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VIATGES
Tastar les ciutats d’Europa 
viatjant en tren i fer-ho amb 
la xarxa Interrail

ECONOMIA
Cap a un món sense diners 
en efectiu a la butxaca. Amb 
el mòbil es pot pagar tot 

FONTS
Les Set Fonts o la Font de la 
Noguera; aigua brollant a 
Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 3 d’agost de 2018
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Manuel
ValdiVieso
Director de la ‘revolucionària’
Jove Orquestra Nacional de Catalunya

‘El 9 Magazín’

Tanquen el parc Torras 
Villà una setmana  
per treure’n les rates
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La troballa d’un niu  
a la Garriga confirma 
la ràpida expansió  
de la vespa asiàtica

El nucli de Palou, a 
Granollers, perd l’únic 
forn que tenia per  
la jubilació de l’amo

Els primers equips del BM 
Granollers tornen a la feina 
amb el repte de mantenir el 
joc de la darrera temporada

(Pàgines 2 i 3) (Pàgines 40 i 41)(Pàgina 36)

Els cinc museus del Vallès 
Oriental –a Granollers, 
Mollet, Caldes, Cardedeu 
i Montmeló– estrenen al 
setembre paquets turístics 
que combinen la visita amb 
dinars a cinc restaurants i 
passejades o itineraris per 
aquests municipis. Cada 
paquet costarà, tot inclòs, 25 
euros.

Museus, 
amb teca i 
passejada
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(Pàgines 30 i 31) Les directores dels museus de Mollet, Montmeló, Caldes i Cardedeu

Signatures  
pel mal estat 
del terra a l’illa 
de vianants  
de Granollers 

EL 9 NOU 
dels dilluns no 
sortirà a l’agost 
i tornarà  
al setembre

(Pàgina 16)

L’Ajuntament de Granollers va tancar el parc dijous per fer una desratització intensa

El ple de l’Ajuntament de 
Granollers aprova la modi-
ficació del contracte amb la 
concessionària de la reco-
llida d’escombraries per 
reduir la saturació dels con-
tenidors de brossa. Entre 
altres mesures, destaca la 
recuperació “en part” del 
servei eliminat els dime-
cres, segons va explicar al 
ple el regidor de Serveis, 
Juanma Segovia. A més, els 
dijous s’amplia la recollida 
en dues hores i s’aplicarà un 
repàs als contenidors que 
presentin bosses al carrer 
tots els divendres, dissabtes 
i dilluns. Aquestes mesures 
tindran un cost afegit de 
86.000 euros anuals.

Granollers 
pren mesures 
contra els 
contenidors 
plens a vessar

(Pàgina 5 i editorial) Contenidors al carrer Torras i Bages de Granollers, aquest dijous a la tarda

(Pàgina 11)


