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Chanel compra 
l’empresa Colomer 
Leather Group de Vic
Les famílies Olabarria i Sumarroca eren les principals accionistes de la històrica companyia

(Pàgines 20 i 21) El pavelló de Sant Julià, ple a vessar durant el partit entre el Barça i el Joventut, diumenge al migdia

(Pàgina 14)

El Torneig BBVA va tornar 
a situar Sant Julià en l’epi-
centre del bàsquet català. 

Un total de 225 equips han 
participat en la 34 edició del 
torneig, que va tenir l’Euro-

pe Basketball Academy, de 
Vilanova i la Geltrú, com a 
guanyador en la categoria 

sènior. Els partits dels equips 
catalans de l’ACB van ser els 
que van atraure més públic.

Sant Julià vibra amb el millor bàsquet català

REPORTATGE:
Persianes 
abaixades i pisos 
buits al barri  
vell de Ripoll

Els alcaldes 
assenyalen les 
prioritats d’un 
curs polític marcat 
per les eleccions

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgines 2 a 5)

Victòries del 
Manlleu i el 
Tona, i derrota 
del Vic a la 
primera jornada

(Pàgines 22 i 23)
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Lladres que 
roben a cases 
amb alarma i 
gos a Taradell 
Entre dijous i divendres, 
cinc cases de la urbanització 
de la Roca de Taradell van 
ser víctimes dels lladres. En 
aquesta ocasió, els robatoris 
s’han produït en habitatges 
que tenien sistema d’alarma, 
que va ser desactivat, i gossos. 
Segons les diverses imatges 
que han captat les càmeres de 
seguretat a dins de les cases, 
els lladres eren dos homes.

(Pàgina 12)

Imatge d’un dels lladres captada per la càmera de seguretat d’una casa

L’ACVic presenta 
tres exposicions 
simultànies sobre 
la situació política 
de Catalunya

(Pàgina 10)

Setanta anys del 
primer concurs 
de gossos 
d’atura de Ribes

(Pàgina 31)


