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(Pàgina 8)

La fundació d’El Roser es fa
enrere i anuncia que mantindrà
oberta l’escola de Sant Julià
Famílies, mestres i Ajuntament celebren la decisió de la propietat de revocar l’expedient de tancament
(Pàgina 5)

(Pàgines 46 i 47) Gerard Costa i Pep Padrós, a la primera planta de l’antiga filatura

(Pàgina 10)

El CAP del Remei
de Vic reclama unes
noves instal·lacions
per millorar
l’atenció als pacients

Creen a Osona
la primera
associació trans
de la Catalunya
Central

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 11)

La UVic traslladarà
la seu del sud de Vic
a uns locals de 500
metres quadrats de la
plaça de la Noguera
(Pàgina 15)

MIQUEL ERRA

Sobreviure a la
caiguda d’un llamp

L’alcalde de
Calldetenes agafa
el relleu de Josep
Arimany a la
Diputació

De fàbrica a viver cultural
Anigami, la singular empresa de serveis turístics, instal·lacions i muntatges d’aventura,
amb seu a Les Comes de l’Esquirol, celebra
enguany els seus 30 anys de vida. I ho fa

(Pàgina 13)

El ripollès
Josep Puig, nou
director general
de Comforsa

embastant un novedós projecte: la transformació d’una antiga filatura de les Masies de
Roda, Can Grau, tancada des de fa 30 anys, en
un viver cultural de lloguer d’espais.

(Pàgines 38 i 39)

ALBERT LLIMÓS

EMILI VILAMALA

(Pàgina 31)

La plantació de colza no para de créixer

Tres amics darrere un ascens històric

El nombre d’hectàrees cultivades de colza a Osona ha crescut
aquest any fins a les 2.800. El preu que es paga per l’oli fa
rendible una planta que, a més, contribueix a la rotació de
cultius. La producció s’exporta pràcticament tota a Europa.

Marc Francolí, Ricard Farrés i Marcel Martí, l’equip tècnic del
Tona, formen un triplet guanyador que s’ha caracteritzat pels
seus ascensos fins arribar a Tercera RFEF. Es reparteixen les
tasques i tenen les seves manies i supersticions.

Una veïna de Vic va patir
una cremada de segon grau
després que dissabte li caigués un llamp. Explica que
va estar de molta sort.

