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REPORTATGE
Cinema internacional 
d’altura i important presència 
espanyola a Sant Sebastià

TECNOLOGIA
Així funciona el nou Apple 
Watch, una setmana després 
de la seva sortida al mercat

ECONOMIA
El preu de la llum no para 
de pujar en un sector amb 
molta opacitat

Divendres, 28 de setembre de 2018
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LA MÀGIA DE LES
AURORES BOREALS

Finlàndia és un país que canvia molt segons l’època de l’any

(Pàgina 20)

L’Ajuntament 
de Llinars 
compra el 
Castell Nou 
per 4 milions

‘El 9 Magazín’

La Garriga 
allibera òlibes 
i mussols per 
lluitar contra 
les plagues

(Pàgina 23)

(Pàgina 38)

MiquelRius, de Parets, 
ultima la sortida del 
concurs de creditors  
i la integració a Apli

El Centre d’Arts en 
Moviment, a Roca Umbert 
de Granollers, engega  
la seva darrera fase d’obres

La centenària 
floristeria Les Flors 
de Granollers baixa la 
persiana per jubilació

(Pàgina 32) (Pàgina 43)

L’ampliació de 
la C-17 esquiva 
Can Volart

(Pàgina 26 i editorial)
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(Pàgina 48) (Pàgines 52 i 53)

Un any després del 
referèndum de l’1-O
Protagonistes vallesans detallen els fets de la votació sobre la independència
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Protagonistes vallesans fan repàs del que ha significat a 
les seves vides el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Al 
cap d’un any, polítics vinculats al Vallès Oriental com Jordi 
Turull i Raül Romeva són a presó preventiva; alcaldes i ciu-

tadans continuen investigats als jutjats per l’organització o 
col·laboració amb la votació i l’Ajuntament de Vilalba Sassera 
espera que la Guàrdia Civil li retorni el material que es va 
emportar del centre cívic on hi havia la seva urna.

(Pàgines 2 a 18)

Són els entrenadors David, Cristian i Ángel Cobo amb les 
samarretes dels equips que entrenen, el Canovelles i el 
Montornès Norte. Dissabte s’enfronten en partit de lliga.

Germans i competidors
L’escola de natura de Can Lleonart, a la vall de Santa Fe de 
Fogars, celebra els seus 40 anys d’existència. Va ser el pri-
mer centre d’aquesta mena a Catalunya i l’Estat espanyol.

La primera escola de natura

 La Marta, de Vallromanes, guarda una de les urnes que es van fer servir al referèndum de l’1-O


