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Creada pel manlleuenc Xavier Rovira fa 38 anys, la companyia factura 41 milions i té 160 treballadors

Una empresa americana 
compra IQAP Masterbatch, 
de les Masies de Roda

(Pàgina 27)

Dues víctimes mortals en un 
accident dissabte a la C-37, a 
Torelló, va elevar a 13 el nom-
bre de morts a les carreteres 

d’Osona i el Ripollès durant 
el 2017. D’aquesta manera es 
trenca la línia de descens de 
la sinistralitat que se seguia 

en els últims anys. L’accident 
de dissabte es va produir per 
una col·lisió frontal a 2/4 de 
12 de la nit.

Un 2017 negre a les carreteres

(Pàgines 4 i 5) Estat en què van quedar els vehicles en l’accident de dissabte a la Vic-Olot
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(Pàgina 11)

Els dos àngels d’en Felip 
El veí de Vic Felip Trias es va retrobar aquest dijous amb 
els dos mossos d’esquadra que li van salvar la vida. El van 
reanimar quan ja estava inconscient mentre visitava la Fira de 
Santa Llúcia de Barcelona fa tres setmanes. 

(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

Set pilots 
osonencs 
participen a 
la quarantena 
edició del Dakar

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 8)

Denuncien un 
policia de Torelló 
per fer treure els 
llaços grocs als 
votants del 21-D

(Pàgina 43)

Fanalets amb 
el llaç groc

Després de la polèmica amb 
el fanalet de l’estelada, 
aquest any l’ANC, Òmnium 
i el CDR de Vic han repartit 
fanalets amb el llaç groc. Se 
n’han fet 2.000 exemplars. 

L’epidèmia de la 
grip omple les 
sales d’espera 
d’Osona i  
el Ripollès

(Pàgina 10)
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Pere Bassas Pla 
és el primer 
nadó d’Osona 
del 2018

(Pàgina 48)

El preu del 
porc es modera 
després d’haver 
arribat a màxims 
històrics

(Pàgina 26)

(Pàgina 6)

La Grossa de 
Cap d’Any deixa 
650.000 euros 
del segon premi 
a Vic

(Pàgina 12)

(Pàgina 6)

L’Institut Català 
del Sòl ajorna pel 
2019 l’enderroc del 
segon bloc de Can 
Garcia de Manlleu

(Pàgines 6 i 7)


