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Les jugadores del KH-7 BM 
Granollers s’estrenen a la 
màxima categoria amb un 32 

a 20 contra el Canyamelar 
Valencia. Vizuete, màxima 
golejadora amb set dianes.

Victòria rotunda del KH-7

(Pàgina 12)
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La Garriga deixa de fer servir 
verí contra les rates i ha instal-
lat trampes, que permeten 

monitoritzar l’activitat al sub-
sòl en temps real i eviten els 
químics al medi ambient.

La Garriga caça rates amb trampes

Les escoles del Vallès torna-
ran a obrir portes aquest di-
marts, però amb 161 alumnes 

menys. Infantil i Primària és 
on es concentra la davallada 
per motius demogràfics, amb 

754 nens menys, si bé es com-
pensa amb l’augment de 593 
alumnes a l’ESO. Sant Celoni 

estrenarà el nou edifici de la 
reivindicada escola Soler de 
Vilardell (a la foto).

Granollers 
reformarà el 
nord del carrer 
Girona sense 
talls de trànsit

Uns 80 veïns 
s’acomiaden de les 
Hortes de Caldes 
en manifestació

(Pàgina 8)

Pol Espargaró 
acaba 11è en 
una cursa boja 
a San Marino

(Pàgina 30)

Dos-cents autocars del 
Vallès, plens per anar a  
la Diada del referèndum

(Pàgines 2 a 4 i editorial)

(Pàgina 5)

El CH Caldes 
comença amb 
mal peu la Lliga 
Catalana després 
de perdre a Reus

(Pàgina 31)

Granollers acorda amb la Generalitat la llista de locals per votar l’1-O

(Pàgina 10)

Lliçà d’Amunt refà 
les línies de bus 
per escurçar temps 
de viatge al centre

(Pàgina 6) L’escola Soler de Vilardell, a Sant Celoni, a punt per començar el curs amb tota normalitat

Inici de curs amb 161 alumnes menys
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(Pàgina 19)

El Liceu  
penja quadres 
de viatges  
de Joan Abelló


