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La Garriga ha de tallar 
vuit arbres del carrer 
Fra Benet per la dificultat 
de trasplantar-los

Granollers no pot obrir el 
nou tram del carrer Pompeu 
Fabra perquè Endesa no 
ha retirat un transformador

Les associacions de veïns de 
la Roca treuen al carrer 500 
persones en manifestació 
contra la “deixadesa”

(Pàgina 5) (Pàgina 7) 

EL 9 MÓN
Suplement mensual

Trenta anys de Circuit
Prop de 14.200 persones participen en la festa dels 30 anys 
del Circuit de Montmeló aquest dissabte i es recapten gai-
rebé 40.000 euros per a La Marató de TV3.

(Pàgina 36) El pàdoc del Circuit, aquest dissabte
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El calendari d’Estabanell

Remuntada 
èpica 
del Fraikin 
Granollers a 
Puente Genil

(Pàgina 35)

(Pàgina 8)

Més de 200 vallesans amb 
discapacitat, en llista d’espera 
per manca de places concertades
Les entitats del sector denuncien que hi ha residències i centres ocupacionals buits

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 31) La Mireia, al centre de l’imatge, es va estrenar en la tradicional garbellada i tria de les mongetes

Llerona garbella el seu or blanc
Multitudinària celebració de la Festa de la Mongeta del Ganxet de les Franqueses
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Lliurament a l’interior

La Mútua 
compra 
la seu del 
Montepio de 
Conductors 
per 2,1 milions

(Pàgina 18)

Suplement setmanal

Mundial d’Handbol femení

EL 9  NOU
Dilluns, 29 de novembre de 2021

El Palau 
d’Esports
es posa a punt 
per acollir
el Mundial des 
d’aquest dijous

Guia per 
conèixer les vuit 
seleccions
que disputaran 
la primera ronda 
a Granollers

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Els voluntaris 
es preparen 
per tenir 
un paper
clau en el 
campionat


