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L’oferta de supermercats 
a Vic ha crescut un 20% 
en només tres anys
Vic supera ciutats com Granollers, Manresa, Igualada, Olot o Mataró en densitat comercial

El grup Bon Preu està construint un 
nou establiment a la zona de les pisci-
nes de Manlleu. S’afegirà als 13 super-
mercats que ja hi ha al municipi, que 
sumen 7.173 metres quadrats de super-
fície de venda. A Vic en els últims tres 

anys ha augmentat un 20% tant el nom-
bre de supermercats com la superfície 
de venda. Això la situa com una de les 
ciutats mitjanes de Catalunya amb una 
densitat comercial més alta d’aquest 
tipus d’establiments. Supera municipis 

com Manresa, Granollers, Igualada, 
Olot o Mataró. Tant Osona com el 
Ripollès estan per sobre de la mitjana 
catalana. Comerciants de Taradell faran 
aquest dimarts un acte de protesta per 
reivindicar el comerç de proximitat.

Un nou establiment de Bon Preu a Manlleu

(Pàgines 2 i 3)

Quatre empreses 
d’Osona, entre les 
500 pimes de l’Estat 
que més han crescut

(Pàgina 17)

Els partits donen el 
tret de sortida a una 
campanya electoral 
de baixa intensitat  
a Osona i el Ripollès

(Pàgina 4)

Dos vehicles 
implicats en un 
accident provocat 
per un senglar a la 
C-17 a Centelles

(Pàgina 6)

El Consell d’Osona 
es reuneix dimarts 
amb l’empresa que va 
fer el psicotècnic als 
candidats a gerent

(Pàgina 7)

Bandolers i guàrdies civils a Olost
El poble d’Olost va retornar diumenge al segle XVII en la Fira 
d’en Perot Rocaguinarda. L’espectacle, però, va fer una refe-
rència a la situació actual del país, amb l’entrada a escena de 
guàrdies civils i el judici a un independentista.

(Pàgina 42)

SA
G

I 
SE

R
R

A

De Gurb a la 
selecció de 
Ghana
El gurbetà Samuel Obeng 
és des de dijous amb la 
selecció ghanesa Sub-23 
per preparar el preolímpic 
per a Tòquio 2020. El jove 
davanter de 22 anys ha 
debutat aquesta tempora-
da a Segona A amb l’Ovie-
do. Va arribar a Gurb quan 
tenia 10 anys. Des de lla-
vors no havia tornat al seu 
país. Va debutar dissabte 
en un partit amistós i va 
ser l’autor dels dos gols de 
la selecció ghanesa. 

(Pàgina 25)
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Tona recorda amb 
una exposició 
com es va viure  
la Guerra Civil

(Pàgina 12)

Victòries de Vic i 
Manlleu, i derrota 
del Tona de futbol

(Pàgina 24)

Jornada negra per 
als equips osonencs  
de l’OK Lliga

(Pàgines 20 i 21)


