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L’operació d’ampliació de capital 
l’ha hagut d’autoritzar el Ministeri 
d’Economia per l’article 155

La Generalitat injecta 
set milions a Comforsa

El Dakar tanca la primera set-
mana de competició amb cara 
i creu per als principals repre-
sentants osonencs, Gerard 
Farrés i Nani Roma. Farrés 

se situa novè en motos, men-
tre que Roma, en cotxes, ha 
hagut d’abandonar després 
d’un accident. Laia Sanz, 
Marc Solà, Nandu Jubany 

i Rosa Romero, en motos, i 
Jaume Aregall, en cotxes, con-
tinuaven a la cursa a l’hora de 
tancar l’edició. Aquest diven-
dres, jornada de descans.

Cara i creu al Dakar

(Pàgina 32) Gerard Farrés, en acció; Nani Roma, dimecres, a la sortida de l’hospital
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(Pàgina 6)

Recuperen peces 
saquejades de 
19 jaciments 
arqueològics 
d’Osona

(Pàgina 6)

(Pàgina 9)

Manlleu vol posar 
la Policia Local 
en un edifici en 
desús a tocar del 
Museu del Ter

(Pàgina 7)

Un altre mort  
d’accident  
aquest dijous   
al vespre          
a la Vic-Olot

CRÒNICA
La crisi de La Farga vista per un 

treballador reconvertit en periodista

El consell d’administració escollirà 
dimarts el nou equip directiu que 
dirigirà l’empresa

(Pàgina 6)

Denuncien que els 
municipals de Torelló 
patrullaven amb un 
cotxe sense assegurar 
i la ITV caducada

(Pàgina 8)

(Pàgina 27)

Soler & Palau,   
de Ripoll, 
trasllada           
la seu social      
a Madrid

(Pàgina 12)

Litigi etern 
L’Ajuntament de Taradell 
enderroca part d’un hotel, 
el veí que ho va denunciar 
ho impugna i el propietari 
demanda l’Ajuntament.

(Pàgina 14 i 15)
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‘L’Esportiu’, 
cada dilluns 
amb EL 9 NOU

EL 9 NOU reforça la seva aposta informa-
tiva amb novetats tant els dilluns com els 
divendres. A partir de la setmana que ve, a 
l’edició dels dilluns es regalarà L’Esportiu, 
l’únic diari d’esports editat íntegrament en 
català, mentre que a la dels divendres es 
lliurarà El 9 Magazín, un suplement d’ela-
boració pròpia amb reportatges, entrevistes 
i propostes culturals. Lectors de ‘L’Esportiu’ llegint el diari en una terrassa de bar

A partir del proper divendres 
també es lliurarà ‘El 9 Magazín’

(Pàgina 5)

Malestar a la Protectora  
perquè Vic encarrega la 
recollida de gossos a una 
empresa de l’Anoia
Després de gairebé trenta 
anys, la Protectora d’Animals 
d’Osona ha deixat de fer 
l’acollida i custòdia dels ani-
mals abandonats o comissats 
per l’Ajuntament de Vic. El 
conveni amb la Protectora 
havia caducat i l’Ajuntament 
ha decidit convocar un con-

curs públic per adjudicar el 
servei. Mentrestant, però, 
l’ha encarregat a la residèn-
cia canina Mas-Galí de Piera 
(Anoia). La decisió ha pro-
vocat malestar a la Protec-
tora, que, ara, no vol deixar 
marxar la vintena de gossos 
abandonats que té de Vic.


