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Jaume Mas, que aleshores era l’alcalde per ERC, diu que “posaria les mans al foc” perquè tot es va fer bé

Antifrau troba factures duplicades 
i irregularitats a les obres del teatre 
inaugurat fa deu anys a Calldetenes

(Pàgina 5)

(Pàgina 57)

Mariona Mir, 
de Torelló, la 
mà dreta del 
Mago Pop
La torellonenca Mariona Mir 
no havia pujat mai als escena-
ris. Guanyar-se la vida actu-
ant davant de milers de per-
sones no formava part dels 
seus plans. Però el seu camí 
es va creuar amb el d’Anto-
nio Díaz, el Mago Pop. Ara, 
a punt de fer 29 anys, és una 
de les ajudants del Mago Pop 
a l’espectacle La gran ilusión, 
que triomfa arreu.M
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“N’hi ha que desfan 800 o 900 pernils al 
dia, però l’endemà han d’anar al metge” 

Toni López, que ha treballat 
durant quinze anys al sector 
carni, explica la seva expe-

riència en l’entramat de les 
falses cooperatives. López 
relata la perversitat d’un sis-

(Pàgines 2 a 5) Toni López explica l’experiència de 15 anys treballant al sector carni
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Per arreglar els 
forats de la C-17 a 
Centelles es tallaran 
dos carrils de la 
carretera a l’agost

(Pàgina 8)

tema de treball que ara està 
al punt de mira. N’ha plegat. 
No pensa tornar-hi.

(Pàgina 19)

amb Francesc-Marc Álvaro

Comença el Mundial 
de trial a Camprodon 
amb Adam Raga com 
a aspirant al títol

(Pàgina 47)

Un regidor de 
Campelles dimiteix 
perquè l’Ajuntament 
ha penjat la bandera 
espanyola

(Pàgina 10)

(Pàgines 6 i 7)

Cobraran per anar al 
Torrent de la Cabana 
excepte als veïns de 
Campdevànol i les 
Llosses

(Pàgina 20)

El Manlleu rep 
l’Olot pendent d’una 
carambola per salvar-se

(Pàgina 49)

Ripoll,              
de festa major 
fins diumenge

(Pàgina 55)

S’ensorra part 
de la teulada del 
Palau dels Comtes 
de Centelles

(Pàgina 14)

“Les persones 
transsexuals han 
de poder tenir els 
mateixos drets”

Marta Salvans (foto) ha llui-
tat per viure la seva transse-
xualitat amb naturalitat. El 
col·lectiu posa en marxa un 
pla pioner a Osona.

Les precàries condicions laborals al sector carni a causa de les falses cooperativesMuntanyola 
contraataca i 
diu que estudia 
absorbir Malla

(Pàgina 11)

Gurb recorda que 
el carril bici de 
Vic a Manlleu ja  
el van demanar 
ells fa dos anys

(Pàgina 9)


