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Els centres de vacunació 
de Granollers, Mollet 
i Llinars comencen a 
vacunar sense cita prèvia

Comerços nous i properes 
obertures en un agost 
intens a l’illa de vianants 
de Granollers

L’Hospital de Granollers 
registra 10 morts per Covid 
en una setmana, la xifra 
més alta des del gener 

(Pàgina 23)(Pàgina 5 i editorial)(Pàgina 4)
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El Departament de Salut ha 
iniciat aquesta setmana els 
treballs previs a la construc-
ció del nou edifici de 9.000 
metres quadrats de l’Hos-
pital de Granollers. Aquest 
proper dilluns començaran 
a fer-se els primers movi-
ments de terres per a unes 
obres amb un pressupost de 
29,2 milions d’euros.

(Pàgina 13)
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(Pàgina 6) Tanques al talús que hi ha entre els aparcaments i l’accés a urgències

Inici d’obres 
per ampliar 
l’Hospital  
de Granollers

Un incendi va cremar 
aquest dijous a la tarda 
0,2 hectàrees en una zona 
forestal propera a la masia 
de Ca l’Oliveras, en terme 
de Figaró. La ràpida actua-
ció dels Bombers, que van 
desplaçar-hi 18 dotacions 
terrestres i 5 mitjans aeris, 
va permetre controlar el foc 
de seguida. També hi van 
participar voluntaris de les 
ADF i Protecció Civil.

Ensurt 
per 
un foc 
forestal 
a Figaró

(Pàgines 14 i 15) Helicòpters dels Bombers ruixen amb aigua zones properes al foc forestal del Figaró aquest dijous a la tarda

Un home  
d’uns 70 anys  
mor en caure  
per un marge  
al Turó  
de l’Home

(Pàgina 11)

Adif comença les obres 
a l’estació de la Garriga 
prèvies al desdoblament
La via 4 quedarà inutilitzada per fer-hi instal·lacions tècniques el 23 d’agost

(Pàgines 12 i 13)

Festa major  
de Mollet

(Pàgines 30 a 33)

EL 9 NOU  
no té edició  
de dilluns fins 
al 30 d’agost

Recordatori als lectors

Antonio García, 
bronze als Jocs 
de Tòquio

(Pàgina 41)

Mor a 82 anys 
Francesc 
Jané, metge  
i científic  
de Granollers

(Pàgina 10)

El Circuit rep 
19 milions de 
la Generalitat 
per cobrir 
pèrdues

(Pàgina 39)


