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El porc rendeix
Els ramaders de porcí tornen 
a tancar l’any amb beneficis 
tot i la caiguda de la cotització 
del porc respecte al 2017

(Pàgines 38 i 39) Un dels carruatges que van participar al passant dels Tres Tombs d’aquest diumenge a Taradell

(Pàgina 13)

Els Tonis de Taradell van fer aquest 
diumenge el passant dels Tres Tombs 
i el president, Josep Preseguer, hi va 
anunciar que redactaran un protocol per 

garantir el benestar dels cavalls que hi 
participen amb la idea que el document 
sigui extrapolable a altres municipis. La 
consellera de Cultura de la Generalitat, 

Laura Borràs, va elogiar la iniciativa 
com una garantia perquè la festa tingui 
futur. Al passant hi van participar més 
de vuitanta carruatges. 

Compromís dels Tonis de Taradell amb el benestar animal

L’alcaldessa de 
Vic, “tranquil·la” 
per la querella 
pel missatge a 
favor dels presos

(Pàgina 6)

Concentració a la 
plaça de Manlleu 
contra els robatoris

(Pàgina 7)
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Un veí de Vic guanya 
4,5 milions en un 
concurs de pòquer   
a les Bahames

(Pàgina 37)

El nou POUM de 
Manlleu preveu 
el trasllat de 
l’escorxador a la 
Font de Tarrés

(Pàgines 4 i 5)

L’organització JARC xifra en 
gairebé 4,5 euros el benefici  
per animal; en l’exercici anterior 
havia arribat a ser de 20

El PSC es tornarà 
a presentar a 
Balenyà, però  
ara amb una 
marca blanca

(Pàgina 9)

El Voltregà es classifica per la Copa
Una treballada victòria del Voltregà contra el Reus per 2 a 1 
a Sant Hipòlit amb gols de Petxi Armengol i Aleix Molas ha 
servit a l’equip de Cesc Linares per aconseguir l’última plaça 
d’accés a la Copa del Rei. A la foto, Pol Manrubia.

(Pàgina 16)

Ramon Colillas, un berguedà de 
Puig-reig que ara resideix a Vic, 
es va proclamar la matinada de 
divendres a les Bahames campió 
del PokerStars Players Champi-
onship (PSPC), un dels tornejos 
de pòquer més importants del 
món. Va guanyar un premi de 
poc més de 5 milions de dòlars 
(4,5 milions d’euros). És l’import 
més gran aconseguit mai per un 
jugador de l’Estat espanyol. A la 
foto, Colillas, amb camisa estam-
pada, recull el trofeu.

Empats de 
Manlleu i Vic, i 
derrota del Tona

(Pàgines 20 i 21)


