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El 40% de les granges d’Osona 
no tenen les mesures mínimes 
per evitar la pesta porcina
Experts, reunits aquest dijous a Vic, alerten del risc que la pesta africana pugui arribar a Catalunya

(Pàgina 6) Agents de la Unitat de Blanqueig de Capital i Delictes Socioeconòmics, a la fàbrica del polígon La Coromina

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dimecres l’empre-
sari manlleuenc Miquel 
Altimiras, la seva dona i dos 

germans com a presumptes 
autors d’almenys una desena 
de delictes econòmics. Es 
tracta d’una operació a càrrec 

de la Unitat de Blanqueig de 
Capital i Delictes Socioeco-
nòmics. Després d’estar dues 
nits a les dependències poli-

cials està previst que passin 
a disposició judicial aquest 
divendres. El cas continua 
sota secret de sumari.

Detingut un empresari de Manlleu i la seva família

La UE Vic 
destitueix 
els dos entrenadors 
pels mals resultats i 
fitxa Albert Cámara

(Pàgina 34)
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(Pàgines 2 a 4)

Manlleu acull la 
Fira del Porc i 
la Cervesa amb 
una cinquantena 
d’expositors

(Pàgina 42)

Vic deixa escapar 
600.000 euros de 
la Loteria perquè 
ningú va comprar 
els números

(Pàgina 17)

Unió de Pagesos 
investiga si el 
bisbat de Vic 
s’ha apropiat de 
patrimoni a Osona

(Pàgina 5)

Manlleu inicia les obres de la passera 
Ha costat, però finalment aquesta setmana han començat les 
obres de la passera sobre el Ter a Manlleu. Si la meteorologia 
ho permet, hauria d’estar acabada abans de finals d’any.

(Pàgina 9)
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Els últims vestigis del Fox de Seva
L’edifici que havia acollit la mítica discoteca Fox Trot, a Seva, 
està en venda, com a sòl industrial, 18 anys després de tancar. 
L’immoble, víctima de les bretolades, resta en estat d’abandó.

(Pàgines 40 i 41)
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Una vuitantena 
d’esportistes 
d’Osona i el 
Ripollès, als 
Special Olympics

(Pàgina 35)
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