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646 079 023

Noel Alimentària 
compra tres 
naus a Sant Joan 

(Pàgina 12)

La interlocutòria diu que la parella d’un d’ells va afirmar que “estaria disposada a morir per Al·là”

La jutgessa envia a presó 
els dos detinguts a Roda 
acusats de gihadisme

El Voltregà femení continua 
la seva marxa triomfal. Si fa 
quinze dies va alçar la sise-

na Copa de la Reina, aquest 
diumenge va conquerir un 
nou trofeu. I encara més 

preuat: la Copa d’Europa. Les 
voltreganeses es van imposar 
a la final 0 a 1 a l’equip amfi-

trió, el Gijón, amb un gol de 
Natasha Lee. Ja sumen cinc 
copes d’Europa.

Cinquena Copa d’Europa per al Voltregà femení

(Pàgina 25) La capitana del Voltregà, Anna Romero, aixeca la Copa d’Europa, aquest diumenge al migdia a Gijón

(Pàgina 9)
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El CP Vic s’endú 
(4 a 3) el derbi 
amb el Manlleu

(Pàgines 22 i 23)

Osona obre la 
preinscripció 
amb cinc grups 
més a P3

(Pàgines 2 i 3)

Una desena 
dels 41 refugiats 
ja són fora del 
Seminari de Vic

(Pàgina 4)

Manlleu tallarà 13 
pollancres del passeig 
del Ter perquè 
amenacen de caure

(Pàgina 6) (Pàgina 8)

La primavera s’estrena amb neu
Neu, pluja i vent van ser protagonistes, dis-
sabte. Gruixos de 10 centímetres a Moià, per 
exemple. I molta aigua. A Molló, 95 litres 
per metre quadrat i a Viladrau, 86. A la foto, 
aspecte de la carretera de Bellmunt.
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(Pàgina 37)

Els gegants de Vic, 
30 anys més joves

(Pàgina 5)

Mobilització animalista
Aquest diumenge es va fer davant l’Ajunta-
ment de Camprodon una concentració (a la 
foto), convocada pel Santuari Gaia, en pro-
testa per la mort d’una ovella degollada pre-
sumptament per un gos de caçadors. 
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