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Els Mossos han detingut un veí de Vic. Tot apunta que es tracta d’una discussió per un tema de drogues

Troben el cadàver d’un home 
amb signes de violència en 
una nau de Vilanova de Sau 

La nevada d’aquest diumenge 
al vespre va provocar caos i 
indignació entre els usuaris 
de l’Eix Transversal, que van 
haver de fer llargues cues 

per camions que patinaven i 
no podien avançar a l’altura 
d’Espinelves. Primer es va 
restringir el trànsit a vehicles 
que portessin cadenes i final·

ment es va tallar del tot la 
circulació en el tram de Gurb 
i fins a Arbúcies en els dos 
sentits. Els usuaris lamenta·
ven la falta de previsió.  

Caos a l’Eix Transversal per la neu

(Pàgina 10) Cotxes parats aquest diumenge al vespre a l’Eix Transversal, a Coll de Ravell

(Pàgina 3)

(Pàgina 48)

“Vam despertar 
consciències”

Entrevista a Lluís Parareda, 
un dels primers insubmisos a 
la mili. Relata la lluita que el 
va portar a presó i els paral·
lelismes amb l’actualitat.

(Pàgina 6)

Torelló inaugura 
l’escultura del Soldat 
del Puig coincidint 
amb els 79 anys de 
l’entrada dels nacionals

(Pàgina 4)

(Pàgina 6)

Orís ressuscita el 
‘xec nadó’ i pagarà 
1.000 euros per 
cada infant que 
neixi aquest any

(Pàgina 7)

(Pàgina 6)

Vic i Voltregà 
arribaran al derbi 
amb la moral alta 
després de guanyar 
el Lleida i l’Igualada

(Pàgina 21)

(Pàgina 6)

Acampada a 
Vic contra els 
acomiadaments  
a Le Porc Gourmet

(Pàgina 15)
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‘L’Esportiu’

(Pàgines 36 a 43)

Calldetenes, Campdevànol, 
Centelles, Ribes i Sant Hipòlit 
van donar el tret de sortida 
aquest cap de setmana a les rues 
de carnaval. Els participants 
van haver de desafiar les baixes 
temperatures. La rua més multi·
tudinària va ser la de Centelles. 
La colla Amics i Parents van 
ser els guanyadors a la millor 
comparsa amb Roses, roselles i 
algun delírium tremens. Dijous, 
el Pullassu iniciarà el 40è Car·
naval de Torelló.
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Un miler de persones van participar a la rua del Carnaval de Centelles

Comença la 
disbauxa dels 
carnavals
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FUTBOL

El Girona també
supera l’Athletic
Dos gols de Stuani deixen els gironins
14 punts per sobre del descens

2-0

WATERPOLO COPA

El Barceloneta
guanya el sisè
títol seguit contra
un Terrassa
lluitador (8-13)

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

El Barça B
guanya a
Còrdova i el Reus
perd al camp
del Numància

ATLETISME

Els kenyans Mutisu
i Kipchumba
s’imposen en
la mitja marató
de Granollers

BÀSQUET LLIGA ACB

El Barça és humiliat a
la pista del Baskonia
Després d’acabar 31-7 el primer quart i d’arribar
58-30 al descans, acaba perdent per 96-72

BÀSQUET LLIGA ACB

La Penya també
perd contra
l’Estudiantes
i s’enfonsa
una mica més


