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Els Mossos investiguen 
l’accident químic a 
l’escorxador de Santa Eugènia
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(Pàgina 4)

(Pàgines 2 i 3)

Quatre ponents de luxe, amb el perio-
dista Josep Autet de moderador, i una 
pregunta: per què Osona és una comarca 
de motor? Aquest era l’enunciat del Club 
de Premsa d’EL 9 NOU que, divendres, 
va reunir veus autoritzades del món del 
motor: Mia Bardolet, Àlex Crivillé, Nani 
Roma i Joan Panadès.
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Els secrets del món del motor, 
al Club de Premsa d’EL 9 NOU

(Pàgina 5)

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va 
inaugurar oficialment divendres la sala polivalent de Torelló, 
que ha costat 1,6 milions i que es va estrenar al novembre.
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(Pàgines 34 i 35)

El Trufforum, una fira internacional a 
l’entorn de la tòfona que Vic acollia per 
primera vegada, va fer que unes 3.500 
persones participessin de les activitats 
que es van organitzar. Hi havia el vessant 
gastronòmic i professional, però tam-
bé la primera edició del Campionat de 
Catalunya de gossos tofonaires.
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Unes 3.500 persones a la fira 
internacional Trufforum a Vic 

Torelló inaugura la sala polivalent

L’empresa l’atribueix a un error humà; 
l’alcaldessa, Anna Franquesa, vol que 
s’avaluï si es van complir els protocols

L’arquitecte 
de Sant Hipòlit 
Guillem Bigas, 
premiat a Rússia

(Pàgina 15)

(Pàgina 19)

El porter del 
Manlleu agredeix 
l’àrbitre després 
que li anul·lés un 
gol amb la mà

Detingut un veí 
de Sant Pere de 24 
anys per violència 
de gènere

(Pàgina 7)

(Pàgina 38)

Bargalló ‘beneeix’  
a Sant Joan l’edifici 
de Secundària de 
l’Institut Escola 
Mestre Andreu

Es van evacuar 120 persones, de les 
quals 37 van haver de ser ateses pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques

El Sistema d’Emergències Mèdiques va 
haver d’atendre divendres 37 treballa-
dors de l’escorxador Le Porc Gourmet 
de Santa Eugènia amb afectacions 

respiratòries a causa d’una reacció 
química. La direcció l’atribueix a una 
mala manipulació de dos productes per 
part d’un treballador. Els Mossos d’Es-

quadra han obert una investigació per 
saber què va passar exactament i si es 
van activar els protocols de seguretat. 
Es van haver d’evacuar 120 persones.


