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Els Bombers han posat en marxa al 
parc de Vic una de les dues seus fixes 
del Grup Caní de Recerca, on faran 
guàrdia dos guies i dos gossos durant 
24 hores en dies alternats amb l’altra 

seu de Lleida. Això ha de permetre una 
activació immediata i es millorarà en 
velocitat en l’arribada en serveis com 
recerques de persones desaparegudes, 
allaus o esllavissades. La decisió de 

situar les unitats a Vic i Lleida és per 
la seva ubicació estratègica. La recerca 
de boletaires perduts va ser el motiu de 
gairebé un de cada cinc serveis que va 
fer el grup caní durant l’any passat.  

El govern espanyol va aprovar prorrogar els expedients fins a finals de febrer

Transports Codina 
estrena una nau 
de 2.500 metres 
per emmagatzemar 
aliments a Balenyà 

(Pàgina 3) 

Prop de 2.000 treballadors 
encara s’han vist afectats 
per ERTO aquest any

(Pàgina 4) Andreu Morera, amb els gossos de rastreig Xot i Lia, i Àlex Moya, amb el gos de venteig Frausa

Nou grup caní dels Bombers al parc de Vic
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(Pàgina 8)

Intens cap de 
setmana de fires a 
Osona i el Ripollès

(Pàgines 44 a 46)

El propietari de 
l’antic hotel de 
Les Serrasses de 
Torelló hi fa obres 
per vendre-se’l

(Pàgina 12)

(Pàgina 16)

Debut amb victòria 
dels quatre equips 
osonencs de 
Primera Catalana 
de futbol

(Pàgines 22 i 23)

Art a les façanes d’edificis de Ripoll
L’artista italià Millo és l’autor d’aquest mural gegant que 
aquests dies s’ha pintat a la carretera de Barcelona de Ripoll. 
És una de les accions que s’han fet durant el festival d’art urbà 
Milestone Project, que per primer cop ha aterrat al Ripollès.

(Pàgina 41)
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Inaugurada la subcomissaria del Remei a Vic  
Amb una jornada de portes obertes es va inaugurar dissabte 
la subcomissaria del barri del Remei de la Guàrdia Urbana 
de Vic, que entra en funcionament aquest dilluns. A la foto, 
l’inspector Antoni Jurjo acompanyat de l’alcaldessa i regidors.

(Pàgina 5)
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(Quadern central)

#juguemacasa
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Suplement 
especial dels 
equips de futbol

Sant Joan apuja un 
3% la pressió fiscal 
per poder pagar  
a treballadors  
i proveïdors


