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(Pàgina 26)

De Montornès al cel
Henkel estrena a Montornès del Vallès el principal centre 
d’adhesius per a la indústria aèria a Europa. El grup alemany 
ha invertit 35 milions d’euros en les instal·lacions.

Els assalariats remunten  
el 2,6% més fins al març,  
però continuen per sota 
dels màxims previs a la crisi

Emotiu últim adéu  
a Jaume Rifà, fundador 
del pessebre vivent  
de Sant Fost

El Mercat Audiovisual 
de Granollers tractarà 
sobre les ‘deep news’  
i les telesèries

(Pàgina 37)(Pàgina 27)(Pàgina 4)

El mercat de segona mà és el que creix més, amb 3.225 transaccions el 2018

La compravenda d’habitatges 
es duplica al Vallès Oriental 
en els últims cinc anys (Pàgines 2 i 3)

Enguany se celebren els 40 anys de 
l’elecció i proclamació el 1979 dels 
primers ajuntaments democràtics des-
prés de la dictadura franquista. Des 

de llavors, han passat 224 alcaldes i 
alcaldesses pels 39 municipis del Vallès 
Oriental i els 4 que ara pertanyen al 
Moianès. EL 9 NOU dedica un quadern 

de 24 pàgines a fer un repàs amb pro-
funditat de l’evolució de la democràcia 
municipal i de tots els protagonistes als 
consistoris d’aquestes quatre dècades.

40 anys d’ajuntaments democràtics
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(Quadern central i editorial) Els alcaldes democràtics de Granollers: Mayoral, Ballús, Serratusell, Pujadas i Esplugas

(Pàgina 5)

Adif farà  
el projecte 
de cobriment 
del tren amb 
quatre vies

Els joves  
de Granollers 
reclamen una 
discoteca per 
a adolescents

(Pàgina 12)

Retiren les 
plantes de la 
bassa de reg de 
les Hortes de 
Baix de Caldes

(Pàgina 17)


