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La Diputació ha desencallat el projecte, que afecta a un tram de 2,5 quilòmetres i s’hi invertirà més d’1 milió d’euros  

Faran les obres de la Miranda 
de Manlleu vuit anys després 
d’adjudicar-les per primer cop

Nascut a l’històric Hostal 
Amer de Roda de Ter el 19 de 
juliol de 1908, Mingo Parra-

mon s’havia convertit en la 
persona més longeva d’Osona 
i el Ripollès. Feia més de 40 

anys que estava jubilat. Parra-
mon va morir aquest diumen-
ge al vespre.

Mor als 109 anys l’home més 
gran d’Osona i el Ripollès

(Pàgina 6) Mingo Parramon en una fotografia del passat mes de juliol, quan va fer 109 anys

(Pàgina 6)

Un llibre recull els 
30 anys de l’equip 
d’infermeria de 
l’Hospital de Vic

(Pàgina 7)

Augmenten 
els accidents 
laborals a Osona  
i el Ripollès

(Pàgina 11)
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(Pàgina 18)

El Voltregà B es va imposar a 
la Copa Generalitat en cate-
goria femenina. En la mascu-
lina, el Manlleu B va perdre a 
la final contra el Caldes.

(Pàgina 6)

El Voltregà femení es 
classifica per a la final 
a quatre europea i el 
masculí encarrila els 
quarts de la CERS

(Pàgines 16 i 17)

El Vic TT guanya 
per segon cop el 
Cartagena, ara a 
l’ETTU Cup

(Pàgina 26)

La copa és del 
Voltregà B

ÁNGEL MEDINA/EFE
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ATLETISME ESTATAL EN PISTA COBERTA

Mechaal, que fa
el doblet; Esther
Guerrero, i Estela
Garcia, campions
a València

WATERPOLO

El Sabadell goleja
el Terrassa (17-3)
i aconsegueix el
seu catorzè títol
de copa

JOCS OLÍMPICS D’HIVERN BIATLÓ

Martin Fourcade
guanya els 15 km
amb sortida en
grup i suma el seu
segon or a Corea

FUTBOL

El Barça viatja
a Londres amb
els 21 jugadors
disponibles
de la plantilla

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

El Barça B
guanya al camp
del Lugo (1-2)
amb dos gols
de Nahuel

FUTBOL

L’Espanyol salva un
punt en el tram final
Un gol de falta de Granero en el minut 85
dona un trist empat als blanc-i-blaus
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(Pàgines 31 a 40)
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Les rues s’imposen a la pluja  
La pluja va amenaçar els nombrosos carnavals que es feien 
dissabte a la tarda a Osona i el Ripollès. Finalment es van 
poder fer tots, i encara va quedar el de Tona per diumenge. A 
la foto, la rua de Balenyà, que va batre rècord de participació. 

(Pàgina 16)
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El Club Patí Vic planta cara al Porto 
L’equip vigatà es va acomiadar de la Lliga Europea a l’Olímpic 
amb un gran partit en què va posar contra les cordes un dels 
millors equips del continent. Va anar sempre per davant en el 
marcador i un penal injust va fer que acabés empatant a 4.

(Pàgina 6)

Eric Lartey, 
president 
dels 
ghanesos 
d’Osona: 

“La confiança és clau 
per a la cohesió”

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 6)

Més visitants però 
menys vendes al 
segon Vicòmic

(Pàgina 13)

El Barça guanya la 
Copa al Reial Madrid 
i trenca tres anys i 
mig de sequera

(Pàgina 3)

(Pàgina 3)


