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Obriran una planta 
envasadora d’aigua 
a Campelles

Entre el Montseny, les Guilleries i la Vall de Ribes ja se n’hi concentren 9 de les 23 que hi ha a Catalunya

(Pàgines 37 a 39) Xavi Ciurans, cantant de Gertrudis, al concert de dimecres

El Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV) va arrencar 
aquest dimecres amb força, 
malgrat que la pluja ja va 

fer acte de presència des de 
la mateixa tarda en què es 
feia el concert inaugural de 
Juliane Heinemann. Els con-

certs més esperats, aquest 
divendres i dissabte, a la 
plaça Major i el Sucre amb 
la vista posada en el temps.

El Mercat de Música Viva arrenca amb escenaris plens
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(Pàgines 2 i 3)

Una plantació de marihuana al mig del bosc
Un helicòpter dels Mossos ha localitzat més de 15.000 plantes 
de marihuana al mig del bosc a Seva. No se sap de qui eren. El 
valor de mercat hauria estat de 6 milions d’euros.

(Pàgina 6)

ENTREVISTA

“No teníem la millor 
plantilla, però érem 

el millor equip”

(Pàgina 45)

Veïns d’Osona 
s’uneixen per exigir 
mesures per la 
qualitat de l’aire

(Pàgina 12)

Les obres al carrer 
Verge del Sòl del 
Pont crispen el ple 
de Roda

(Pàgina 18)

Torelló inaugura 
un aparcament 
a l’estació per 
captar usuaris  
de la Garrotxa

(Pàgines 10 i 11)

Una operació de la Divisió 
d’Investigació Criminal dels 
Mossos va acabar dimecres 
amb la detenció en una 
casa de la urbanització El 
Montanyà del presumpte 
cap d’una màfia que es 
dedicava al blanqueig de 
diner negre procedent del 

tràfic de droga a través de la 
compravenda de vehicles de 
gamma alta de segona mà. 
En total, es van fer quatre 
detencions i hi ha un total 
de 16 investigats pels pre-
sumptes delictes de blan-
queig de diners i contra la 
salut pública. 

Detingut al Montanyà  
el cap d’una trama que 
blanquejava diners amb  
la venda de cotxes de luxe

Neix a Vic un 
grup d’ajuda  
per a familiars 
de persones que 
s’han suïcidat

(Pàgines 8 i 9)

Un sindicat 
denuncia que la 
falta d’efectius 
de mossos va ser 
“crítica” a l’agost

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 6)

Comença l’OK 
Lliga i l’OK Lliga 
femenina amb la 
novetat del play-off

(Pàgina 43)

Xavier Rabaseda, de Ripoll, 
es va proclamar diumenge 
amb Espanya campió del 
món de bàsquet a la Xina.


