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El ple de Granollers fa el 
primer pas perquè l’aigua 
continuï sent gestionada  
per una empresa privada

Els Mossos detenen l’acusat 
de robar amb casc i una 
gran navalla en una botiga 
de telefonia de Granollers

L’Ametlla, la Garriga  
i Santa Eulàlia tornen  
al confinament nocturn; 
Sant Feliu se’n lliura

(Pàgina 18)(Pàgines 10 i 11)(Pàgines 4 i 5)
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Veïns del tram del carrer 
Corró de Granollers entre 
els carrers Torres i Bages i 
València, al centre de la ciu-
tat, es queixen d’amos incí-
vics de gossos que ni recu-
llen les caques ni netegen 
els pipins que hi deixen els 
seus animals. Alguns veïns 
reguen sovint el carrer per 
tenir-lo endreçat. 

(Pàgines 30 i 31)

Junts i PSC refan el pacte de 
govern a les Franqueses deu 
mesos després de trencar-lo
Els dos socis diuen que han après dels errors que van portar a la ruptura (Pàgina 13)
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(Pàgina 6) Forns va haver de veure els focs de Sant Joan des de la finestra de l’Hospital de Granollers

Amb 18 anys, a l’UCI per la Covid
Anna Forns, de la Garriga, un ‘cas jove’ ben real de la cinquena onada del coronavirus

(Pàgines 46 i 47)

Diploma  
olímpic als 
Jocs de Tòquio 
per a la genet 
Ferrer-Salat

(Pàgina 48)

El camp nou 
de l’Esport 
Club es farà a 
la Bòbila i no 
pas a Palou

(Pàgina 49)

(Pàgina 17) La Cristina rega les pixarades de gossos al carrer Corró de Granollers

Sergi Barjuan, 
entrenador 
del filial del 
Barça: “Vull 
jugar amb 
extrems purs”

L’enderroc de la Derbi 
culmina el procés de 
reconversió del polígon de 
Martorelles. En 20 anys, 
han desaparegut compa-
nyies com Manaut, Valeo 
o Domar que han estat 
reemplaçades per CTC, 
Conforama, Class Plastics 
o Amazon. Hi treballen 
unes 6.000 persones.

Martorelles 
ha girat com 
un mitjó el 
seu polígon

Fastiguejats 
dels amos 
incívics  
de gossos

Festa major  
de Riells del Fai

(Pàgina 37)

Festa major  
de la Garriga

(Pàgines 38 i 39)

EL 9 NOU  
no es publica 
quatre dilluns  
i tornarà  
el 30 d’agost

Recordatori als lectors


