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Sagalés compra Comasòlivas, 
que gestionava les línies de 
Sant Julià i Vilanova de Sau
L’empresa vallesana integra a la seva estructura els treballadors i els vehicles que tenia 

(Pàgines 2 i 3)

La companyia Sagalés ha comprat l’em-
presa vigatana J. Comasòlivas i afegeix 
d’aquesta manera les línies de Vic a Sant 
Julià, Folgueroles i Vilanova de Sau a la 

trentena llarga que ja explota a Osona. 
La resta d’operadors que es mantenen 
són Rovira, que gestiona cinc línies; 
Autocars Prat, amb dues, i Teisa, que en 

té tres. Comasòlivas se suma a les altres 
empreses d’Osona que en els últims 
anys han estat adquirides per Sagalés: 
Autos Casas, Verdaguer o Pous.
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Rovira, Prat i Teisa, els altres operadors

“Quan veus que 
rebaixen la pena 
al teu violador, 
perds la confiança 
en el sistema”

(Pàgina 5)

Junts per Tona 
farà llista pròpia 
al marge de la que 
impulsa l’exalcalde 
Josep Salom

(Pàgina 7)

Torelló prorroga el 
pressupost perquè 
no ha aconseguit el 
suport de cap grup 
de l’oposició

(Pàgina 8)

Una segona vida als cabells
Un projecte d’economia circular dona una segona 
vida als cabells. Els transforma en recursos per a 
l’agricultura i per descontaminar les aigües.

(Pàgina 9)

El Tona arrenca 
un empat del 
camp del Vilassar 
amb un gol a 
l’últim minut

(Pàgina 16)

Cap de setmana de 
vent i temperatures 
gèlides: -11,7 graus 
a Sant Sadurní 
d’Osormort

(Pàgina 10)
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Imanol Arias, al Cirvianum de Torelló
L’actor Imanol Arias va brillar dissabte a Torelló 
amb un dels drames nord-americans més 
destacats del segle XX, Muerte de un viajante.

(Pàgina 39)
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Els Tonis de Manlleu desafien el fred
Manlleu va tornar a viure la festa amb intensitat 
malgrat el fred d’aquest cap de setmana. Una 
trentena de carros van participar al passant.

(Pàgina 40)

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

El Voltregà 
planta cara  
al Barça tot  
i perdre 0 a 4

(Pàgina 22)


