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La relació entre l’escorxador de Santa Eugènia i Clavial està previst que s’extingeixi l’1 de març

Le Porc Gourmet deixarà de 
treballar amb una cooperativa 
que li aporta 500 treballadors

L’esperança de vida, les con-
dicions econòmiques o els 
nous models de convivència 
estan repercutint en el fet 
que les parelles es casin cada 

vegada més grans. L’any 2016, 
per exemple, l’edat mitjana 
dels nuvis a Osona ja es va 
situar en la franja d’entre 35 
i 39 anys; i la de les dones, 

entre els 30 i els 34 anys. 
Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat al recinte firal del 
Sucre, de Vic, la sisena edició 
de la fira Casar-se a Osona.

Casar-se cada vegada més grans

(Pàgines 2 i 3) Una de les passarel·les de moda de la fira Casar-se a Osona, dissabte a Vic
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TENNIS OBERT D’AUSTRÀLIA

La llegenda
de Federer
continua
Derrota Cilic en cinc sets i ja suma
sis títols a Austràlia i vint corones
de Grand Slam amb 36 anys

BÀSQUET ACB

El Barça agafa
aire contra
la Penya en
un derbi sense
emoció (91-71)

HANDBOL 

Ribera porta la selecció
espanyola al tron europeu
L’equip, amb Balaguer d’estilet en atac i un gran Sterbik,
atropella Suècia en una gran segona part (29-23)

RUGBI COPA

El Barça i
la Santboiana,
el campió,
queden eliminats
en les semifinals

‘L’Esportiu’

(Pàgina 13)

(Pàgina 33)
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Les bruixes envaeixen Centelles  
La 21a edició del Cau de Bruixes va tornar a ser molt 
participat aquest dissabte a Centelles. Meri Baulenas va 
ser proclamada Bruixa de l’Any 2018. Aquesta festa està 
considerada el preàmbul de l’arrencada dels carnavals.

(Pàgina 7)

Ripoll retira la 
placa als ‘caídos’

La làpida en honor als morts 
de l’exèrcit nacional que hi 
havia al cementiri de Ripoll 
es va retirar divendres.

(Pàgina 6)

El Vic aixeca un 0 a 
3 i empata amb el 
Girona; al Voltregà li 
remunten un 2 a 0 i 
iguala amb el Lloret

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgina 6)

El Manlleu venç a 
casa La Jonquera (1 
a 0) i el Vic treu un 
punt del camp del 
Manresa (0 a 0)

(Pàgines 21 i 22)
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(Pàgina 34)

Els tres tombs de 
Santa Eugènia, 
l’últim dels principals 
passants dels Tonis

(Pàgines 4 i 5)

Deu anys de La 
Sínia, una escola 
singular i plural

L’escola La Sínia de Vic fa 
una dècada va estrenar nom i 
edifici tot i que naixia d’una 
fusió. És un centre singular 
amb gran diversitat cultural.

(Pàgina 6)

L’última trucada     
al mòbil de Younes

Els atemptats de Barcelona 
i Cambrils que el passat 17 
d’agost van provocar la mort 
de 16 persones van ser una 
acció improvisada. Així ho 
confirma un informe repro-
duït aquest gener a CTCSen-
tinel, una publicació mensual 
de l’acadèmia de formació 
militar West Point dels 

Estats Units. L’informe reve-
la que una trucada que va 
rebre Younes Abouyaaqoub 
a les 3 de la tarda va desenca-
denar l’atemptat. L’objectiu 
de la cèl·lula inspirada per 
l’imam Abdelbaki es Satty i 
nou joves de Ripoll reclutats 
per ell hauria estat una acció 
de gran magnitud. 

Un informe d’experts recull els moviments 
de la cèl·lula gihadista de Ripoll el 17-A

‘L’Esportiu’, gratuït els 
dilluns amb EL 9 NOU


