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Caldes de Montbui i Lliçà 
d’Amunt són els municipis 
més atractius per anar-hi 
a viure, segons es desprèn 
de les darreres dades de 
migració interna. Caldes ha 
guanyat 202 veïns nous i 
Lliçà d’Amunt, 174.

Caldes i Lliçà 
d’Amunt,  
els pobles 
més atractius 
per viure-hi

(Pàgina 6 i 7 i editorial)

(Pàgina 15)

Agents Rurals alerten 
que els verins contra 
fauna salvatge s’han 
multiplicat per quatre

La firma calderina Josep 
Muntal celebra 25 anys 
amb les instal·lacions 
reformades

Joan Colomo, de Sant 
Celoni, sobre el seu nou 
disc: “Sento que sempre 
canto la mateixa cançó”

(Pàgina 3) (Pàgina 23)

(Pàgina 9)

Una dona  
de Montseny té 
un fill al cotxe 
mentre anava  
a l’hospital

Gran sisè 
lloc d’Aleix 
Espargaró 
al Motorland 
de l’Aragó

(Pàgina 32)

Nou morts en accidents 
de trànsit a la comarca 
des de principi d’any
Els Mossos insisteixen que les distraccions causen el 20% d’accidents més greus
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“Amb dolor, amb ràbia: us enyorem”
Unes 5.100 persones van retre homenatge, aquest diumenge 
al Palau d’Esports de Granollers, als jugadors Martí Bataller 
i Xavier Pocurull, que van perdre la vida a l’AP-7 dilluns 

passat. Abans del partit d’Asobal, el públic els va dedicar un 
minut de silenci i els jugadors van vestir una samarreta negra 
que deia: “Amb dolor, amb ràbia: us enyorem. Orgull BMG.” 

(Pàgina 27) Un violinista toca en l’homenatge a Martí Bataller i Xavier Pocurull aquest diumenge al Palau d’Esports

(Pàgina 5)


