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L’anàlisi de les eleccions 
del 10-N al Vallès 
Oriental poble per poble 
i partit per partit

L’índia Amma repartirà 
abraçades durant 45 hores 
d’aquest dissabte a dilluns 
al Palau de Granollers

Francesc-Marc Álvaro, 
convidat del Club de 
Premsa d’EL 9 NOU aquest 
divendres a Granollers

(Pàgina 44)(Pàgines 12 a 16)(Pàgina 11)

L’acusació sosté que els organitzadors 
del Projecte Pilla-pilla, sis joves acusats 
d’assetjar tres homes gais a carrers 
de Granollers i les Franqueses, només 

buscaven perseguir i denigrar homo-
sexuals. A la vista que s’està celebrant 
al Jutjat Penal número 2 de Granollers, 
un dels acusats s’ha defensat declarant 

que ells paraven trampes a “persones 
que volien tenir relacions sexuals amb 
menors”. Aquestes trampes les grava-
ven en vídeo i les penjaven a Facebook.

Mongetes ben mediàtiques
Els xefs Ada Parelleda i Marc Ribas i l’actriu Judit Martín apa-
drinaran la 9a Festa de la Mongeta del Ganxet, que se celebra-
rà el 24 de novembre a les Antigues Escoles de Llerona.

(Pàgina 42) Els organitzadors de la festa gastronòmica
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Els policies locals de Santa 
Eulàlia es queixen de manca 
d’efectius i de mitjans

(Pàgina 5) Els sis acusats, a banda i banda a la primera fila, a la sala de vistes número 5 dels jutjats de Granollers
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Els agents reclamen una jornada de 35 hores com la resta de la plantilla municipal

(Pàgina 9)

Acusats de perseguir homosexuals

Música, robòtica i ceràmica
El Teatre Auditori de Granollers aposta per la innovació amb 
“Robot Orquestra”, un concert que fusionarà l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, el ceramista Toni Cumella i un robot.

(Pàgina 36) “Robot Orquestra” s’estrenarà el dia 24
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La sinistralitat 
laboral creix 
un 5% fins  
al setembre al 
Vallès Oriental

(Pàgina 30)

Només 9 de 
39 pobles a 
la comarca 
reciclen  
el 60% dels 
seus residus

(Pàgines 2 a 4 i editorial)

(Pàgines 6 i 7)

La consellera 
Capella 
estrena els 
jutjats nous 
de Mollet

Junts 
multipliquem,
la gala  
pels 30 anys 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 8)

Persones amb discapaci-
tat intel·lectual i músics 
professionals compartiran 
escenari en la gala benèfica 
que organitza EL 9 NOU 
per celebrar el seus 30 anys 
el proper 13 de desembre.


