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(Pàgina 28)

Trànsit instal·larà un radar 
de tram a la C-17 entre 
Tagamanent i Aiguafreda

Alerta pel risc 
d’exclusió de 
famílies amb 
l’increment 
dels lloguers

Montalegre, 
el monestir 
de referència 
del Vallès 
Oriental

(Pàgines 34 i 35)

Les incineracions continu-
en augmentant de forma 
imparable a la comarca. El 
2010, només un 27% dels 
vallesans optava per cremar 
les restes dels seus difunts; 
aquesta xifra es va situar al 
voltant del 45% l’any pas-
sat. L’oferta de més forns 
crematoris, els canvis cultu-
rals i els motius econòmics 
són, segons les empreses 
funeràries del Vallès Ori-
ental, els principals factors 
que expliquen l’increment.

(Pàgina 16) Una dona endreça un nínxol familiar al cementiri de Parets aquest dijous al matí

Els 
difunts 
incinerats 
freguen el 
45% a la 
comarca

(Pàgina 44)

Un veí de la Roca fa una 
guia gastronòmica després 
de menjar cada dia galtes 
de porc durant 2 setmanes

Pluja de gols al Prat 
de l’EC Granollers  
(0-3), que fa deu 
jornades que no perd

El grup Covalco obre  
la primera Vitem & Co, 
un nou format de 
botigues ecològiques

(Pàgina 40)

(Pàgina 15)
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La Diputació concedeix 
prop de tres milions d’eu-
ros per intervenir en la 
millora d’edificis singulars 
i elements patrimonials 
a prop d’una vintena de 
municipis de la comarca.

Tres milions 
d’euros  
per preservar  
el patrimoni 
arquitectònic

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 4 i 5)

A l’entorn del túnel de Figaró també es posarà un nou punt de control fix en sentit sud 
Granollers 
aprova un 
pressupost 
de prop de  
91 milions

(Pàgines 6 i 7)


