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El pastisser de Santa Eulàlia de 
Riuprimer Lluc Crusellas, cap de pastis-
seria del grup Pavic, s’ha coronat com el 

millor xocolater del món després de gua-
nyar, aquest dilluns, la final del World 
Chocolate Masters, un certamen que 

la firma Cacao Barry convoca cada tres 
anys. El guardó li permetrà projectar el 
seu nom a escala internacional.

Lluc Crusellas: “Encara no m’ho crec”

(Pàgina 43) Lluc Crusellas, moments després de rebre el guardó com a millor xocolater del món, dilluns a París

Manlleu és des de dimarts  
el segon municipi més gran de 
Catalunya a fer el porta a porta
El primer dia només el 12% d’habitatges van treure el rebuig, però l’endemà, amb l’orgànica, la xifra ja va ser del 54%

(Pàgines 6 i 7)

Tornen a fer 
destrosses i pintades 
nazis al camp dels 
equatorians a la zona 
esportiva de Vic

(Pàgina 11)

Retorn al poble engolit pel pantà de Sau 
L’església, el cementiri o alguna casa de pagès. El baix nivell 
d’aigua a Sau –en mínims històrics– ha permès veure de nou 
les restes de Sant Romà i fer-hi una visita guiada.

(Pàgines 2 a 4)
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L’exèrcit, al cementiri de Sant Joan 
L’exèrcit va tornar a homenatjar els 118 soldats i oficials de 
tropa d’Alfons XII que van morir afusellats a Sant Joan de les 
Abadesses l’any 1874, durant la Tercera Guerra Carlina.

(Pàgines 30 i 31)

IS
A

A
C

 M
U

N
TA

D
A

S“Em farà molta 
pena si la treuen”
Maria Sarasan recorda les 
moltes hores que s’havia 
passat parlant amb la famí-
lia des d’aquesta cabina de 
Sant Julià. Telefónica les ha 
començat a retirar.

(Pàgines 12 i 13)

Rupit renuncia al 
reconeixement 
de ser el poble 
més bonic 
d’Espanya

(Pàgina 41)

La Fira de la 
Muntanya de Vic 
arriba a la 41a edició 
convertida en una 
referència al sector

(Pàgina 45)

Els treballadors 
d’Adif temen de 
nou que es vulgui 
desmantellar la 
base de Ripoll

(Pàgina 17)


