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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès,
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
marta Pich

NiT dE gUARdONS A MANRESA  46-47

Joan Morros rep amb caliu
el Premi Bages de Cultura
l’ànima d’el galliner es va emocionar

AVUI

DEMÀ

Col·lecció de
llibres-joguines
Tercera entrega:
Disfressa del BAT PAT

especials:
PER
NOMÉS

5€

EL DISC DE
LA MARATÓ

IDEES i
LA SALUT

10 CANÇONS Per 10 €

Entrevista

L’Ajuntament proposa una
permuta a les monges per
salvar l’Ateneu La Sèquia

David Saldoni
alcalde de sallent

«La llicència que
ens han anul·lat
ha millorat molt
el runam»  10-11
mireia arso

 Ofereix intercanviar l’antiga residència del nucli antic de Manresa per un solar

industrial als Comtals  L’objectiu és mantenir l’activitat del col·lectiu okupa  4
salvador redó

Ajuntament i
CX tenen
dotze pisos
socials buits
a Manresa
asseguren que si no
s’estan fent servir és
Perquè ningú no els
ha demanat  9

El Govern
recupera la idea
del tercer carril
ﬁns a Bagà

Amat-Piniella torna a casa després d’una immensa aventura
1939-2013: UN PERIPLE PER L’EXILI, ELS CAMPS NAZIS, L’OBSCURITAT FRANQUISTA I LA LITERATURA. l’escriptor Joaquim amat-Piniella va marxar
de manresa cap a l’exili i ja només hi va tornar de forma fugissera. ahir hi va fer el darrer viatge. reposa per fi a la seva ciutat.  2-3

la c-16 tindrà un esPai
central reversible des de
berga, amb una tanca
mòbil inèdita  14

DIUMENGE 1

JAQUETÓ TÈCNIC
des de

99,90

€

PUL·LÒVER
des de

39,90

JAQUETA METAL·LITZADA
des de

99,90

€

PANTALONS STRECHT

€

des de

59,90

€

PARCA TÈCNICA
des de

39,90

€

TEXANS STRECHT
des de

19,90

€

