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Una empresa xinesa fa   
a les Masies de Voltregà 
un centre de distribució 
de pells per tot Europa
Henan Prosper, líder mundial del sector, inverteix 5 milions d’euros a les noves instal·lacions
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(Pàgines 2 i 3)

Michael Lyu, al centre, amb membres de l’empresa xinesa i de l’enginyeria Colomer-Rifà, que dirigeix la construcció de l’edifici

(Pàgines 8 i 9)

Obstacles per optar 
a l’alcaldia el 26-M 
Jeanette Elembo havia de 
ser la candidata de la CUP 
a Collsuspina. Així figurava 
a la llista publicada al BOP. 
Però no podrà ser-ho perquè 
no té la nacionalitat.

Creixen les fitxes 
de futbol femení 
a Osona i el 
Ripollès: ja n’hi 
ha gairebé 500

(Pàgina 38)

Una vintena 
d’artistes prenen 
part al festival 
Una Tona de 
Màgia

(Pàgina 47)
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(Pàgina 49)

Pubillatge d’or   
a Campdevànol
Campdevànol va reunir 41 
de les 50 protagonistes de 
la 50a Festa de la Pubilla de 
la Sardana. A la foto, la pri-
mera (Dolors Fàbregas) i la 
d’enguany (Gal·la Coll).
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La presidenta del 
PDeCAT a Manlleu 
dimiteix després 
dels desacords en 
fer la candidatura

(Pàgina 7)

Tona encarregarà 
una auditoria 
per l’adjudicació 
investigada per 
l’Audiència Nacional

(Pàgina 16)

Compromís de 
tots els partits 
de Ripoll de 
no pactar amb 
forces xenòfobes

(Pàgina 17)

De l’Ebre a la 
Plana de Vic, 
primera entrega 
d’un reportatge 
sobre els tortosins

(Pàgines 20 i 21)

Aquest cap de 
setmana s’estrena 
‘Grease’, el 
projecte de Fem 
Un Musical

(Pàgines 34 i 35)

Mor als 71 anys 
l’historiador 
Vicenç Pascual

(Pàgina 37)

L’empresa xinesa Henan Prosper inver-
teix 5 milions d’euros en un magatzem 
i unes oficines a les Masies de Voltregà. 
La nova infraestructura serà el centre 

de referència del grup xinès a Europa. 
Henan Prosper és el fabricant de pells 
petites (xai i cabra) més gran del món i 
ja havia tingut relació amb Osona. L’any 

2008 va fer una fàbrica a la Xina amb 
Colomer Munmany que el 2009 va pas-
sar només a mans seves. Va ser l’inici de 
la fi de Colomer a Osona.

(Pàgina 18)

Els informes d’intervenció 
conclouen que l’exregidora 
de Seguretat Ciutadana 
de Manlleu va anul·lar un 
total de 160 sancions entre 
el juny de 2015 i el desem-
bre de 2018. Les multes, 
retirades directament des 
del programa de tributs de 
la Diputació i sense justi-

ficació, superen els 20.000 
euros. El cas està en mans 
del Jutjat d’Instrucció 
número 3 de Vic. Dimarts, 
aquest tema va caldejar el 
ple de l’Ajuntament. Queda 
pendent un segon informe 
per saber si aquestes irregu-
laritats ja venien del primer 
mandat de la regidora.

L’import de les multes 
perdonades a Manlleu puja 
a més de 20.000 euros


