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Més de 20 veïns patrullen
al carrer a Cànoves i Sant
Pere per evitar robatoris

(Pàgines 2 a 4)

(Pàgina 5)

El pressupost de
la Generalitat
redueix un 27%
les inversions a
la comarca
(Pàgina 7)

El govern de
les Franqueses
defensa la qualitat
de l’escola de
Bellavista
(Pàgina 9)

SUSANNA CABISCOL

Una comissió
decidirà si el
pàrquing de les
Hortes a Caldes
serà de pagament
Una veïna consulta el telèfon mòbil i un plànol de les urbanitzacions en una de les sortides de les patrulles

L’Hospital de Sant
Celoni crea una
borsa per ampliar
el nombre de
voluntaris
(Pàgina 16)

Inkemia IUCT
entra en el
sector de la
recerca amb
cèl·lules mare
(Pàgina 33)

El Recam Làser
Caldes obté
plaça per a
la competició
europea d’hoquei

De patrulla les 24 hores del dia
Les patrulles veïnals creades
arran de l’acumulació de
robatoris en urbanitzacions

de Cànoves i Sant Pere de
Vilamajor ja sumen 23 persones (10 dones i 13 homes).

A més, un centenar de persones hi participen a través
d’un grup d’alerta. Els ajun-

taments en destaquen els
resultats, tot i les reticències
inicials.

(Pàgina 23 a 31)

La Garriga
celebra
200 anys
de Corpus
La festa del Corpus de la Garriga ha celebrat aquest any el
200è aniversari. Els carrers
es van omplir per elaborar o
per veure les 30 catifes que
van ocupar 2.400 metres de
recorregut. També es va fer
una catifa especial –de 200
metres– a la plaça de l’Església. La festa del Corpus també
va arribar a Caldes, on s’ha
convertit en una tradició.

RAMON FERRANDIS

(Pàgina 10)

Una catifa a la plaça de l’Església commemorava els 200 anys de la festa del Corpus a la Garriga

