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El Vallès Oriental encara és 
a 2.700 inscrits de recuperar 
els registres d’atur de fa 
10 anys. El nombre de 
desocupats ha crescut en 
30 inscrits durant el mes de 
juliol. A hores d’ara, hi ha 
20.960 persones sense feina 
a la comarca.

L’atur no 
es redueix 
prou  
al Vallès

(Pàgina 28)

EL9MAGAZIN

VIATGES
Namíbia, un país 
recomanable per
descobrir l’Àfrica

TECNOLOGIA
Campanya perquè les noies 
s’interessin pels estudis 
tecnològics

FONTS
La Font del Lleó de Caldes 
i d’altres amb propietats 
guaridores
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L’agost és un no parar per als músics de festa major

‘El 9 Magazín’

Una dona de 85 anys mor 
després d’atropellar-la 
un bus urbà a Granollers
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El Consell Comarcal vol 
fer l’accés de la seva 
nova seu de Granollers  
per la plaça Pau Casals

El públic beneeix el canvi 
de dates de la festa major de 
la Garriga, en què Txarango 
aplega 10.000 persones

L’Esport Club guanya 
el Palamós amb un 4 a 
0 en un partit amistós 
de pretemporada

(Pàgines 12 i 13 i editorial) (Pàgina 49)(Pàgines 42 a 44)

Tres de les 10 
granges que 
venen llet crua 
a Catalunya 
són vallesanes

(Pàgines 2 i 3)

Es tracta del tercer accident mortal a la ciutat en els darrers 12 mesos (Pàgina 19)

(Pàgines 8 i 9)

Un ingressat 
per cop de 
calor a l’UCI 
de l’Hospital 
de Granollers 

Menys clients al juliol en hotels i balnearis
Els hotels del Vallès Oriental tanquen 
el juliol amb un descens de l’ocupació 
respecte al mateix mes de l’any passat. 

La caiguda ha estat de 2,71 punts per-
centuals i passa d’una ocupació mitjana 
del 79,18% a una del 76,47%. Els hote-

lers vallesans confien a recuperar-se a 
l’agost i preveuen entre un 3% i un 4% 
més d’ocupació que el 2017.

(Pàgina 5) Piscina termal del balneari Termes Victòria, aquest dijous a Caldes de Montbui


