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Ramon Mora, del Banc  
dels Aliments, Vallesà de l’Any

Mor una noia de 21 
anys, veïna de la Roca, 
en un accident de 
trànsit a l’Anoia

La britànica Katy Dunne 
s’imposa en el Torneig 
Internacional de tennis 
de les Franqueses

El nombre de vallesans 
residents a l’estranger 
es triplica en deu anys i  
s’acosta als 9.000

(Pàgina 33)(Pàgina 9)(Pàgines 2 i 3)

Ramon Mora, delegat 
del Banc dels Aliments al 
Vallès Oriental, va rebre 
divendres el premi Vallesà 
de l’Any, que atorguen els 
lectors del periòdic EL 9 
NOU a través de les seves 
votacions, en una gala que 
es va celebrar al Centre 
Cultural de Vilanova del 
Vallès. “He tingut sort a la 
vida i retorno a la societat 
part del que m’ha donat”, va 
dir Mora, de 66 anys, que va 
rebre el guardó de mans de 
la presidenta del grup Pro-
sa, l’empresa editora d’EL 
9 NOU, en una gala en què 
també va intervenir l’alcal-
dessa de Vilanova, Yolanda 
Lorenzo. En la mateixa ceri-
mònia, també van rebre un 
reconeixement els quatre 
altres finalistes del premi: 
Pepe Baena, rector de Bella-
vista; Teresa Niubó, de la 
Garriga Societat Civil; els 
titellaires de Sant Esteve 
de Palautordera Jordi Pujol 
i Joana Clusellas, i els lli-
breters de Granollers Tuni 
Jordana i Frederic Malàs, 
fundadors de la llibreria La 
Gralla.G
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(Pàgina 8)

El pediatra 
Iñaki Alegria 
explica el seu 
treball a Etiòpia

El premi, que atorguen els lectors d’EL 9 NOU, es va lliurar en una gala al Centre Cultural de Vilanova

Representants dels empre-
saris, hotelers i comerciants 
de Granollers i la comarca 
i el director del Circuit de 
Montmeló han debatut al 
Club de Premsa d’EL 9 NOU 
sobre com treure més profit 
de la instal·lació esportiva.

El Club de 
Premsa d’EL 9 
NOU analitza 
l’impacte  
del Circuit

(Pàgina 23) D’esquerra a dreta, Joaquim Colom, David Vázquez, Joan Fontserè, Laura Sabatés i Jordi Molet

(Pàgines 4 a 6 i editorial) Ramon Mora rep el premi de mans de Beth Codina durant la gala de divendres
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Cara a cara 
entre els 
candidats 
a la Roca 
d’ERC i PSC

(Pàgina 13)

(Pàgina 7)

Sant Celoni 
retira un 
anunci del  
poliesportiu 
per masclista


