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Set joves 
europeus fan  
un voluntariat  
de deu mesos  
a Sant Tomàs

(Pàgina 9)

L’atac d’un gos a un 
poni a Vic arriba 
dimarts a judici amb 
denúncies creuades 
dels propietaris

(Pàgina 10)

El CP Vic guanya 
a Astúries i el 
Voltregà empata 
a la pista del 
Girona

(Pàgines 22 i 23)

Ripoll ofereix 
als autors d’unes 
bretolades que 
s’entreguin a canvi 
de no denunciar-los

(Pàgina 14)

Empat del Vic amb 
el líder, el Farners,  
i derrota del 
Manlleu a Manresa

(Pàgines 25 i 26)

Un excursionista 
mor mentre feia 
una ruta a la 
cresta del Gra de 
Fajol, a Setcases

(Pàgina 15)

Una àmplia representació 
de veïns de Gurb van anar 
dissabte a Barcelona a la 
manifestació per reclamar la 

llibertat dels vuit membres 
del govern empresonats i els 
líders de l’ANC i Òmnium. Es 
van omplir dos autocars, però 

molts altres hi van anar pel 
seu compte. Es van fer sentir 
i veure darrere de dues grans 
pancartes amb la figura de 

Carles Mundó. El periodista 
Txus Medina va dedicar el 
pregó de la festa major de 
Gurb al conseller de Justícia.

Veïns de Gurb van participar a la manifestació darrere de dues grans pancartes mostrant el seu suport a Carles Mundó 
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“Les mostres de suport 
ens fan molt forts als 
que estem entre reixes”

(Pàgines 3 a 5)

Carles Mundó va enviar des de la presó un 
missatge a les persones que dissabte es van 
manifestar a Barcelona per la seva llibertat 

Hi van participar 750.000 persones, 
segons la Guàrdia Urbana. D’Osona i el 
Ripollès van sortir 75 autocars 

Una important representació de veïns de Gurb

(Pàgina 41)

Poesia al cementiri de Martí i Pol 
Un dels actes més emotius de les Jornades Miquel Martí i 
Pol va ser la lectura de poemes al cementiri de Roda, on hi ha 
enterrat el poeta. El premi Martí i Pol va recaure en aquesta 
edició a un recull poètic sobre les drogues, de Jaume Casas. 
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(Pàgines 37 i 38)

Premis del Dia de la Cambra d’Osona  
Les empreses Confialiments Ter, Fonda Sala, Liquats Vegetals 
i la Fundació Hospital de la Santa Creu van ser premiades 
dijous al Dia de la Cambra. El guardó a la trajectòria va ser per 
a Josep i Àngel Pujolasos, de Sant Pere de Torelló.
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(Pàgines 12 i 13)

Una vida 
marcada per 

l’exili
Víctor Pey, d’origen torello-
nenc, es va exiliar a Xile i va 
conèixer Pablo Neruda i Sal-
vador Allende. Té 102 anys.


