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(Pàgina 4)

Els jutjats tomben multes que 
Granollers havia imposat a 
bancs per tenir pisos buits

(Pàgina 9) (Pàgina 17)

Sant Antoni de Vilamajor 
erradica colònies de rates  
i nius de vespa asiàtica  
en una neteja de la riera

Un ‘kit’ desenvolupat 
a Montmeló permet 
fer elèctrics autobusos 
contaminants a Filipines

L’assessor d’alcaldia que 
incorporarà Sant Celoni 
tindrà un sou més alt que 
el mateix alcalde

(Pàgina 12)

El Club Social El Far de la Garriga disposa d’un nou local per 
als seus serveis d’atenció a persones amb trastorns mentals. 
El local es va inaugurar dijous.
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El Far estrena local

(Pàgina 8)

Un home de 51 anys va 
morir en un accident de 
trànsit dissabte a l’AP-7, a 
Sant Celoni. L’última set-
mana hi ha hagut quatre 
accidents mortals al Vallès.

Un mort 
en un nou 
accident 
a l’AP-7, a 
Sant Celoni

(Pàgina 6) Els Bombers treballen al lloc dels fets

Més de la meitat de les 170 cooperatives constituïdes a la 
comarca tenen més de deu anys d’existència. El model coo-
perativista mostra una tendència a la consolidació, tot i que 

la creació de noves societats és lenta. Un informe sobre el 
sector fet per l’Ateneu Cooperatiu avalua en 522.000 euros la 
facturació mitjana anual. Al sector hi predominen els serveis.

Cooperativisme consolidat

(Pàgines 2 i 3) Unes clientes compren productes a la cooperativa d’alimentació La Magrana Vallesana, de Granollers
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Les resolucions atenen els recursos que havia presentat el ‘banc dolent’

Territori 
convoca vuit 
municipis per 
tractar sobre la 
contaminació

Ebro ven 
Vegetalia de 
Castellcir a 
una empresa 
sueca

(Pàgina 18)

Can Coll, de 
Lliçà de Vall, 
mostra el 
patrimoni en 
una exposició

(Pàgina 19)

(Pàgina 5)
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