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Manlleu estudia posar 
càmeres per frenar els 
robatoris dins de cotxes
Durant les festes de Nadal n’hi ha hagut un repunt; fins al novembre havien crescut un 18%

L’augment de robatoris dins 
de cotxes que des de fa set-
manes es produeix a Man-
lleu ha provocat indignació 

entre els veïns afectats, que 
anuncien mobilitzacions. De 
casos, n’hi ha a tot el muni-
cipi, però sobretot en zones 

d’aparcament gratuït (a la 
foto, veïns afectats amb un 
cotxe amb el vidre trencat 
prop de la zona esportiva). 

L’Ajuntament ja ha dit que 
estudiarà instal·lar càmeres 
de videovigilància per com-
batre els robatoris.
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(Pàgina 10)

Queixes perquè a la 
comissaria de Ripoll 
dels Mossos han 
treballat a només 7 
graus per una avaria

(Pàgina 14)

Vint empreses 
han canviat de 
propietat durant 
l’última dècada a 
Osona i el Ripollès

(Pàgines 2 a 5)

La veu històrica 
de la cavalcada 
de Reis de Vic

(Pàgines 12 i 13)

L’any passat 
a Osona ja hi 
va haver més 
defuncions que no 
pas naixements

(Pàgines 8 i 9)

Rotor Print posa 
en marxa una 
segona planta   
a Olost

(Pàgina 23)

Indignació entre els veïns afectats
El Voltregà fa fora 
Xavi Crespo amb 
l’argument que 
no rendeix prou

(Pàgina 27)

(Pàgines 32 i 33)

Josep M. Solà Sala, a la foto 
amb la placa de cronista 
oficial de Vic, rememora 
les sis dècades en què va 
posar veu a la cavalcada 
que, ara, celebra 75 anys.
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Josep Pujol, Joan Ramon Soler i Marçal Pujol, amb un número premiat

Pluja d’euros 
de la Grossa         
de Cap d’Any
El sorteig de la Grossa de 
Cap d’Any va deixar 3,7 mi-
lions en números distribuïts 
a Osona. El segon premi, 
venut a la Gleva, va repar-
tir 3,2 milions a Sant Feliu 
Sasserra, la major part a tra-
vés de l’Associació Juvenil 
Q-fois, que organitza la Fira 
de les Bruixes. A Centelles, 
hi van caure 450.000 euros 
d’un tercer premi i a Tona, 
50.000 d’un quart.


