circuit de Barcelona-Catalunya confia a mantenir els més 
de 90.000 espectadors al Gran Premi d’Espanya de fórmula 1 
que es disputa aquest cap de setmana a Montmeló.

(Pàgina 47) Ferrari al ‘pit lane’ del Circuit aquest dijous

Ferit greu un nen de 7 anys 
atropellat a les Franqueses  
per un vehicle que va fugir

(Pàgina 39)


