
648 678 819

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 16 d’agost de 2019Amb El 9 Magazín

A
n
y
 X

X
X

I

N
ú
m

. 
2
9
4
7

Des del juny, els vigilants 
de la Diputació detecten 
60 punts de perill d’inici 
de foc a la comarca

Una motorista de Sant 
Antoni de Vilamajor, ferida 
greu després de caure i ser 
atropellada a la BP-5107

Granollers adequarà 
edificis de la Creu Roja 
i els Frares per a casos 
d’emergència habitacional

(Pàgina 15)(Pàgina 14)(Pàgines 2 i 3)

Gualba 
commemora  
els 25 anys  
del seu gran 
foc forestal

(Pàgina 8)

El BOE 
publica  
els noms de 
24 vallesans 
morts a 
camps nazis

(Pàgina 7 i editorial)

Festa a Cardedeu i Mollet
Cardedeu i Mollet, gràcies a les colles de Morats i Torrats, 
epicentres del calendari de festes majors del Vallès Oriental 
durant aquests dies.

(Pàgines 31 a 33 i 39) Cardedeu, aquest dijous
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Ramaders vallesans es 
coordinen via WhatsApp 
contra atacs d’animalistes

La societat de caçadors i l’Ajuntament d’Aiguafreda escam-
pen feromones de llop per espantar els porcs senglars que 
entren fins al nucli urbà. “És un mètode que no està provat i 

no en sabem l’eficàcia”, admet Albert Alexandre, de la socie-
tat de caçadors. En paral·lel, els Agents Rurals han donat 63 
permisos a la comarca per caçar senglars fora de temporada.

(Pàgines 4 i 5) Albert Alexandre, de la societat de caçadors d’Aiguafreda, aplica feromones de llop 
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Comparteixen informació per prevenir assalts de protesta a les granges (Pàgina 9)

Feromones de llop contra els senglars

Accident mortal a la C-251 
Un home de 78 anys, veí de Sant Antoni de Vilamajor, mor a 
l’hospital després d’un xoc frontal a la rotonda de la carretera 
C-251 i la ronda de Granollers, en terme de les Franqueses.

(Pàgina 15) El sinistre també va deixar quatre ferits
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El 42%  
dels contractes 
té menys d’un 
mes de durada

(Pàgina 24)

Relleu 
generacional 
al restaurant 
de la Costa 
del Montseny

(Pàgina 38)

(Pàgines 44 i 45)

Mingote: 
“Puc aspirar 
a fer els  
14 vuitmils”


