
648 678 819

1,90
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 16 de gener de 2023Amb El 9 Moianès

A
n
y
 X

X
X

V

N
ú
m

. 
3
2
8
4

Rofersfam 
ultima 
l’ampliació  
a Llerona 

(Pàgina 17)

L’Ajuntament i experts en sistemes aquàtics demanen que 
es conservi la bassa situada a l’antiga pedrera de Llinars per 
preservar la riquesa de la fauna i flora que hi viu.

(Pàgina 8) La bassa acull diverses espècies d’aus i plantes
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Una bassa a la pedrera
El teatre Margarida Xirgu de Montornès ha acollit la repre-
sentació de Les Pastoretes, obra inspirada en el clàssic d’Els 
Patorets i vinculada a la revolta remença del segle XV.

(Pàgina 26) Una escena de ‘Les Pastoretes’
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Pastoretes i remences

L’alcaldessa de Sant 
Feliu, Mercè Serratacó, 
es presentarà com a 
cap de llista d’ERC

(Pàgina 10)

El Turó de l’Home i Caldes 
van registrar, l’any passat, 
la temperatura mitjana més 
alta en 70 anys

(Pàgines 4 i 5)

El professor d’història 
Quim Fornés documenta 
la repressió franquista a 
71 persones de la Garriga

(Pàgina 6)

(Pàgina 25) L’Aplec de Sant Hilari va recuperar les tradicionals fogueres
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El KH-7            
empata 
amb l’Aula 
Valladolid   
(24-24)

(Pàgina 27)

Derrota 
immerescuda 
de l’Esport 
Club davant el 
Figueres (0-1)

(Pàgina 28)

L’Ajuntament pagarà perquè 
obrin un caixer automàtic 
al Casal d’Avis de Bellavista
La Junta de Govern Local aprova la licitació del servei (Pàgina 7)

Torna el Sant Hilari de sempre
L’aplec de Cardedeu ha reunit més de 3.000 persones al voltant de l’ermita

Suplement mensual 646 079 023 / 648 678 819
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Tot i que en el primer mes de funcionament l’ocu-
pació no ha estat massa elevada, alguns comerços 
propers a l’aparcament destaquen que és una 
bona mesura per fomentar que els clients s’acos-

tin als seus negocis d’una manera més còmoda i 
ràpida. També tenen moltes expectatives de cara a 
l’estiu, quan el municipi rep més visitants de fora 
i el nou pàrquing serà un bon reclam per desco-

brir el centre. Amb la reordenació de la mobilitat, 
el carrer de la Tosca ha passat a ser de vianants i 
s’eliminarà la zona blava de diverses vies del cen-
tre, com ara l’avinguda de la Vila (a la foto). 
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L’aparcament del CAP desencalla 
els canvis per fer que la gent es 
mogui més a peu al centre de Moià 

El comerç creu que el pàrquing li jugarà a favor

(Pàgines 2 i 3)

S’han tret zones blaves i el carrer de la Tosca ha passat a ser de vianants, igual que la plaça Major quan hi ha mercat 

L’Agrupació 
de Defensa 
Forestal Els 
Cingles vol 
captar dones

(Pàgina 6)

Visita als murals 
que expliquen 
la vida a 
Castellterçol a 
través de l’art urbà

(Pàgina 9)

Últims retocs al Centre Recreatiu d’Oló
Santa Maria d’Oló inaugura diumenge la reforma del Centre 
Recreatiu. S’hi ha invertit més d’un milió d’euros perquè 
esdevingui la seu de l’escola de música, la ràdio o les entitats.

(Pàgina 7)
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Guardians del saber Moianès
L’Associació Cultural Modilianum, de Moià, preserva el saber 
de la comarca, des d’història fins a ciència, art o notícies locals. 
Editen dues revistes, la que porta el seu mateix nom i La Tosca.

(Pàgines 4 i 5)
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Suplement mensual

(Pàgina 11)

Rufián 
entrevista 
Junqueras  
a Mollet

Lliurament a l’interior


