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Denúncies creuades entre
activistes i ramaders després
de l’assalt a la granja de Gurb
(Pàgines 4 i 5)

Una de les animalistes diu que alguns pagesos els
van perseguir i disparar; els Mossos descarten trets

(Pàgina 3)

L’informe veterinari certifica que l’explotació ha
perdut 24 conilles i ha hagut de sacrificar 90 cries

(Pàgina 35) Nicola Mirotic en la primera entrada a cistella del partit d’aquest dijous al vespre a Sant Julià de Vilatorta

Osona dobla en
tres anys la xifra
de persones que
volen ser ateses per
addicció a la cocaïna
(Pàgina 6)

El brot de
botulisme al Gurri
i el Mèder a Vic
eleva a més de 260
les aus mortes
Aquest divendres
es fa la Marxa
dels Vigatans
amb la presència
de Quim Torra

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 14 i 15)

El torneig de Sant Julià arrenca amb Mirotic d’estrella

(Pàgina 37)

Comença el futbol
amb un Tona-Vic
(Pàgines 30 i 31)

La 35a edició del Torneig BBVA de Bàsquet de Sant Julià va arrencar aquest
dijous al vespre amb un partit amistós

entre dos equips ACB, el Barça Lassa i
l’Andorra, en què el focus de totes les
mirades va ser l’ex-NBA Nicola Mirotic.

(Pàgina 10)

Aquest divendres juguen la Penya i el
Baxi Manresa. El torneig compta amb
155 equips i s’hi jugaran 500 partits.

(Pàgina 27)

Amb aquesta edició
podeu comprar

ENTREVISTA

La italiana
Vortice compra
Casals Ventilació

“Posar el mocador
a una nena vol dir
sexualitzar-la”
Najat El Hachmi publica
Sempre han parlat per
nosaltres (Edicions 62), en
què aborda qüestions com
el feminisme i la identitat.

Atrapats per l’huracà a Miami
Vuit osonencs que feien un creuer al Carib s’han hagut d’espavilar durant cinc dies a Miami, on la companyia naviliera els va
fer baixar per força davant l’arribada de l’huracà Dorian.

La multinacional italiana
Grupo Vortice ha adquirit
l’empresa Casals Ventilació
de Sant Joan. L’empresa
santjoanina té 110 treballadors.

Per només

6,95

