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MOTOCICLISME GP D’HOLANDA

Catedralici
Márquez, Rins i Viñales fan
el segon triplet català de la
història de Moto GP, en una
de les millors curses dels
últims anys, a Assen

El campió de Cervera no
guanyava a ‘La Catedral’ des
del 2014 i en surt amb 41
punts d’avantatge en la
general respecte de Rossi

F-1 GP D’ÀUSTRIA

Verstappen venç
i Vettel se situa
líder aprofitant el
zero de Hamilton

CICLISME

El Tour prohibeix
a Chris Froome
que sigui a la
sortida de
dissabte vinent

JOCS MEDITERRANIS

“Hem estat
a l’altura”
L’alcalde Ballesteros lloa
la feina dels voluntaris

Tarragona, a fer
valer el llegat
La cerimònia de clausura posa
fi a deu dies de competició

Dos metalls
més amb
catalans, en
handbol i
voleibol

‘L’Esportiu’

Cardedeu 
posa en valor 
les seves 
capelletes  
de carrer

Arriben a Llinars 36 menors 
immigrants que s’allotgen a 
l’antic seminari dels Maristes
L’Ajuntament fa una crida per trobar voluntaris que els puguin ajudar

Són les que han aconseguit 
una noia de Granollers, 
Laia Serradesanferm, i una 
altra de Sant Celoni, Marina 
Segura. Totes dues han arri-
bat al 9,7 a la fase general 
de la selectivitat i totes dues 
volen estudiar Física a la 
universitat. Serradesanferm 
ha estudiat a l’escola Cerve-
tó, i Marina Segura, a l’ins-
titut Baix Montseny. Segons 
les dades recollides per EL 
9 NOU als instituts, elles 
encapçalen les notes més 
altes d’enguany. La tercera 
millor estudiant ha estat 
Helena Martínez, alumna de 
l’Escola Municipal de Treball 
(EMT) de Granollers, que ha 
obtingut un 9,6.G
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(Pàgines 2 i 3)

La Garriga combatrà 
les plagues als horts 
del poble amb eriçons, 
ocells i rapinyaires

Alerta a les Franqueses  
pel segon incendi provocat 
de contenidors de brossa  
en menys d’una setmana

La firma vallesana 
Sagalés diversifica  
la seva activitat i entra 
en el transport sanitari

(Pàgina 4) (Pàgina 17)(Pàgina 11)

(Pàgina 12)

Precinten  
una botiga  
de Granollers 
pel mal estat 
del sostre Les millors 

notes del 
Vallès a la 
selectivitat

(Pàgina 5) La granollerina Laia Serradesanferm, a l’esquerra, i la celonina Marina Segura ensenyen el seu 9,7

Els equips vallesans com el 
BM Granollers, el BM La 
Roca i el BM Playa Sevilla, 
un equip també amb valle-
sans, guanyen cinc de les 10 
finals de la Granollers Cup. 
Equips alemanys i noruecs 
completen el palmarès del 
torneig d’handbol base. 

Els vallesans 
regnen a la 
Granollers 
Cup
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(Pàgina 19)

(Pàgines 27 a 30)


