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Prysmian tancarà la 
fàbrica de Manlleu de 
l’antiga General Cable
La multinacional italiana va comprar l’empresa fa dos anys; hi treballen 334 persones 

La multinacional italiana Prysmian, 
que fa dos anys va adquirir Gene-
ral Cable, coneguda popularment a 
Manlleu com el Cordó, ha avançat als 
sindicats la seva intenció de tancar les 

plantes de Manlleu i Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental), una mesura que 
pot afectar 487 persones, de les quals 
334 treballen a la fàbrica de Manlleu. 
L’anunci ha agafat per sorpresa sindi-

cats, treballadors i el mateix Ajunta-
ment. L’empresa no ha donat detalls 
de l’expedient fins que no ho expliqui 
formalment als treballadors, que estan 
convocats per dimecres. 
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(Pàgina 3)

L’advocada Montserrat 
Vinyets va visitar diven-
dres al matí el folguerolenc 
Txevi Buigas, detingut 
dilluns passat per la Guàr-
dia Civil i empresonat a 
Soto del Real acusat de 
terrorisme. “Està animat i 
tranquil perquè sap que no 
ha fet res dolent”, explica 
Vinyets.

Mala jornada dels 
equips osonencs a 
l’OK Lliga: derrotes 
de Taradell, Vic  
i Voltregà

(Pàgines 18 i 19)

Manlleu i 
Voltregà 
empaten a 1 en 
el derbi de l’OK 
Lliga femenina

(Pàgina 20)

L’obra pòstuma de 
Modest Reixach: un 
inventari de llibres 
impresos durant dos 
segles i mig a Osona

(Pàgina 14)

L’alcalde de 
Campelles: “Al 
Consell hi ha més 
interessos personals 
que de comarca”

(Pàgina 40)

Comença el Sínode 
Diocesà, el procés 
per debatre sobre  
el futur del Bisbat 
de Vic

(Pàgina 6)

Els joves capitalitzen 
la vaga contra el 
canvi climàtic
Infants i joves van capi-
talitzar, divendres, les 
mobilitzacions a Osona i el 
Ripollès en la jornada de 
vaga mundial contra el can-
vi climàtic.

(Pàgina 9)

Concentració 
contra la moció de 
censura a Viladrau
Prop de 120 persones van 
concentrar-se, dissabte, 
davant l’ajuntament de 
Viladrau en protesta contra 
la moció de censura. Van 
decidir recollir firmes.

(Pàgina 10)

Roger Torrent, 
al centenari de 
Gràfiques Manlleu
Gràfiques Manlleu va 
inaugurar divendres en un 
acte multitudinari l’expo-
sició del centenari amb la 
presència del president del 
Parlament, Roger Torrent.

(Pàgina 13)

Primera victòria 
del Tona: 2 a 0 
contra el Parets
El Tona, amb tres derrotes 
en tres partits, va guanyar 
finalment aquest diumen-
ge: 2 a 0 al Parets. El Vic va 
perdre 0 a 1 amb la Grama i 
el Manlleu, 4 a 1 a Mollet.

(Pàgines 22 i 23)

“En Txevi està 
animat i tranquil 
perquè sap que no 
ha fet res dolent”

(Pàgines 4 i 5)

Una desena de 
guardonats als 
Premis Sanitat 
Osona

(Pàgina 7) Façana de l’entrada al Cordó, on encara figura el nom de General Cable, companyia adquirida per la italiana Prysmian


