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PERIÒDIC
INDEPENDENT
DEL VALLÈS
ORIENTAL
648 678 819

Més vigilància a l’eix
de la C-17 pel
repunt de robatoris

(Pàgina 7)

El Vallès treballa
per crear una
xarxa de camins
de pas lent
(Pàgina 6)

Els Mossos reforcen els controls per l’augment de robatoris amb força en habitatges
(Pàgines 18 a 21) Laura Ferrer, Hèlia Monsech i Ivanna Vila, tres de les quatre portabanderes de Sant Antoni

Les dones
porten les
regnes del
Sant Antoni
de Caldes

Partal i Sáez, al
Club de Premsa
d’EL 9 NOU,
dijous a Caldes
(Pàgina 16)

RAMON FERRANDIS

Escultures
amb metralla
de la Guerra
Civil a Bigues
(Pàgina 4)

(Pàgina 6)

El bus exprés de
la vall del Tenes supera
els 200.000 viatgers
i creix el 15% en un any

Les portabanderes a cavall,
enguany tot dones, van obrir
diumenge al migdia la desfilada de la 145a festa de Sant
Antoni de Caldes, a la qual
van participar 70 cavalls, 38
carros i 18 tractors. La colla
d’Els Folklorics va guanyar el
primer premi a la categoria
artística per una diligència
amb pagesos en lloc de cowboys i el carro Esperant el
segar. Adobat i sembrat es va
endur el guardó de la categoria agrícola. A la tarda, nou
colles, inclosa la de veterans,
formada pels casats o els que
ja no tenen edat per ser-hi en
una altra, van ballar la Dansa
de Sant Antoni a la plaça de
la Font del Lleó.

(Pàgina 24)

Els parcs de Caldes,
Sant Antoni, Figaró i
Palautordera sumaran
12 bombers nous

(Pàgina 5) A la ‘presó’ de la plaça Maluquer i Salvador

Carlos Sainz i el copilot de
Caldes Lucas Cruz (Peugeot)
guanyen el Dakar més dur
dels disputats a Sud-amèrica

NOU RANGE ROVER VELAR

GRISELDA ESCRIGAS

NO NECESSITA PRESENTACIÓ

Trenta-quatre hores a la presó
Kuno Meyer, a la foto, és un dels voluntaris que s’han tancat a
la presó simbòlica de l’ANC, Òmnium i el CRD per protestar a
favor dels presos polítics. Meyer s’hi ha estat 34 hores.
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Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

