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Els cinc jutjats de Mollet 
han de funcionar durant 15 
dies només amb una jutgessa
Un jutjat de primera instància de Granollers, sense magistrat des del 29 d’octubre

(Pàgina 5)
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(Pàgines 46 i 47) Aficionats es fan ‘selfies’ amb la Lola, la mascota del Mundial, al Palau d’Esports dijous al vespre

Granollers, capital de l’handbol
Els partits entre les seleccions de Corea, Congo, Dinamarca i Tunísia 
donen el tret de sortida al Mundial d’Handbol femení a la ciutat

Salut torna 
a obrir el 
vacunòmetre 
de Corró 
d’Avall

(Pàgina 7)

Assalt a un 
institut de les 
Franqueses per 
robar diners 
i ordinadors

(Pàgina 17)

Acord per fer 
una nau de 
25.000 metres 
de logística 
a l’antiga Sati

(Pàgina 31)

MÚSICA
Sopa de Cabra també 
tancarà al Palau Sant Jordi 
la gira del 30è aniversari

TECNOLOGIA
Algunes de les claus per 
difondre una marca a través 
de les xarxes socials

ECONOMIA
És l’escalada de preus 
un fet conjuntural o serà 
permanent?
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NEUS
BALLÚS
La directora de ‘Sis dies 
corrents’ parla de l’èxit 
del seu tercer film
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Suplement setmanal

El 9 Magazín

Educació fa 
marxa enrere i 
diu que no farà 
l’institut escola 
de Vilamajor

(Pàgina 15)

Només falten 
els peixos 
per recuperar 
el riu Besòs del 
vessament tòxic

(Pàgina 4)
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Setmana de glòria per a la 
capitana del FC Barcelona, 
la molletana Alexia Pute-
llas. Ha conquerit la Pilota 
d’Or a la millor jugadora del 
món i la Generalitat li con-
cedeix la Creu de Sant Jordi. 
EL 9 NOU repassa amb 
familiars i amics la trajectò-
ria d’una futbolista que està 
fent història.

Putellas, 
Pilota d’Or 
i Creu de 
Sant Jordi 

(Pàgina 45) La futbolista Alexia Putellas, amb la seva mare, Elisabet Segura, i la seva germana, Alba, a París

Comerç local
(Pàgines 18 a 22)


