
Amb aquesta edició, 
regalem 20 cromos

de la col.lecció
Els cromos endarrerits
es poden sol.licitar al

93 889 49 49
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646 079 023

Rescindeixen el contracte a 
l’empresa que feia les obres de 
l’Hospital de la Santa Creu de Vic

La coincidència de la diada 
de Sant Jordi en diumenge 
va ser un èxit. Les llibreries 
ja van començar a vendre lli-

bres dissabte i el bon temps 
que va fer diumenge va 
omplir els carrers de gent. La 
vida que aprenc, del periodis-

ta osonenc Carles Capdevila, 
va ser un dels títols més 
venuts al costat dels de 
Xavier Bosch, Rafel Nadal i 

Pilar Rahola. Entre els autors 
locals, a Vic van tenir èxit les 
monografies d’històries de la 
ciutat.

Sant Jordi omple els carrers de gent, llibres i roses

(Pàgines 2 a 7) El bon temps va portar molta gent al carrer. A la fotografia, la representació de la llegenda a Vic

Tretze ajuntaments 
d’Osona reben un 
reconeixement per  
la transparència  
a les seves webs

(Pàgina 10)

L’empresa 
Pirinat inaugura 
una nau de 
1.500 metres a 
Campdevànol

(Pàgina 16)

(Pàgina 24)

Una granja de Sant 
Martí Sescorts i 
una de Calldetenes 
triomfen al 
concurs de frisona

El Manlleu perd a  
la Jonquera (2 a 1) 
per un penal 
inexistent als últims 
minuts del partit

(Pàgina 17)

(Pàgina 11)

Defensa de la caça i la pagesia 
Tres-centes persones es van concentrar dissabte a Camprodon 
amb el lema “Ens agrada la manera de fer del nostre territori”. 
D’aquesta manera van voler respondre als atacs de l’entitat 
animalista Santuari Gaia després de la mort d’una ovella.
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(Pàgina 12)

Accions que poden salvar una vida  
Dos agents dels Mossos de Vic han rebut una medalla de 
bronze el Dia de les Esquadres per haver salvat la vida d’un 
home de 37 anys durant el Mercat del Ram de l’any passat. El 
van poder reanimar després de patir una aturada cardíaca. 
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El Patronat de la Fundació ho va acordar dijous després que l’adjudicatària demanés canviar-ne les condicions
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(Pàgina 9)


