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(Pàgina 9)

ENTREVISTA

“No he vist mai 
antipatia cap a 

Ripoll”

Pedro Cabrero ha estat 
escollit nou president de 
la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon. 

(Pàgina 6)

L’homenatge a 
Conxita Vernis, 
primer acte de 
la Marxa dels 
Vigatans

(Pàgina 17)

La campanya 
d’excavacions a 
l’Esquerda certifica 
la destrucció de la 
muralla ibèrica

Repàs als 
principals projectes 
dels ajuntaments 
en l’inici del curs 
polític

(Pàgines 2 a 4)

La gran demanda de la 
Xina ha fet disparar durant 
els darrers mesos el cost 
de la matèria primera que 
necessiten les empreses 
d’elaboració. L’encariment, 
segons el producte, va del 
30% al 80%. La situació 
genera preocupació entre 
els llonganissaires.

(Pàgina 14)

(Pàgina 19)

Mil persones al 
festival de música 
electrònica  
de Taradell  

(Pàgina 14)
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Bategen amb el nom 
de Salvador Carrera  
la nova locomotora  
del cremallera de Núria
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, va presidir 
aquest diumenge la inauguració 
de millores al cremallera de Núria 
coincidint amb la festivitat de Sant 
Gil. Es va batejar una nova locomo-
tora amb el nom del polític ribetà 
Salvador Carrera, que va morir 
l’any passat. El mateix dia es va 
iniciar a internet una recollida de 
firmes en contra de posar noms de 
polítics a les màquines.

(Pàgina 7)

Irene Rigau, vídua de Carrera, va destapar el nom de la nova locomotora

Un grup d’uns 60 animalistes de l’orga-
nització Meat the Victims va irrompre 
aquest diumenge al vespre per sorpresa 
en una granja de conills de Gurb. Van 
saltar la tanca, van obrir gàbies i se’n 

van endur 14 conills, però van trobar 
resistència per part d’un grup de rama-
ders coordinats perquè dies enrere 
un petit grup ja havia robat un vedell. 
La situació va propiciar moments de 

tensió entre animalistes i pagesos. 
La policia va identificar diversos dels 
activistes, molts ells menors d’edat. 
L’Ajuntament de Gurb es presentarà 
com a acusació particular.

L’Ajuntament anuncia que es presentarà com a acusació

 

Moguda a Gurb per 
l’assalt animalista en 
una granja de conills
Una seixantena d’activistes van entrar-hi aquest diumenge al vespre; els Mossos en van identificar alguns

Dos senglars 
atropellats per un 
cotxe que derrapava 
en un camp  
a Vilalleons 

(Pàgina 8)

L’augment del preu 
de la carn posa 
entre l’espasa i la 
paret les empreses 
d’elaboració càrnia

(Pàgina 5)


