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I TAMBÉ...

Govern i
oposició de
Sallent topen
ara pel camp
de futbol
 L’oposició tomba
un acord que presentava CiU per millorar les
instal·lacions. »Pàg. 6

Bellver
 Desànim al sector
ramader present a la
fira per l’epidèmia de
llengua blava. » Pàg. 8

ENTREVISTA
 Joan Saura. Conseller
d’Interior

Una avaria obliga Renfe
a portar viatgers en bus
entre Manresa i Cervera
Una connexió de la fibra òptica espatllada va deixar a terra durant força estona els
usuaris d’un comboi que anava a Lleida i van haver de fer un tram en autocar » Pàg. 5
JOSEP ROJAS

ARXIU/ALBERT OLIVÉ

«En un any
podríem
cobrar rescats
en cas de
negligència»
»Pàg. 21

L’ENTREVISTA

»

DEL DIUMENGE

Violant Bonet. Restauradora
de béns culturals

SALVADOR REDÓ

La Fundació Alícia treu un receptari per a persones que no toleren les proteïnes
Viure amb una malaltia que obliga a menjar sense proteïnes provoca un
greu trasbals per als qui la tenen no només des del punt de vista de la salut,
sinó també a l’hora d’elaborar els àpats diaris. Des d’Alícia, a Sant Benet,

«La Patum
vista des de
dins és una
altra Patum»
La restauradora afirma que al Berguedà hi
ha grans joies del patrimoni i molta gent
no ho sap. »Pàg. 12 i 13

Pedro Guerra
omple el Kursaal
però tarda a
connectar amb
el públic
El cantautor canari va satisfer els seus seguidors tres
anys després del darrer
concert a Manresa, tot i una
arrencada freda. »Pàg. 34

s’ha fet un pas endavant important per millorar-los la qualitat de vida.Ahir
van presentar un receptari que han elaborat específicament des de la fundació amb propostes de plats variats malgrat les limitacions. »Pàg. 2 i 3

ANDREU OLIVÉ

Guerra va portar a l’escenari la seva veu tímida però fresca

