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Dossier empreses
EL 9 NOU publica un suple-
ment amb la primera entrega 
dels resultats econòmics de 
les principals empreses.

Quadern central

1 de desembre de 2017

DOSSIER EMPRESES
Resultats econòmics de les companyies 

d’Osona, el Ripollès i el Moianès

1a entrega

L’alcalde, Jordi Munell, vol ser present a la compareixença al Congrés del cap del servei d’intel·ligència espanyol

Ripoll exigirà explicacions 
per la vinculació del CNI 
amb l’imam dels atemptats

Aquest divendres i dissab-
te es fa el Gran Recapte. A 
Osona, la recollida gairebé 

s’ha triplicat en cinc anys i 
ja supera les 100 tones; al 
Ripollès es manté estable, 

amb unes 13. Entre les dues 
comarques es mobilitzen 
650 voluntaris. Entre ells, sis 

membres d’una família de 
Centelles: pare, mare i qua-
tre fills. Tots hi col·laboren.

Uns 650 voluntaris pel Gran Recapte d’Aliments
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(Pàgina 11)

(Pàgina 8)

Investiguen si dos 
detinguts a Centelles 
tenen relació amb 
l’augment de 
robatoris a Osona

(Pàgines 3 a 5)

La Grossa guanya terreny a la loteria
El desembre és el mes de la loteria. Aquest any les vendes de 
la Grossa pugen, mentre que les de la Loteria Nacional baixen. 
Les administracions de loteria diuen que el descens s’explica 
per la disminució de les vendes a entitats.
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(Pàgines 34 i 35)

Congrés internacional sobre el bisbat de Vic
La història del bisbat de Vic, al llarg de quinze segles, és objec-
te del congrés internacional Episcopus, organitzat pel mateix 
bisbat i la UVic-UCC. Amb més de 70 especialistes assistents, 
va començar dimecres i s’acaba aquest divendres.
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(Pàgines 52 i 53)

El vigatà Toni 
Clusella, a l’equip de 
l’Àbac de Barcelona 
distingit amb tres 
estrelles Michelin

(Pàgina 22)

Jutgen un veí de Vic 
per quedar-se les 
quotes de la hipoteca 
d’una dona a qui el 
banc va desnonar

  (Pàgines 6 i 7) Ferran Cid i Eva Plans amb els seus quatre fills. Tots sis participen com a voluntaris al Gran Recapte


