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Això permetria deixar de pagar fins a 700 milions d’euros a Cedinsa, que en té la titularitat fins l’any 2040

La Generalitat estudia rescatar 
a finals d’aquest any la 
concessió de l’Eix Transversal

El Xiringuito, a la zona espor-
tiva, va ser el punt que va 
atreure més públic durant 
el cap de setmana de la festa 

major de Torelló, amb els 
concerts de Zoo, divendres, i 
de Juantxo Skalari i Deixebles 
Band, que celebraven el seu 

desè concert, dissabte. El pre-
gó a càrrec del club de futbol, 
la Dansa de Torelló i un ball 
de Verds reivindicatiu amb 

la polèmica per l’oci nocturn, 
i la nova Festa Holi van ser 
altres dels reclams. La festa 
continua fins dimecres.

Desè concert de la Deixebles Band
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(Pàgina 3)

                   (20 i 21) Integrants del grup local de versions Deixebles Band, que actua cada festa major(Pàgines 4 i 5)

Castellterçol 
commemora dimarts 
el centenari de Prat 
de la Riba amb 
Carles Puigdemont

Sant Martí 
Sescorts 
inaugura l’edifici 
polivalent 

(Pàgina 6)

Ca l’Obradors, 
de Prats, 
acorda mantenir 
17 dels 48 
treballadors

(Pàgina 17)

Èxit de 
participants a  
la Fira del 
Pescador de 
Roda de Ter

                  (22)

(Especial Ripollès 38)

Rabaseda: “Ser a 
l’Europeu seria un 
premi majúscul”  
Entrevista al jugador de bàs-
quet ripollès Xavier Rabase-
da on parla de la seva carrera 
esportiva i de la situació que 
viu el Barça.

(Pàgina 32)

El Manlleu, eliminat de la Copa Catalunya 
El Manlleu va caure eliminat aquest diumenge de la Copa 
Catalunya després de perdre (3 a 2) al camp de la Muntanyesa 
en un partit amb final d’infart. El Vic, amb qui coincidirà a 
Primera Catalana, comença els entrenaments dimarts.
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(Pàgines 8 i 9)

La història de la presó Model 
Més d’un centenar d’osonencs van fer aquest dissabte una 
visita a l’interior de la presó Model acompanyats pel conseller 
de Justícia, Carles Mundó. Organitzada per la secció local 
d’ERC de Vic, es van omplir dos autocars. 
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