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L’atropellament d’una dona a Manlleu 
eleva a sis les morts en accidents de 
trànsit a Osona en només mig any
El sinistre, amb un camió implicat, es va produir aquest dimarts a la tarda i va costar la vida a una veïna de 83 anys

(Pàgines 2 i 3) Alumnes que aquest curs han acabat algun dels sis cicles formatius que ofereix l’escola Quintanes 
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Inspecció de Treball a Patel de Sant Martí
Inspectors de Treball i Mossos d’Esquadra van ser aquest 
dijous a l’escorxador Patel per investigar si es fa un ús 
fraudulent de cooperatives. L’empresa diu que compleix la llei.

(Pàgina 33)

(Pàgina 5)

AMB L’EDICIÓ D’AQUEST DIVENDRES, GRATIS,  UN NOU LLIURAMENT DE PORTADES HISTÒRIQUES

Isern inverteix 1,1 
milions d’euros 
en l’ampliació 
de la botiga del 
centre de Vic 

(Pàgina 32)

El sommelier 
David Seijas, 
de Seva, crea        
el seu propi vi

(Pàgina 54)
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Aquest divendres s’acaba 
el curs escolar a totes les 
escoles i instituts, i també 
a Quintanes, un centre de 

formació ubicat a les Masies 
de Voltregà i especialitzat 
en estudis relacionats amb 
el sector agrari. Cada curs 

hi passen 240 alumnes, la 
majoria de fora de la comarca 
i amb ganes de treballar la 
terra, cuidar bestiar o gestio-

nar boscos, però també amb 
neguits lligats al moment 
que passa el sector primari i 
sobretot al voltant del futur.

Els futurs professionals del sector agrari

Una col·lecció de 30.000 fòssils osonencs 
Francesc Farrés exposarà a Vic per primera vegada la seva 
col·lecció de fòssils osonencs. Consta de 30.000 referències de 
l’Eocè, entre 30 i 50 milions d’anys enrere.

(Pàgina 36)
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L’ocupació 
il·legal del pis 
de Vic acaba 
amb dues 
denúncies

(Pàgina 10)

Jordi Sedó, Jordi 
Riera i Dolors 
Puig-Alsina, millors 
relats del concurs 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 37)

Ignasi Puig, 
nou president 
de la UE Vic en 
substitució de 
Jacint Codina

(Pàgina 42)


