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(Pàgina 8) (Pàgines 28 i 29)

Caldes recupera  
als jutjats una plaça 
que l’Església havia 
registrat al seu nom

La Cambra premia set 
empreses del Vallès 
Oriental per les seves 
trajectòries exemplars

El pantà de Vallfornès 
compleix la tradició de 
vessar cada set anys gràcies 
a les pluges dels últims dies

(Pàgina 9)

L’Associació Cultural (AC) 
recupera el nom de la des-
apareguda sala Edison per 
batejar el nou cinema que 
gestionarà al Centre Cultu-
ral de Granollers, al centre 
de la ciutat, i que obrirà el 
proper 19 de desembre.

El nou cine 
Edison 
il·lumina  
el centre de 
Granollers

(Pàgines 32 i 33)

L’Ametlla pateix 21 robatoris 
a cases en poc més d’un mes

Divendres, 23 de novembre de 2018

La pressió de Mossos i Policia Local als darrers dies aconsegueix aturar l’escalada de delictes

Es diu Bosco i és un pastor 
belga malinois de tres anys 
d’edat que s’està formant, 
entre altres coses, per a 
la detecció de drogues 
juntament amb l’agent 
que el portarà. Es tracta 
de la darrera incorporació 
a la policia de barri de 
Granollers, que aquesta 
setmana ha sumat dos nous 
agents. La xifra de la policia 
de barri s’ampliarà fins a 
sis policies, amb un caporal 
i cinc guàrdies, a finals 
d’aquest proper gener. 

Bosco, 
el nou 
‘agent’ de 
la Policia 
Local de 
Granollers
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(Pàgina 5) Bosco, el gos de la policia de barri de Granollers, amb l’agent que patrullarà amb ell pels carrers

Venen estels 
de Nadal  
per recollir 
fons contra 
el càncer

(Pàgina 50)

L’Estat es fa 
el ronso amb 
la connexió 
de la C-17 i  
l’AP-7 a Parets

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

(Pàgina 4)


