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La policia deté un veí de 35 anys i l’acusa dels incendis provocats des de l’estiu

Atrapen ‘in fraganti’ el piròman 
de contenidors de Sant Celoni

El paretà Jordi Turull i els 
altres 11 polítics catalans 
processats per l’organització 
del referèndum del Primer 
d’Octubre seuen al banc dels 
acusats del Tribunal Suprem 
des d’aquest dimarts. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, dimarts vinent arriba-
rà el torn de la declaració de 
Turull. La defensa de l’ex-
conseller ha reclamat un tri-
bunal just i “no de salvadors 
de la pàtria”. Al judici, tam-
bé hi són les vallesanes Laia 
Altayó, advocada defensora 
a l’equip d’Andreu Van den 
Eynde, i Elena Sáenz, advo-
cada de l’Estat.

La defensa 
de Turull 
reclama 
un tribunal 
just
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(Pàgina 14) (Pàgina 39)

Troben 2 sepultures 
i 11 sitges a la zona 
de l’església de Santa 
Maria de Montmeló

Rosa Parera,  
de Cànoves, és 
l’única pilot de globus 
comercial de l’Estat

Entitats d’arreu de  
la comarca s’organitzen 
per millorar l’acollida 
d’immigrants

(Pàgina 34)

La família Mymrikov mira de refer la seva vida després de 
fugir de la guerra a Ucraïna i passar els tres primers anys a 
la comarca a la recerca d’un domicili fix.
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Recomençar lluny de la guerra

(Pàgina 13) La família Mymrikov a Granollers
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En una entrevista a EL 9 
NOU, el conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famí-
lies, Chakir el Homrani, 
defensa la lluita contra la 
precarietat laboral. 

El Homrani: 
“L’assignatura 
pendent  
del nostre 
mercat laboral  
és la qualitat”

(Pàgines 28 i 29) El conseller granollerí Chakir el Homrani, a la redacció d’EL 9 NOU

(Pàgines 2 a 6) En primer terme, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. A continuació, Oriol Junqueras i Raül Romeva, dimarts al Tribunal Suprem

(Pàgina 15)


