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El sou d’alcaldes i alcaldes-
ses els fixa la Llei de Bases 
de Règim Local, que esta-
bleix uns topalls en funció 
del nombre d’habitants.

Només 9 de 
39 alcaldes 
cobren  
el màxim 
que permet 
la llei

(Pàgines 2 i 3)

La Policia Local de la 
Garriga deté un home de 
Vic amb una cartera amb 
32 embolcalls de cocaïna 

Caldes aprova, només amb 
els vots de l’equip de govern, 
l’expropiació dels terrenys  
a l’altra banda de la riera

El Ciclocròs Les 
Franqueses bat el seu 
rècord de participació 
amb 375 ciclistes

(Pàgina 11)(Pàgina 10)(Pàgina 32)

Bona temporada de mongeta
Productors de l’organització agrària Asaja avancen que la 
campanya d’enguany de mongetes del ganxet tindrà una alta 
producció i bona qualitat, si el temps acompanya una mica.

(Pàgina 16) Mongetes del ganxet de Cardedeu
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Cinc municipis vallesans 
posen fil a l’agulla contra 
l’augment de senglars

(Pàgina 5) El Parc de l’Estació de Caldes, ple de gom a gom aquest divendres per rebutjar la detenció de la Xènia
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Estratègia comuna de l’Ametlla, les Franqueses, Granollers, Lliçà d’Amunt i Vilanova

(Pàgina 9)

Llibertat condicional per a la noia de 
Caldes detinguda a Barcelona el 18-O

Vilamagore majestuós
Les més de 300 persones que participen en les representaci-
ons i la fira de la 27a edició del Vilamagore Medieval aple-
guen milers de visitants a Sant Pere el cap de setmana.

(Pàgines 22 i 23) Sant Pere, aquest dissabte
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Podem pacta 
amb el PSC 
formar part  
del govern  
de Mollet

(Pàgina 4)

El Fraikin 
recupera 
l’instint 
guanyador al 
Palau (32-23)

(Pàgina 24)

Bimbo 
deixa de fer 
producció a 
Granollers 
després  
de 55 anys

(Pàgina 15)

El Rècam Làser 
Caldes suma la 
segona victòria 
de la temporada

(Pàgina 31)

Uns 500 calderins donen suport a la jove, que té prohibit assistir a manifestacions


