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Mor  
a 87 anys 
el cronista 
granollerí 
Tomàs Coll

(Pàgina 35)

(Pàgina 23)

Jaume Aragall, 
nou delegat 
de la Cambra 
de Comerç al 
Vallès Oriental

Torra nomena Josep 
Maria Turull, de Parets, 
nou prior del Palau  
de la Generalitat

La renovació de la fórmula 
1 al Circuit, pendent  
només del vistiplau de  
les escuderies més petites

Sis municipis del Vallès 
Oriental no poden posar 
més bestiar ni a noves 
granges ni a ampliacions

(Pàgina 41)(Pàgina 10)(Pàgines 2 i 3)

La collita de cereal cau el 30%
Mala temporada per als pagesos de cereal del Vallès Orien-
tal. El sector estima que hi ha hagut descensos del 30% en la 
collita, sobretot a causa de les condicions meteorològiques.

(Pàgina 24) Collita a un camp de Cànoves aquest estiu
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Detenen un veí de Caldes per 
conduir begut i sense carnet i 
provocar un accident greu

Mig any després de ser inaugurat, l’aparcament Centre-El 
Sindicat de Caldes, més conegut com el pàrquing de les 
Hortes, necessita reformes pels desperfectes detectats a la 

façana del mur de gabions. Operaris ja hi estan treballant i 
controlen diàriament que no hi hagi més moviments a l’es-
tructura. Dels problemes se’n farà càrrec la constructora.

(Pàgina 5) Apuntalaments a la façana de l’aparcament del centre de Caldes aquest dimecres al matí
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El jove triplicava el límit d’alcohol i va donar positiu també per altres drogues

(Pàgina 15)

Desperfectes a l’aparcament de les Hortes 
de Caldes mig any després de ser inaugurat

El transport a 
demanda suma 
800 usuaris  
al mes al Vallès

(Pàgina 7 i editorial)

L’atur creix  
a la comarca 
en el pitjor 
juliol des  
de la crisi

(Pàgina 7 i editorial)


