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Front comú a Manlleu 
davant l’anunci del 
tancament de Prysmian
Organitzacions empresarials i administracions fan pinya amb treballadors i sindicats

Els sindicats han convocat per aquest 
dissabte una manifestació que sortirà a 
les 11 del matí de la planta de Manlleu 
de Prysmian i que recorrerà els carrers 
fins a l’Ajuntament. D’aquesta manera 

volen mostrar la seva oposició al tanca-
ment de la planta que la multinacional 
italiana té a Manlleu. Organitzacions 
empresarials i administracions fan 
front comú amb els treballadors i sindi-

cats per pressionar per evitar que desa-
paregui la planta. El comitè alerta que, 
a part dels 343 treballadors de la fàbri-
ca, el nombre d’afectats a Osona de for-
ma indirecta pot superar els 2.000.

Els treballadors es manifestaran dissabte
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(Pàgines 2 i 3)

L’aniversari de l’1-O, amb reivindicació  
El blauet, l’ocell preferit de Txevi Buigas, detingut en l’opera-
ció contra els CDR, s’ha convertit en la icona per demanar-ne 
l’alliberament. Bombers, agents rurals i guardes es van concen-
trar dijous a Vic en la setmana de l’aniversari de l’1-O.

(Pàgines 6 i 7)
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Mor un home 
de 37 anys en 
un accident de 
trànsit a l’eix del 
Lluçanès, a Olost

(Pàgina 9)

Troben una 
plantació de 
marihuana en 
una zona boscosa 
de Cantonigròs

Preparant els Jocs 
de Tòquio 2020

Elena Congost, a punt de 
ser mare per segon cop, es 
prepara per poder tornar 
als Jocs Paralímpics.

(Pàgina 37)

La renda mitjana 
d’un veí del centre 
de Vic és el doble 
que la d’un dels 
barris del sud

(Pàgines 4 i 5)

Dos exjugadors 
d’ACB pel Vic

L’UVic-UCC CB Vic incor-
pora dos reforços d’alça-
da: Pep Ortega (1,98m) i 
Alfons Alzamora (2,06m).

(Pàgina 36)

L’Hospital de 
Vic millora 
l’equipament 
d’Urgències gràcies 
al mecenatge

(Pàgina 14)

Canvis a l’equip 
directiu del grup 
EL 9 NOU

(Pàgines 16 i 17)

(Pàgina 9)

Manlleu celebra 
la Fira del Porc 
i la Cervesa 
incorporant 
diverses novetats

(Pàgina 45)

Quadpack, de 
Borgonyà, compra 
una empresa 
alemanya d’envasos 
per a cosmètica

(Pàgina 29)


