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El Consell d’Osona crea per  
unanimitat una empresa pública 
que servirà aigua a set pobles
És el primer de Catalunya a impulsar un projecte així, i vol que un cop en marxa s’hi incorporin més municipis

(Pàgines 2 i 3) Quim Torra i Josep Bargalló parlen amb alumnes en prèsencia d’Albert Serra

(Pàgina 4)

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va passar el matí 
de dijous a Osona. El moment 
central era l’acte de presa de 
possessió del nou rector de la 
UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, 

on va defensar l’esperit 
reivindicatiu de la Univer-
sitat. També va inaugurar 
l’escola Emili Teixidor de 
Roda i va visitar l’exposi-
ció “Oliba episcopus”.

Torra, a l’escola de Roda i a la UVic
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L’Ajuntament de 
Centelles comprarà 
per 900.000 euros 
el Palau dels 
Comtes

(Pàgina 7)

Xevi Roviró 
serà el candidat 
d’ERC a 
l’alcaldia de 
Folgueroles

(Pàgina 6)

Mor als 76 anys 
l’exalcalde de 
Torelló Andreu 
Rifà

(Pàgina 14)

Demana que la 
Universitat sigui “temple 
de reivindicació” a l’acte 
d’estrena del nou rector

Jordi Casals 
anuncia que no 
repetirà com 
a cap de llista 
d’ERC a Torelló

(Pàgines 8 i 9)

Record de les 
històriques joguines 
de Can Goula de Vic

(Pàgines 10 a 12) (Pàgines 36 i 37)

El cicle “Mirades singulars 
des dels barris” rememora 
l’emblemàtica fàbrica de 
joguines de fusta Goula, 
que va funcionar a Vic 
entre 1942 i 1996 i va asso-
lir renom mundial.
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Aquest diumenge es compleixen 80 anys de 
l’entrada de les tropes franquistes a Prats 
de Lluçanès. Testimonis dels fets recorden 

com van viure aquell cruel febrer de 1939: 
hi va haver 320 víctimes i 282 presoners del 
bàndol republicà.

Testimonis de l’entrada de les tropes franquistes a Prats
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Compren l’església 
de la Coromina de 
Torelló amb la idea 
de llogar-la i fer-hi 
actes

(Pàgina 25)

Bon Preu 
inverteix 10 
milions per 
repartir la compra 
en línia a domicili

(Pàgina 24)

Vic reunirà 
2.500 atletes al 
Campionat de 
Catalunya de cros

(Pàgina 31)

Aquest diumenge, 
Vic-Manlleu 
després d’una 
setmana moguda 
pel cas del porter

(Pàgines 28 i 29)

Calldetenes té     
la primera granja 
de búfales d’Osona

(Pàgina 23)

A Calldetenes hi ha una 
granja amb 29 búfales. 
Volen la llet per fer-ne for-
matge. Un dels amos és de 
la formatgeria Bauma de 
Borredà, que es trasllada a 
Sant Miquel de Balenyà. 
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