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Arriben els nous titulars 
dels cinc jutjats de Mollet 
i del jutjat de violència 
sobre la dona de Granollers

Neus Ballús i dos membres 
del seu equip emocionen 
l’Edison amb la projecció 
del film ‘Sis dies corrents’

Una cafeteria de Caldes, 
assetjada a les xarxes 
perquè no deixa entrar-hi 
sense el passaport Covid

(Pàgina 17)(Pàgina 9) (Pàgina 10)

Una errada tècnica allarga la 
instrucció judicial del desastre 
al riu Besòs pel foc de Ditecsa
Caldrà repetir la declaració d’un testimoni que no es va gravar bé al juny (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 5) Els concentrats a la plaça de la Vila de Sant Celoni aquest dissabte al matí

“Que tornin les urgències pediàtriques!”
Unes 300 persones clamen a Sant Celoni per recuperar el servei caps de setmana i festius

L’Ametlla 
omple l’acte 
benèfic per a 
la Fundació 
Pare Manel

(Pàgina 8)

EL 9  NOU
Dilluns, 13 de desembre de 2021

Els primers 
partits de quarts 
ja estan definits 
amb Espanya 
amb plaça
a Granollers

L’expectació pel 
Mundial femení 
dona audiències 
elevades a 
les televisions
de Dinamarca

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

El dia a dia 
per garantir 
que el Palau 
acull els partits 
en les millors 
condicions

Suplement setmanal

SolarProfit, 
de Llinars, 
culmina la 
seva sortida a 
borsa aquest 
dimarts

(Pàgina 14)

Mundial d’Handbol femení

Fires de Nadal 
a Cardedeu, 
Bigues, Lliçà 
d’Amunt, Sant 
Feliu i Campins

(Pàgines 23 i 24)

Martorelles 
recupera el seu 
pessebre vivent, 
ara a la Masia 
de Carrencà

(Pàgina 25)
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Amb sis de sis victòries, la 
Selecció espanyola passa 
com a primera de grup a la 
ronda principal del Mundi-
al d’Handbol femení. Ara li 
toca viatjar cap a Granollers 
per enfrontar-se aquest 
dimarts contra Alemanya al 
Palau d’Esports. 

Espanya 
juga contra 
Alemanya 
dimarts a 
Granollers 

(Suplement) La granollerina Kaba Gassama, al partit contra Croàcia que va classificar Espanya matemàticament


