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La Policia Local de Sant Celoni 
va portar al ple el seu malestar 
per les condicions laborals. 

Denuncien el mal estat de 
l’edifici i demanen més planti-
lla. Les reduccions en el nom-

bre d’agents ha estat comú en 
els anys de restriccions pres-
supostàries als ajuntaments. 

Les policies de la comarca han 
perdut una quinzena d’agents 
des de 2011.

Veïns de 
Cardedeu es 
queixen al ple per 
l’ampliació de 
zones vermelles

(Pàgina 15)

Un policia de 
Llinars, ferit greu 
quan perseguia 
els autors d’un 
robatori

(Pàgina 17)
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Protestes pels pocs recursos a Sant Celoni
Un portaveu dels agents va llegir les reivindicacions del cos durant el ple d’aquest dijous

(Pàgines 8 a 10)

Una Fira 
al sol

(Pàgines 2 a 7)

Els anys de retallades han 
reduït en 15 agents les 
policies locals a la comarca

El CH Caldes obté 
la permanència 
i el CHP Bigues 
jugarà a Europa la 
temporada que ve

(Pàgines 37 i 39)

Canovelles 
coordina amb 
els marxants 
accions contra 
el ‘top manta’

(Pàgina 13)

La Fira de l’Ascensió s’ha vist 
beneficiada pel bon temps, 
que ha atret més visitants al 
Parc Firal que les edicions 
anteriors, marcades per la 
pluja. Les novetats d’aquesta 
67a edició, en especial l’es-
pai Vallès Gastronòmic, han 
tingut una bona rebuda. El 
certamen firal ha estat acom-
panyat d’un seguit d’activi-
tats culturals. Ha destacat la 
tradicional Passada, que va 
omplir els carrers de teatre la 
tarda de dissabte.

Descobert 
a Caldes el 
cap d’una 
escultura de 
l’època romana

(Pàgines 22 i 23)


