Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgines 14 i 15)

Dos anys de
l’operació Judes:
“Em condiciona
la vida”
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EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgines 2 i 3)

La vacunació a Manlleu
i Vic està per sota de la
mitjana de Catalunya

La diferència s’accentua en els joves per la baixa percepció de risc si contrauen la malaltia
(Pàgina 16)

Un veí de Llanars
acaba a la Vall
d’Hebron després
d’haver patit una
picada d’escurçó

(Pàgina 29) Imatge del magatzem automatitzat del Grup Bon Preu, aquest dijous al matí

(Pàgina 17)

Preocupació a
Taradell perquè
algú buida sense
permís de l’ACA el
pantà de Masgrau
(Pàgina 19)

(Pàgina 20)

Torelló posarà en
marxa les càmeres
del nucli antic un
any i mig després
d’haver-les instal·lat
(Pàgines 10 i 11)

ALBERT LLIMÓS

El tribunal rebutja
el recurs de
l’oposició de Vic
contra el parc Maria
Àngels Anglada

Nou magatzem automatitzat a Bon Preu
El Grup Bon Preu ha invertit 13,3 milions d’euros en l’automatització del
magatzem de producte sec. Aquesta
aposta li ha de permetre continuar sent
competitiu i afrontar el creixement

previst pels propers anys, que en els
darrers exercicis s’ha situat per sobre
del 10%. Amb l’ampliació del magatzem
de producte sec, la ciutat logística del
Grup Bon Preu a Balenyà ocupa una

(Pàgina 12)

superfície de 83.700 metres quadrats.
Hi treballen 881 persones i hi ha un
trànsit diari de 650 camions, que mouen
un volum de mercaderies de 40.000
palets setmanals.

(Pàgina 13)

“L’inici va ser
l’etapa més dura;
quan ell era
conscient que
patia Alzheimer”

ALBERT LLIMÓS

Sorpreses per
l’erupció del volcà
a La Palma

La bici, el mitjà més ràpid de Manlleu a Vic
La bicicleta va imposar-se al cotxe, l’autobús i el tren en la
primera cursa de transports d’Osona organitzada amb motiu
de la Setmana de la Mobilitat. Va trigar 27 minuts des de la
plaça Fra Bernadí de Manlleu fins a la plaça Major de Vic.

Isabel Sánchez, de Sant
Pere, i Maria Rosa Candell,
de Torelló, eren a l’illa de La
Palma, a les Canàries, quan
diumenge va començar
l’erupció del volcà de
Cumbre Vieja. Hi havien
arribat el dia abans per
passar-hi una setmana de
vacances i tot i no estar en
perill van decidir avançar la
tornada a casa. Expliquen la
forta impressió que feia la
lava i el soroll del volcà.

