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Amb un sentit innat de l’orientació, els 
coloms poden recórrer més de 700 qui-
lòmetres a velocitats de 90 km/h. A Orís 

hi ha la seu del Reial Club Columbòfil 
de Catalunya, el més antic de l’Estat. 
Es dediquen a criar i entrenar aquests 

ocells amb finalitats esportives. Ara 
volen posar al dia l’activitat incorporant 
un GPS a l’anella dels coloms. 
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L’art d’entrenar coloms missatgers

(Pàgina 43) Josep M. Corona i Ramon Furriols formen part del Reial Club Columbòfil de Catalunya, amb seu a Orís

Axilone farà una nova nau 
de 12.000 metres quadrats 
a Sant Pere de Torelló
L’empresa començarà les obres durant el primer semestre i a la llarga preveu donar feina a 300 persones més

(Pàgina 32)

La gratuïtat 
del tren ha fet 
disminuir un 35% 
el nombre d’usuaris 
del bus a Barcelona 

(Pàgina 5)

Una colla d’amics 
de Sant Julià 
guanya 268.767 
euros amb un ple 
al 15 de la quiniela

(Pàgina 9)

Josep M. Freixanet  
no es tornarà a 
presentar després 
de 20 anys com a 
alcalde d’Olost

(Pàgina 15)

Educació es fa 
enrere després de les 
queixes i mantindrà 
els cicles de cuina i 
pastisseria al Ripollès

(Pàgina 17)

La Kings League, des de dins
L’exitós torneig de Gerard Piqué compta 
amb els futbolistes del Ripollès i Osona 
Xavi Molas i Miki Fernández (a la foto).  

(Pàgines 40 i 41)

L’església del 
Carme de Vic fa 
quatre anys que 
lluita contra una 
plaga de tèrmits

(Pàgina 8)

Convivència de caçadors i ciclistes
Excursionistes i caçadors de Sant Pere han 
creat un grup de WhatsApp on s’informa 
del lloc exacte on s’estan fent les batudes.

(Pàgina 4)
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L’empresa 
neerlandesa 
Amari Metals 
compra Alacer 
Mas, de Gurb

(Pàgina 33)

Artur Tort, de 
Vic, premiat a 
Catalunya i França 
com a director de 
fotografia

(Pàgina 37)
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