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Dol per la mort de
l’alcalde del Brull en un
accident amb el tractor
(Pàgina 4)

Ferran Teixidó, de 51 anys, també era president de la Mancomunitat La Plana des del juliol de 2019
(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 19) Dues nenes, dijous al matí, emportant-se una maleta plena de llibres de la Biblioteca Joan Triadú

Pressió des d’Osona
perquè s’allargui la
prima per l’energia
que produeixen les
plantes de purins
(Pàgina 6)

La promotora
del ‘bike park’
de Ripoll entra
en concurs de
creditors
(Pàgina 8)

(Pàgina 15)

La vigatana Elausa,
premiada com a
millor empresa
d’automoció
(Suplement)

ALBERT LLIMÓS

Exveïns de Can
Garcia de Manlleu,
farts del mal estat
dels pisos on els
van reallotjar

Adeu a la Biblioteca Joan Triadú de Vic
La Biblioteca Joan Triadú de Vic va tancar portes dijous després de 26 anys.
Les vuit persones que hi treballen
inicien ara tres mesos de feina intensa

(Pàgina 20)

per traslladar els més de 80.000 volums
que acumula cap a la Biblioteca Pilarín
Bayés, al passeig de la Generalitat. La
previsió de l’Ajuntament és obrir el

nou equipament a l’octubre. Això ha
permès a grans i petits fer una bona
carregada de llibres per a l’estiu, ja que
no els hauran de tornar fins aleshores.

(Pàgina 27)

Especial
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(Lliurament a l’interior)

MARTÍ FONT

Calendari
d’Estabanell
(Pàgina 23)

Espectacle de trial a Camprodon

Sant Joan i els Elois massiu

El Torelló, a les
semifinals de la
Copa Catalunya

Jaime Busto, pilot basc del MC Tona, es va
imposar a la segona prova del Campionat
d’Espanya de trial, disputada aquest cap de
setmana a Camprodon. Adam Raga va ser
segon i Gabriel Marcelli (a la foto), tercer.

Prats de Lluçanès ha viscut unes festes de
Sant Joan i els Elois amb més gent que mai.
Les ballades del Contrapàs i les curses dels
Elois, entre els moments més esperats i
concorreguts.

