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El 60% de contractes nous
fets a Osona el 2017 van ser
per feines no qualificades

(Pàgines 3 a 5)

Un estudi alerta del risc que en els propers anys aquests llocs de treball es perdin i siguin automatitzats
(Pàgina 9)

(Pàgines 44 i 45) Quim Torra i Isaac Peraire es van trobar la Grossa passejant per la fira

(Pàgina 18)

L’anàlisi dels mòbils
dels gihadistes de
Ripoll revela que es
van radicalitzar dos
anys abans

Premien la
Cooperativa
Agrària de Torelló
pel seu sistema de
tractament de purí

(Pàgina 11)

(Pàgina 23)

Xavier Vilamala
confirma que
tornarà a ser el
candidat del PSC
a Sant Hipòlit
(Pàgina 13)

(Pàgines 20 i 21)

ALBERT LLIMÓS

El trasllat al
nou edifici de
l’escola Pirineu de
Campdevànol es farà
per Setmana Santa

Torra demana diàleg des de Prats
La presència del president
de la Generalitat, Quim
Torra, va generar expectació
aquest diumenge a Prats

de Lluçanès, amb motiu de
la celebració de la Fira de
Santa Llúcia. A les portes del
21-D, Torra va aprofitar per

(Pàgina 43)

reclamar un diàleg obert al
govern espanyol i va negar
que al país hi hagi un “problema de convivència”.

El CB Vic suma
la quarta victòria
després de remuntar
el partit contra el
Fragata Morón
(Pàgina 39)

Expectació a
Folgueroles en la
presentació de la
reedició d’un llibre
d’Anna Dodas

(Pàgines 6 i 7)

JSOEP PARÉ

(Pàgines 24 i 25)

Empats del
Manlleu, el Tona
i el Vic a Primera
Catalana de futbol

ALBERT LLIMÓS

El Patí Vic empata
amb el Noia i ja
suma cinc jornades
puntuant mentre
que el Voltregà perd

Centelles porta la tòfona a la cuina

La memòria de la Transició

La presència de la xef Carme Ruscalleda (a la foto amb l’alcalde,
Miquel Arisa, en una de les parades) va ser una de les notes
destacades de l’11a edició de la Fira de la Tòfona de Centelles.

La fi del franquisme va provocar grans canvis, però hi ha qüestions que es mantenen inalterables. Representants de diversos
col·lectius van debatre divendres a Manlleu sobre la Transició.

