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(Pàgina 7)

El detenen per una plantació de 
marihuana i, quan el deixen en 
llibertat amb càrrecs, hi torna

Mollet 
aposta  
per prohibir 
els patinets 
a les voreres

La molletana 
de la tripleta 
femenina 
que arbitra  
a Tercera

(Pàgina 43)

Efectius de la Unitat Cen-
tral de Xarxes d’Immigració 
Il·legal i Falsedats Docu-
mentals (UCRIF) de la poli-
cia estatal han fet escorcolls 
a Granollers contra una 
banda dedicada a l’explota-
ció laboral de dones majo-
ritàriament vietnamites a 
centres d’estètica i bellesa. 
El cas, en el qual col·labora 
l’Europol, està sota secret 
de sumari. 

(Pàgina 15) Els efectius de la policia estatal desplegats davant del bloc del carrer Torras i Bages, a Granollers

Cop policial 
a Granollers 
contra una 
banda que 
explotava 
dones 
laboralment

(Pàgina 41)

El grup Carlyle compra 
Parxet, de Santa 
Maria de Martorelles, 
i l’integra a Codorniu

Una parella jove practica  
el ‘rat style’ a Granollers 
i personalitza el seu cotxe 
perquè sembli molt envellit

El Club de Premsa 
d’EL 9 NOU convida 
dos científics a parlar 
de contaminació

(Pàgina 26)
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(Pàgines 2 i 3)

Un foc a Can Farrell, a Lliçà d’Amunt, va alertar els Mossos i la Policia Local
L’Ajuntament 
de Granollers 
es desmarca de 
tancar pediatria 
al CAP Vallès

(Pàgina 5)

El parc de Can Montcau a Lliçà d’Amunt genera uns 250 
llocs de treball amb Leroy Merlin, Lidl, Viena, Tienda Ani-
mal i Norauto. L’espai comercial s’inaugura dijous vinent.
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Can Montcau, a punt de revista

(Pàgina 29)

(Pàgina 8)


