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En dotze dies hi ha hagut
els mateixos morts a la C-37
que en els vuit anys previs

(Pàgina 3)

Usuaris i alcaldes defensen que la Vic-Olot és una carretera segura tot i l’augment de la sinistralitat
(Pàgina 6)
(Pàgines
4 i 5)

(Pàgines 30 i 31) Un dels carros del passant de Taradell, després de rebre la benedicció

(Pàgina 15)

Vic aprovarà
dimecres el POUM
que substituirà
el que va anul·lar
el TSJC el 2015
(Pàgina 6)

El Patí Vic, golejat
per la Vendéenne
(0 a 5) en partit
de Lliga Europea

El jutge del
Suprem investiga
una reunió de
CDR que es va fer
a Manlleu

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 16)
6)

Passant reivindicatiu a Taradell
L’Esquirol i Taradell han
viscut els primers passants
de la temporada a Osona. Els
Tonis de Taradell, declarats

Festa Tradicional d’Interès
Nacional des del 2011, també
van aprofitar per reivindicar
el paper de la dona pagesa,

l’associacionisme i la defensa
dels animals. No hi van faltar
les múltiples referències a la
situació que viu el país.

(Pàgina 10)

El Voltregà passa
a quarts de final
de la CERS tot i
perdre a la pista
del Valença
(Pàgines 18 i 19)

Derrotes del Vic
i el Manlleu amb
el Sant Joan de
Montcada i el
Sabadell B

(Pàgina 25)

(Pàgina 7)

Nova ofensiva per
penjar la bandera
espanyola: hi ha 15
ajuntaments amb
processos oberts
HIMOINSA

L’aplicació del 155
retalla a la meitat
un premi que van
guanyar els alumnes
de l’institut de Moià

SAGI SERRA

(Pàgina 8)
20)
(Pàgina

Una lluita que va salvar una empresa

Farrés i Sanz, entre els 15 primers

Campdevànol va reviure dissabte la lluita sindical dels anys
vuitanta per a la supervivència de La Farga Casanova, que
havia tingut un miler de treballadors. Es va projectar un
documental promogut per Òmnium Ripollès.

Gerard Farrés, novè, i Laia Sanz, tretzena, continuen fent un
gran Dakar quan ja s’ha superat l’equador de la cursa. Marc
Solà, Nandu Jubany i Rosa Romero es mantenen en una de les
edicions més dures del Dakar, que finalitzarà dissabte.

