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L’anunci arriba en un moment en què el preu d’aquest animal és el més alt dels últims 10 anys

Una moratòria prohibirà  
ampliar el nombre de porcs  
a bona part d’Osona fins al 2020 

Més de 150 treballadors van 
participar dimecres en una 
reunió per preparar l’assem-
blea general de la cooperativa 

Taic per la qual treballen i 
que està prevista per dissab-
te. Allà volen fer sentir la 
seva veu per les condicions 

laborals. La trobada es va fer 
durant l’acampada de dos 
dies convocada per la plata-
forma Càrnies en Lluita, que 

denuncia les falses cooperati-
ves al sector carni, davant de 
l’empresa Le Porc Gourmet 
de Santa Eugènia de Berga.

La lluita contra les falses cooperatives
JO

R
D

I 
PU

IG

(Pàgines 2 i 3)

Condemnen 
l’aficionat del Madrid 
que va atropellar  
una família de Vic  
a València el 2014 

(Pàgina 8)

Un veí de Ripoll 
implicat en un 
accident mortal 
dona positiu  
per drogues

(Pàgina 11)

El bar Atmosfera de 
Torelló anuncia que 
tanca per les pèrdues 
ocasionades per  
la limitació d’horaris

(Pàgina 16)

El CB Vic 
confirma que 
jugarà a l’EBA i 
fitxa el ripollès 
Marc Rabaseda

(Pàgina 51)

 (Pàgina 39) Treballadors d’una falsa cooperativa del sector carni es van reunir dimecres davant de Le Porc Gourmet

(Pàgina 5)

Investiguen una presumpta 
estafa del treballador d’un 
banc de Vic que podria afectar 
una trentena de persones
El jutjat número 5 de Vic 
investiga una denúncia 
per una presumpta estafa 
comesa pel treballador d’un 
banc de Vic i que afectaria 
una trentena de persones. 
La quantitat estafada podria 
arribar fins als dos milions 
d’euros. La majoria d’afec-
tats són petits inversors i 
persones grans que van con-

fiar part dels seus estalvis a 
l’acusat. Quan es va destapar 
el cas, l’any 2015, el banc va 
acomiadar el treballador. 
No hi ha pistes d’on són els 
diners. El sumari, que enca-
ra està en fase d’instrucció, 
ha estat més d’un any sota 
secret i fins ara no havia 
transcendit la magnitud de la 
presumpta estafa.

                  (29)

El rodenc Mingo 
Parramon arriba 

als 109 anys   
Mingo Parramon, veí de 
Roda, complia aquest dime-
cres 109 anys. Mai cap oso-
nenc ni ripollès havia arribat 
a aquesta edat. Tot un rècord.

(Pàgina 7)

Tona planta cara i manté la consulta 
La subdelegació del govern central ha impugnat la consulta 
popular que es fa a Tona fins dissabte per escollir la nova 
bandera municipal. L’Ajuntament l’ha mantingut i més de 300 
persones ja han anat a votar.
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