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Els Grillats hi tornen

(Pàgines 19 a 38)

Guanyen per segon any consecutiu el Carnaval de Torelló i ja sumen vuit victòries en tretze participacions

–Les colles d’Els
Embaukats i Un
Diumenge Qualsevol
completen el podi
de les carrosses grans
–Els Troneres de
Taradell guanyen
per primer cop
en la categoria
de carrosses B
–Carrossaires
i organització
valoren el retorn
de la rua al carrer
Sant Miquel

ALBERT LLIMÓS

–Repunta la
participació
a la festa de les
Senyoretes
i Homenots

Els Grillats, amb 310 participants, al carrer Sant Miquel en una imatge que feia quatre anys que no es veia

(Pàgina 7)

Una plantació de
marihuana a Torelló,
al descobert perquè hi
enxampen dos menors
comprant-ne
(Pàgina 3)

Pluja i neu: un inici
d’any “excepcional”

Repartiment
de punts a
l’últim sospir
entre el Vic i el
Voltregà (2 a 2)
El derbi Vic-Voltregà de
dissabte va acabar 2 a 2. Els
vigatans es van avançar amb
gol de Grau, però els de Sant
Hipòlit van empatar amb una
diana de Teixidó. A la segona
part, Tirso va fer el segon
pel Vic. La victòria semblava
que cauria del cantó local,
però Teixidó, en una acció
polèmica de falta, va tornar a
igualar al límit del temps.

ESPANYOL

Gerard
Moreno,
al rescat

GIRONA
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Els blanc-i-blaus només van
rematar dos cops a porteria, però
Diego López va estar immens

Sergio
Rico ho
para tot
al Pizjuán
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BÀSQUET ACB

Bones sensacions
en el retorn
de Pesic al Palau
(90-58)
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El pla de xoc
redueix un 18%
les llistes d’espera
al Consorci
Hospitalari de Vic

‘L’Esportiu’

(Pàgines 40 i 41)
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JOCS D’HIVERN BIATLÓ

Fourcade erra el
primer tret a Corea
Queda vuitè en els 10 km esprint, prova
en què aspirava a la seva primera medalla

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 4)

–Les rues de Sant
Joan, Camprodon,
Prats i Vic completen
el cap de setmana
central de carnavals

Èric Vargas entre Albert Grau i Tirso Gómez en una acció del derbi, dissabte

ATLETISME MITJA MARATÓ

Wasihun
guanya a
Barcelona
amb rècord
inclòs

ATLETISME CROS

Zarhouni
i Montse Mas,
campions de
Catalunya a
Mollerussa

