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S’han produït a Gurb, les Masies de Voltregà, Sant Martí de Centelles i Seva; la setmana passada n’hi va haver tres a Orís

Investiguen cinc robatoris 
en només dos dies en cases 
properes a la C-17 a Osona

(Pàgina 19)

(Pàgina 16)

Un milió en un sol premi a Ripoll
Isabel Lasalle, venedora de l’ONCE de Ripoll (a la 
fotografia), ha repartit un premi de luxe: 919.573 
euros de l’Eurojackpot, un joc d’atzar d’àmbit euro-
peu. És un premi de segona categoria. El primer, que 
es va endur 23 milions, va anar a Dinamarca.

(Pàgina 10)

Destrosses pel vent a Centelles
La forta ventada que dilluns va afectar bona part 
d’Osona va provocar importants destrosses a 
l’institut Pere Barnils de Centelles, on, entre altres, 
va destrossar 17 metres de finestres del passadís. 
Dimarts es van suspendre les classes.
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(Pàgina 43)

Jubany, al Dakar: segon intent
El cuiner Nandu Jubany no es dona per vençut. 
L’any passat, quan ho tenia tot a punt per debutar 
al Dakar, una inoportuna lesió li ho va impedir. 
Ara torna a la càrrega. Amb motos, també hi haurà 
Gerard Farrés, Laia Sanz, Marc Solà i Rosa Romero.
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Instal·laran una ‘presó’ a la plaça de Vic
Aquest dijous feia un mes 
que Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart van entrar a la presó de 
Soto del Real. Per solidarit-
zar-se amb ells, i també amb 

els consellers empresonats, 
entre els quals hi ha el gur-
betà Carles Mundó, l’ANC, 
Òmnium i els CDR d’Osona 
instal·laran dues cel·les a la 

(Pàgina 8) L’estructura que s’instal·larà a la plaça de Vic s’acabava d’enllestir, dijous, als Hostalets
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El tren no tira: la 
línia de Vic i Ripoll 
registra 80 retards, 
avaries o talls els 
últims dos mesos

(Pàgines 3 a 5)

plaça Major de Vic que simu-
laran una presó. Convidaran 
voluntaris a tancar-s’hi de 
dia i de nit en torns de dues a 
quatre hores.

(Pàgina 41)

amb Rafel Nadal

Un nou accident 
evidencia el perill de 
la sortida de la C-17 
a l’antiga Chocovic

(Pàgina 12)

Set de set
Gerard Teixidó, del Club Patí 
Voltregà, és l’únic jugador 
de l’OK Lliga que ha marcat 
en tots els partits. Efectivitat 
màxima: 7 de 7.

(Pàgina 45)

Manlleu es gastarà 
172.000 euros per la 
calefacció del mercat, 
però els reclamarà a 
la constructora

(Pàgina 13)

Pleguen el president 
i el director general 
de Comforsa de 
Campdevànol

(Pàgina 34)

Cap pista de la 
dona de Seva 
desapareguda   
fa un mes

(Pàgina 18)


