
Amb aquesta edició, 
regalem 20 cromos

de la col.lecció
Els cromos endarrerits
es poden sol.licitar al
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Dilluns, 1 de maig de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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El 2012 n’hi va haver 1.503 i el 2016, 1.865; en els dos primers mesos d’aquest exercici ja n’hi ha hagut 343

Els accidents laborals 
a Osona han crescut      
un 24% en quatre anys

El president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, va 
inaugurar divendres la nova 

seu de la Federació d’Agru-
pacions de Defensa Forestal 
(ADF) d’Osona, ubicada al 

Parc d’Activitats Econòmi-
ques de Vic. Puigdemont va 
destacar el caràcter pioner de 

la federació d’Osona, fet que 
les ha convertit en “referent” 
de país. Tenen 250 voluntaris.

Puigdemont qualifica de “referent” les ADF d’Osona

(Pàgina 5) Ramon Vallmitjana, Carles Puigdemont, Montse Barniol i Jaume Bartomeu, a les instal·lacions de les ADF a Vic

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 23)

Llibertat amb càrrecs pels detinguts del cas CP Vic 
Els tres detinguts pel cas Club Patí Vic van quedar en llibertat 
amb càrrecs després de passar, divendres, a disposició judicial. 
El jutge els acusa de fins a cinc delictes. A la foto, l’expresi-
dent del club, Miquel Altimiras, abandonant el jutjat.
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(Pàgina 41)

La Gala de Campdevànol triomfa a Brussel·les 
L’aixecada de la Gala de Campdevànol (a la foto) ha estat 
protagonista a la Setmana Catalana de Brussel·les Sant Jordi 
2017. La dansa es va ballar aquest diumenge a la Grand Place 
acompanyada per la cobla La Principal d’Amsterdam.
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Per tercer any 
consecutiu els tres 
primers classificats 
de l’Estatal de raids 
hípics són osonencs 

(Pàgina 31)

La nova empresa 
reprendrà les obres 
de l’Hospital de la 
Santa Creu d’aquí     
a quinze dies

(Pàgina 11)

El Manlleu es 
manté viu amb un 
triplet de Manel 
Sala contra el 
Peralada (3 a 1)

(Pàgina 25)
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