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EL 9 NOU 
reprèn les 
votacions 
del premi 
Vallesà  
de l’Any

(Pàgina 11)

La Generalitat gastarà 8 milions 
d’euros en arranjaments a la C-17 
entre Figaró i Centelles
Els alcaldes de Figaró i Tagamanent es queixen de la manca de manteniment “endèmica”

(Pàgines 8 i 9 i editorial)

(Pàgina 6) Impulsors de l’associació Cohabitatge Lliçà, durant una trobada celebrada la tardor de l’any passat

Les morts 
en accidents 
laborals 
creixen tot i  
el fre del virus

(Pàgina 18)

Un KH-7  
amb problemes 
d’atac, eliminat 
de la Copa  
de la Reina 

(Pàgina 25)

Rescats  
de Bombers  
a Gualba  
i Vilanova

El turisme 
vallesà salva 
l’estiu però 
tancarà l’any 
amb pèrdues

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 6)

Els Mossos 
investiguen 
l’assetjament a 
les dues noies 
de la Garriga

(Pàgina 5)

Tres morts  
i 10 contagiats 
en un brot en 
una residència 
de Sant Feliu

(Pàgina 10)

La propera 
edició d’EL 9 
NOU s’avança 
a dijous per 
l’11 de Setembre

Recordatori als lectors

Uns 80 veïns de Lliçà de Vall projecten una cooperativa d’habitatge per a gent gran

“No volem acabar els nostres dies 
tancats en una residència”

El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental està buscant 
una alternativa al trasllat 
de la seva seu actual, al car-
rer Ricomà de Granollers, 
a l’antic edifici judicial de 
l’avinguda del Parc, també a 
Granollers. El Consell busca 
ara un local en propietat.

El Consell  
es replanteja 
el trasllat als 
antics jutjats 
de Granollers

(Pàgina 5) L’edifici dels antics jutjats a l’avinguda del Parc de Granollers
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