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El Vallès Oriental tanca el 2022 
amb 15 morts en accidents de 
trànsit, el pitjor balanç en 14 anys
També ha empitjorat el nombre de sinistres amb víctimes fins a 561, 110 més que el 2021

Busquen un veí de les 
Franqueses desaparegut 
durant una travessa de 
muntanya a Salamanca

(Pàgina 17)

Figaró recupera una clau 
de volta gòtica, amb una 
marededeu, de l’església 
de Sant Pau de Montmany

(Pàgina 31)

El Vallès Oriental registra 
19.732 aturats, la xifra 
més baixa en un mes de 
desembre des del 2007 

(Pàgina 25)

Ses Majestats Melcior, Gas-
par i Baltasar van fent camí 
per arribar a temps aquest 
dijous al vespre per parti-
cipar en les cavalcades que 
s’han organitzat arreu de la 
comarca i que es preveuen 
multitudinàries després de 
dos anys de restriccions per 
la pandèmia de la covid.

La il·lusió 
pels Reis 
d’Orient 
s’encomana 
arreu 
del Vallès 
Oriental
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(Pàgines 35 i 45 a 47) Una patgessa del rei Gaspar, al campament reial de Roca Umbert a Granollers, recollia cartes dels infants aquest dimarts

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

Mayte Toledo és la nova cap 
de la Policia Local de Sant 
Antoni de Vilamajor, l’úni-
ca dona al capdavant d’un 
cos de seguretat al Vallès 
Oriental. Té 48 anys i arriba 
procedent de la Policia de 
Mollet, tot i que també ha 
treballat a Bigues i Riells 
del Fai, Santa Eulàlia i Sant 
Fost de Campsentelles. 

L’única cap 
de policia 
local de  
la comarca

(Pàgina 16) Mayte Toledo, la nova cap de la Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor
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El Mag Marín 
guanya 
un Mandrake 
d’Or, l’Oscar 
de la màgia

(Pàgina 32)

Tanca Calçats 
Mellado, 
l’última 
sabateria 
de Canovelles

(Pàgina 37)
Renfe farà servir drons 
per controlar grafiters 
que puguin fer pinta-
des a trens a l’estació de 
Granollers-Centre. Els apa-
rells disposaran de càme-
res tèrmiques per actuar 
de nit o en llocs amb poca 
il·luminació, a més de per-
metre la identificació de 
persones i vehicles. 

Drons per 
enxampar 
grafiters a 
Granollers

(Pàgina 12)


