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Durant el primer trimestre no ha parat de pujar, ja se situa a 1,31 euros el quilo i pot batre el rècord dels millors anys

El Mercat del Ram 
arrenca amb el preu 
del porc a l’alça

(Pàgines 12 i 13) Dos dels soldats que des de dilluns són al Montseny fent exercicis militars. Al fons, les Agudes

(Pàgines 2 a 10)
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(Pàgina 68)

Punt i final a la sala de plens de Torelló
Hi ha fotos que passaran a la història. Aquesta n’és una: els 
regidors de Torelló que van participar, dilluns, a l’últim ple a la 
casa de la vila, un espai estrenat l’any 1902. No n’hi haurà més. 
Després de 115 anys, el pròxim ple ja es farà a Can Parrella. 

Germans centenaris a Roda: 100 i 108 anys
És un cas singular: dos germans de més de 100 anys. Maria 
Parramon, que aquest dilluns complia un segle de vida, entrava 
al selecte club dels centenaris. El rànquing a Osona i el Ripollès  
el lidera el seu germà Mingo, que en té 108.  

Els militars, al Montseny tot i l’oposició de Viladrau
L’Ajuntament de Viladrau va aprovar 
dilluns una moció d’urgència declarant-
se municipi desmilitaritzat per l’anun-

ci de l’exèrcit que volia fer exercicis 
militars al poble. Aliens a la polèmica, 
vuitanta soldats són des de dilluns al 

Montseny fent exercicis. Van instal·lar 
el campament a peu de la carretera que 
va de Sant Marçal a Santa Fe. 

L’Audiència arxiva 
la causa contra Joan 
Coma, però vol que el 
jutjat de Vic investigui 
l’acord de ple

(Pàgina 11)

(Pàgina 19)

L’històric 
exalcalde de 
Ripoll Pere 
Jordi Piella 
abandona el PSC

Detinguda per conduir 
drogada una de les 
noies radicalitzades 
pels presumptes 
gihadistes de Roda

(Pàgina 14)


