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L’aragonesa Costa Food Group
compra Càrniques Solà, de
Gurb, que estava en liquidació
(Pàgina 29)

És el mateix grup que fa dos anys i mig ja va adquirir l’empresa vigatana Toni-Josep
(Pàgina 7)

(Pàgines 3 a 6) Estrella de Oliveda, davant la casa familiar del passeig de la Font Nova

(Pàgines 12 i 13)

Veïns preocupats
per la contaminació
de l’aire d’Osona
estudien crear una
plataforma

L’oposició impedeix
fer el ple on
s’havia de posar fi
al conflicte de la
policia de Torelló

(Pàgina 8)

(Pàgina 28)

La comissaria de
Manlleu es podria
fer a l’avinguda
Puigmal per les
traves de l’ACA
(Pàgina 9)

(Pàgines 48 i 49)

ALBERT LLIMÓS

Una família fa una
crida per recuperar
els instruments que
els van robar a Sant
Martí de Centelles

Pioners de l’estiueig a Camprodon
Camprodon va ser una de
les primeres poblacions
escollides per la burgesia
barcelonina per passar-hi

els mesos de calor. Acaba de
sortir publicat un llibre que
explica l’evolució de l’estiueig al turisme a Campro-

don des de mitjans del segle
XIX fins ara. La família
d’Estrella de Oliveda –a la
foto– van ser dels pioners.

(Pàgines 42 i 43)

Treballadors de
Le Porc Gourmet
reclamen a Vic que
els tornin quotes
duplicades
(Pàgina 39)

El vigatà Arnau
Tenas, campió
d’Europa de
futbol amb la
selecció Sub-19

(Pàgines 36 i 37)

ALBERT LLIMÓS

EL 9 NOU dels
dilluns no sortirà
a l’agost i tornarà
al setembre

ARNAU JAUMIRA

Josep M. Solà i
Sala fa 90 anys: “La
guerra va ser una
tragèdia que em va
marcar moltíssim”

Torelló dona pas a més festes

Dues esportistes d’elit que es retiren

L’estrena de la cercavila Pescant la lluna va aplegar centenars
de persones a la llera del Ges. La festa major de Torelló, que
acaba aquest divendres, dona pas a les d’altres pobles.

La jugadora de rugbi Eli Martínez, de Manlleu, i la patinadora
Mònica Gimeno, de Vic, deixen l’alta competició. Totes dues,
però, continuaran molt vinculades a l’esport.

