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El sinistre es va produir aquest diumenge al matí a Centelles quan el vehicle es va precipitar per un marge; tenia 50 anys

L’exalcalde de Tavèrnoles 
Xavier Dachs mor en un 
accident amb el tractor

(Pàgina 10)

Més de 1.000 persones, entre 
les dues sales, es van congre-
gar aquest diumenge al ves-
pre a L’Atlàntida per seguir 

el que serà l’acte més mul-
titudinari de l’1-O a Osona i 
el Ripollès. Hi van prendre 
part Marta Pascal (PDeCAT), 

Marta Rovira (ERC), Joan 
Coma (CUP) i Jordi Sànchez 
(ANC). A una setmana del 
referèndum, i tot i la incerte-

sa del que pugui passar en els 
propers dies, l’acte va acabar 
amb el públic dempeus i crits 
de “votarem”.

Vic omple L’Atlàntida a una setmana de l’1-O
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El Vic goleja el 
Banyoles (3 a 0) i el 
Manlleu empata (2 
a 2) al camp de la 
Grama  

(Pàgines 20 i 21)

Marc Duran  
i Wang Zhipei, 
campions a 
l’Open de Vic  
de tennis taula

(Pàgina 25)

 (Pàgina 5) Aspecte de la Sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida, aquest diumenge al vespre

(Pàgines 2 a 4)

“M’ha tocat viure l’experiència 
nefasta d’aquest atemptat i no 
sabré mai el perquè”

Una de les víctimes mortals 
de l’atemptat de la Rambla va 
ser Pepita Codina, veïna de 
Sant Hipòlit. Aquell dia era 
a Barcelona amb la seva filla, 
Elisabet Caritg, que hi va 
resultar ferida. Un mes des-
prés d’aquells tràgics fets, EL 

(Pàgines 36 i 37)

Vint-i-cinc anys de porc i cervesa 
La 25a Festa del Porc i la Cervesa, que s’ha fet aquest cap de 
setmana a la plaça Fra Bernadí de Manlleu, ha consolidat el 
seu format com a fira gastronòmica i ha tornat a atreure prop 
de 20.000 visitants, tot i que alguns menys que l’any passat.
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SElisabet Caritg, de Sant Hipòlit, hi va perdre la mare i ella hi va resultar ferida

9 NOU ha posat en contacte 
Caritg amb la doctora que la 
va atendre, que, casualment, 
és de Vic. A la conversa, amb 
agraïments per a tothom pel 
suport rebut, explica que és 
una llàstima haver-se cone-
gut per una desgràcia.

La va atendre 
una doctora de 
Vic: EL 9 NOU 
les ha posat en 

contacte 

El rodenc Pep 
Masoliver, acusat 
per l’1-0, haurà de 
presentar-se un cop 
per setmana al jutjat

(Pàgina 7)

Manlleu confia 
que es reobri el 
bar de l’estació   
de tren tancat   
des de fa un any

(Pàgina 11)


