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L’ANC farà 8 
concentracions 
d’aforament 
limitat  
a la comarca 
per la Diada

(Pàgina 9)

Dues noies de la Garriga 
denuncien un assetjament sexual 
verbal quan tornaven de caminar
Un home que anava amb bicicleta els va fer proposicions a canvi de diners (Pàgina 8)

Els amos dels bars temen pels seus 
negocis si continuen les restriccions

(Pàgines 2 a 7 i editorial) El propietari de Can 60, a la plaça Barangé de Granollers, mira la seva terrassa al 50%

Fiscalia i la Generalitat 
demanen fins a dos anys de 
presó per diversos delictes 
per a Brian Bartés, un jove 
de Mollet que va ser detin-
gut en dues ocasions als 
actes de protesta contra la 
sentència de l’1-O.

Demanen dos 
anys de presó 
per participar 
en les protestes 
per la sentència 
de l’1-O
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El president  
i set directius 
dimiteixen  
de la junta del 
CH Caldes

(Pàgina 39)

Brustenga, 
tricampió  
de Catalunya 
de ciclisme a 
Santa Eulàlia

(Pàgina 44)

u L’Hospital de Granollers reforçarà  
el personal de l’UCI amb la contractació 
d’entre dos i quatre professionals més

u Només 186 positius (l’1,7%) entre les 
10.000 persones que es van fer proves PCR 
a Granollers, les Franqueses i Canovelles

La policia de 
la Roca evita 
un robatori 
amb l’ajuda 
dels veïns

(Pàgina 16)

El premiat 
llibre d’Albert 
Forns ja és  
a les llibreries

(Pàgina 33)

Tots els alcaldes 
vallesans de 
JxCat estripen 
el carnet  
del PDeCAT

(Pàgina 12)

Derypol 
inverteix 1,3 
milions en un 
nou reactor a 
les Franqueses

(Pàgina 29)

EL 9 NOU 
recupera 
l’edició dels 
dilluns aquest 
7 de setembre 

Recordatori als lectors

(Pàgina 11) Brian Bartés, de 28 anys, aquest dijous als Jutjats de Mollet


