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(Pàgines 2 i 3)

La xifra de passatgers de
l’R3 augmenta un 15% tot
i les mancances de la línia

Acord d’Adif, la Diputació i l’Ajuntament per eliminar el pas a nivell de Sant Quirze després d’anys de reivindicacions
(Pàgina 6)

(Pàgina 5) Una vintena de nens de la zona afectada per l’accident nuclear van arribar dissabte a Vic

Tona redueix les
retribucions als
regidors i crea un
equip d’alcaldia amb
funcions executives
(Pàgina 7)

IPR arriba al ple
de cartipàs de Roda
sense cap pacte
i començarà el
mandat en minoria

MARC SANYÉ

(Pàgina 10)

Unes jardineres
amb missatge

Osona, amb els nens de Txernòbil

Unes controvertides jardineres a Sant Joan s’han
convertit en un espai per
difondre missatges. Un
d’ells s’ha fet viral a les
xarxes socials.

L’associació Osona amb els Nens va
rebre dissabte 22 infants procedents de
la zona afectada per l’accident nuclear
de Txernòbil. S’estaran sis setmanes
amb famílies del país per ajudar-los a

(Pàgines 22 i 23)

reduir la càrrega radioactiva que reben
al seu país d’origen. Des de 1996, l’entitat organitza cada estiu una acollida
d’infants per millorar la seva salut.
Durant aquest temps ja s’han gestionat

(Pàgina 29)

(Pàgina 17)

El Festival Nits de
Cinema Oriental
arrenca amb
Tailàndia com a
país convidat

Joan Font comprarà la meitat
de Bon Preu al seu germà
i tindrà el 100% de l’empresa
BERNAT CEDÓ

(Pàgina 26)

El Girbau Vic
TT es reforça
amb la campiona
d’Espanya SofiaXuan Zhang

més de 1.700 acolliments. La reducció
de les ajudes públiques ha fet que les
famílies receptores s’hagin de fer càrrec
de gairebé totes les despeses i això ha
fet caure el nombre de nens acollits.

Un Rodafolk amb estrena osonenca
En un Teatre Eliseu ple a vessar, Arnau Tordera va tancar diumenge el Rodafolk amb l’espectacle Les cançons seran sempre
nostres, on reinventa algunes cançons tradicionals.

Els germans Joan i Josep
Font han arribat a un acord
per posar fi al litigi que
mantenien des de fa anys
per la propietat del Grup
Bon Preu. L’actual director
general, Joan Font, comprarà al seu germà la seva
part de l’empresa per uns
350 milions i passarà a
tenir el 100% del capital. El

pagament es farà de forma
progressiva en els propers
anys i així no afectarà ni el
funcionament de l’empresa
ni les inversions que hi ha
programades. Bon Preu,
amb un total de 7.327 treballadors, va facturar 1.347
milions d’euros l’any 2018,
un 12,4% més que l’anterior exercici.

