
Un miler de persones van recórrer 
dissabte al matí els carrers de Man-
lleu per protestar per la decisió de la 
multinacional italiana Prysmian de 
tancar la històrica fàbrica del Cordó. Al 

capdavant de la manifestació hi havia, 
entre d’altres, l’alcalde, Àlex Garrido, 
i el president del Consell Comarcal, 
Joan Carles Rodríguez, que van fer el 
recorregut al costat dels membres del 

comitè d’empresa. El president del 
Parlament, Roger Torrent, es va reunir 
amb els representants dels treballadors 
i va assegurar que posarien tot l’esforç 
per mantenir la fàbrica al municipi. 
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Un miler de persones 
es manifesten contra el 
tancament de Prysmian
Treballadors i familiars recorren els 
carrers de Manlleu fins a l’Ajuntament
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(Pàgines 2 i 3)

Ripoll vibra al ritme del festival Inspira  

(Pàgina 15)
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Victòries del Vic 
i el Manlleu, i 
empat del Tona

(Pàgines 22 i 23)

Anna Erra: “Em 
sap greu que 
s’utilitzi l’atemptat 
de Vic per atacar 
l’independentisme” 

Osona, amb 1.427 
naixements, té 
la cinquena taxa 
de natalitat més 
elevada del 2018 

(Pàgines 4 i 5)

Porc, cervesa i bon 
temps a Manlleu 

La Fira del Porc i la Cervesa 
va tornar a demostrar capa-
citat de convocatòria. Amb 
bon temps, la plaça Fra Ber-
nadí va ser el punt neuràlgic 
per degustar cervesa i pro-
ductes elaborats del porc.

(Pàgina 34)

Els denunciats per 
penjar una pancarta 
a l’ajuntament de 
Roda neguen els 
fets davant el jutge

(Pàgina 11)

Mònica Comas, de 
Manlleu, guanya 
l’Ultra Pirineu

(Pàgina 29)

(Pàgines 8 i 9)

Un únic encertant 
s’emporta 1,6 
milions d’euros 
de la Bonoloto en 
un estanc de Tona

L’estanc del carrer Major 
de Tona va segellar l’única 
butlleta de tot l’Estat que 
va encertar la combinació 
guanyadora del sorteig de 
la Bonoloto de dissabte. El 
premi és d’1,6 milions. El 
nom de l’afortunat no se 
sap. L’estanc està situat al 
centre, on es concentren la 
majoria de comerços i van a 
comprar molts veïns.

(Pàgina 6)
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El president del Parlament es reuneix 
amb el comitè i aposta per la continuïtat

Amb les 5.000 entrades esgotades, el festival 
inclusiu Inspira de Ripoll, organitzat per la 
Fundació MAP, va fer vibrar el públic. Actu-

acions com les de Pot Petit –a la foto– o els 
osonencs Oques Grasses van ser de les més 
celebrades.


