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La Generalitat autoritza la 
reindustrialització de les naus 
de Llaudet a Santa Eulàlia
L’empresa Plastin, de Manlleu, en negocia la compra amb els actuals propietaris
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Cohesionar un poble sense escola

La Marxa dels 
Vigatans donarà 
el tret de sortida 
aquest divendres als 
actes de la Diada

(Pàgines 6 a 8)

L’Ajuntament de Tavèrnoles ha pagat 
unes colònies a tots els infants i joves 
del poble. L’objectiu d’aquestes convi-
vències és que es coneguin i d’aquesta 

manera cohesionar el poble. La manca 
d’una escola, que va tancar fa prop de 30 
anys perquè no hi havia prou alumnes, 
fa que molts nens i nenes no es trobin 

perquè estudien a diferents escoles. S’hi 
han apuntat 23 infants d’entre 6 i 15 
anys, que han estat a la casa Les Tallades 
de Vilanova de Sau.

(Pàgina 5) Una vintena de nens i nenes de Tavèrnoles han passat cinc dies de colònies a Les Tallades de Vilanova de Sau

Sant Pere 
s’oposa a un 
projecte de 
macroparc de 
plaques solars

(Pàgina 11)

Exjugadors del  
CB Vic a les lligues 
LEB i EBA creen 
un equip per jugar 
a Segona Catalana

(Pàgina 41)

La demanda 
de formació 
professional s’ha 
duplicat a Osona 
en només tres anys

(Pàgines 2 a 4)

Prop de 4.000 voltors anellats a Osona  
El Grup d’Anellament Calldetenes-Osona (GACO) va comen-
çar a anellar els voltors el 2011. Des de llavors ha col·locat 
aquest codi de marcatge a gairebé 3.700 exemplars; els 
últims 43, el cap de setmana passat a l’abocador d’Orís.

(Pàgina 19)

Carme Noguera, la vida als 107 anys  
La vigatana Carme Noguera va néixer el 1914, l’any en què es 
va declarar la Primera Guerra Mundial. És la segona persona 
de més edat d’Osona. La seva longevitat, diu, no té secrets: 
“He treballat, he menjat i he dormit com tothom”.

(Pàgina 43)

“Em deia que era 
culpa meva, que el 
posava molt nerviós”
El cas d’una osonenca 
que denuncia haver estat 
víctima de maltractament 
psicològic per part de la seva 
parella durant 16 anys. 

(Pàgines 14 i 15)
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(Pàgina 33)
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