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Caldes impulsa la primera 
comunitat energètica local 
de la comarca que gastarà 
llum de plaques solars

Casa Mas encara no ha 
definit el futur de les naus 
de Castellterçol després de 
fer una nova planta al Bages

El projecte de l’enginyeria 
QEV, de Montmeló, 
se situa com a segona 
opció per ocupar Nissan

(Pàgina 16)(Pàgina 5) (Pàgina 15)
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El Festival Internacional 
de Pallasses, pilotat pel 
Circ Cric a Sant Esteve de 
Palautordera, ha tornat a 
reivindicar el paper de les 
còmiques en un món –el del 
circ– minat d’homes. Grans 
noms de l’escena internaci-
onal, com el de la francesa 
Rosie Volt, s’han intercalat 
amb propostes catalanes i 
espanyoles en una vintena 
d’espectacles.

Soc 
pallassa!

Primeres 
derrotes de 
lliga del KH-7 
i el Fraikin 
Granollers

(Pàgines 25 i 26)

El Recam 
Làser Caldes 
suma el 
primer punt 
a l’OK Lliga

(Pàgina 32)

Un altre motorista mor 
en accident al Vallès Oriental, 
ara a l’AP-7 a la Roca 
És el quart pilot que perd la vida en els vuit accidents mortals d’aquest any

(Pàgina 11)
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(Pàgines 2 i 3 i editorial) Can Quimet Gall, de Lliçà d’Amunt, durant les portes obertes de Benvinguts a Pagès

Pagesos que fan el tomb a l’ecològic
El Consell de la Producció Ecològica ha concedit el seu segell a 79 activitats del Vallès Oriental

(Pàgina 17) Rosie Volt, àlies de Daphné Clouzeau, al festival de Sant Esteve

La policia posa 
fre a l’ocupació 
de la fàbrica 
vella d’Aigua 
del Montseny

(Pàgina 4)

Salut farà 
el CUAP de 
referència del 
Baix Vallès a 
Santa Perpètua

(Pàgina 7)

(Pàgines 8 i 9)

Aplec del Remei 
de Palautordera

(Pàgines 20 i 21)

Quatre anys 
del Primer 
d’Octubre

Caldes honora 
els veïns 
que van patir 
els camps nazis 
amb una plaça

(Pàgina 10)

El TAG 
recupera amb 
convicció la 
música clàssica 
al programa

(Pàgina 19)


