
Un veí de 
Calldetenes 
va sorpren-
dre dimarts 
a la tarda a 
dins de casa 
seva dues 
noies que li 
havien entrat 
a robar. 
Es volien escapar, però 
va aconseguir agafar-les: 
una pel braç i l’altra per la 
cintura. El van anar arros-

segant fins 
al carrer, 
on hi havia 
un cotxe 
que les 
esperava. 
Però no les 
va deixar. 
Ja a fora, 
veïns que hi 

havia al carrer, en veure el 
rebombori, van poder avisar 
els Mossos d’Esquadra. Van 
passar a disposició judicial.
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Vic aprova un 
protocol per posar 
fre a l’augment 
d’agressions 
sexuals

(Pàgina 9)

Amb l’aigua al coll
La pujada del salari mínim, si no 
va acompanyada de més recursos, 
posa en perill la continuïtat dels 
llocs de treball en entitats socials

L’increment del 22% del 
salari mínim interprofessio-
nal ha generat inquietud en 
les entitats del tercer sector 
perquè veuen perillar la 

seva viabilitat si no ve acom-
panyat de més ajuts per part 
de l’administració. A Osona 
i el Ripollès hi ha 541 perso-
nes amb alguna discapacitat 

ocupades en centres espe-
cials de treball, més de la 
meitat a Sant Tomàs. Aquest 
divendres hi ha una mani-
festació. La Coordinadora de 

Famílies de Sant Tomàs no 
secunda la protesta pel seu 
malestar amb la direcció, 
que encara no ha apujat els 
sous.
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(Pàgines 3 i 4)

(Pàgina 13)

Trobar-se els lladres 
a dins de casa

Els centres especials de treball 
d’Osona i el Ripollès ara donen 
feina a 541 persones amb alguna 
discapacitat
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El manlleuenc Sebas Mas, de 48 anys i a punt de fer-ne 49, 
torna a la competició federada, ara amb el Ripoll de bàsquet 
de Segona Catalana, vuit anys després d’haver-se retirat. Ja 
ha jugat tres partits. És el reforç d’hivern del Ripoll.

Torna a la competició amb 48 anys

Detecten 425 
casos de frau 
elèctric a Osona

(Pàgina 16)

Bon Preu farà 
un supermercat 
a l’antic cinema 
Orient de Tona

(Pàgina 32)

La Farga inverteix 
15 milions en 
una nova línia de 
producció

(Pàgina 30)

Oques Grasses, 
després d’un 
any lluny dels 
escenaris, torna 
amb el quart disc

(Pàgina 33)

El Bàsquet Vic 
rescindeix el 
contracte al 
panameny Pablo 
Rivas

(Pàgina 39)

ERC, a l’oposició 
a Muntanyola, 
fitxa com a 
candidat un 
regidor del govern

(Pàgina 8)

Un veí de Calldetenes sorprèn dues noies al seu 
domicili i les reté fins que arriben els Mossos

L’Ateneu de 
Manlleu anuncia 
que tanca el 
local, però manté 
viva l’entitat

(Pàgina 36)

Treballadors de la cooperativa Calandra, aquest dijous amb les consignes de la protesta


