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Una noia de 17 anys veïna de 
Torelló va morir diumenge 
al matí en un accident de 

trànsit a la C-17, en terme de 
Gurb. Els Mossos investiguen 
si el conductor del vehicle 

que va provocar l’accident 
circulava contra direcció. Hi 
ha quatre persones més feri-

des de gravetat. La notícia ha 
provocat consternació a Tore-
lló i Manlleu.

Aquest és l’estat en què van quedar els dos vehicles implicats en el tràgic sinistre d’aquest diumenge al matí
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Una noia de 17 anys 
mor en un xoc frontal 
a la C-17 a Gurb

(Pàgina 3)

Els Mossos investiguen si el vehicle que va provocar l’accident, diumenge al matí, 
anava contra direcció. La víctima és veïna de Torelló i hi ha quatre ferits greus

(Pàgina 5)

El pont de Can Molas 
de Manlleu es tallarà 
al trànsit a partir 
del 14 de març 
Ja hi ha data per a l’inici de 
les obres del pont de Can Mo-
las de Manlleu: serà el 14 de 
març. A partir d’aquesta data 
es tallarà al trànsit mentre 
durin les obres de rehabili-
tació. El termini d’execució 
de l’obra, que costarà uns dos 
milions d’euros, és d’11 me-
sos, tot i que l’Ajuntament 

confia que el pont estigui 
tallat menys temps, mig any. 
L’obra ha estat envoltada 
de polèmica per les queixes 
dels veïns de Vista Alegre, 
el barri que queda separat 
del nucli de Manlleu pel riu 
i que amb el tall quedarà aï-
llat. Tot i les obres, s’hi podrà 
circular a peu.

(Pàgina 21)

El Voltregà cau a semifinals de la Copa
Els penals van deixar fora el Voltregà de la final de la Copa de 
la Reina, disputada a Vilanova i la Geltrú. Les de Sant Hipòlit 
van perdre a semifinals contra el Gijón. El Manlleu va perdre a 
quarts de final contra el vencedor de la Copa, el Vilanova.
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(Pàgines 6 i 7)

Els hotels i 
albergs de Vic 
van tenir 100.000 
pernoctacions el 2017 

(Pàgina 6)

Remuntada del 
Voltregà contra 
el Lleida i derrota 
del Vic amb el Noia

(Pàgina 22)

(Pàgina 6)

El Vic guanya la 
Muntanyesa i el 
Manlleu empata a casa

(Pàgines 24 i 25)

(Pàgina 6)

El Collsacabra farà la 
seva pròpia fira de la 
muntanya sense Vic

(Pàgina 36)
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JUAN MEDINA / REUTERS

INIESTA ES LESIONA AL BÍCEPS FEMORAL DE LA CAMA DRETA I NO JUGARÀ CONTRA EL CHELSEA
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Un punt
tan trist
com agònic 1-1
Un gol de Baptistão en el minut
90 dona l’empat a l’Espanyol
en un partit molt discret

FUTBOL

El capità de la
Fiorentina mor
d’un atac de cor
als 31 anys

FUTBOL 2a DIVISIÓ A
El Nàstic perd
contra el Tenerife
(1-2) i té a tocar la
zona de descens

RUGBI
La Santboiana
derrota el VRAC,
que feia 407 dies
que no perdia

HOQUEI SOBRE PATINS COPA FEMENINA

El Calmar
Vilanova supera
el favorit i guanya
el títol davant
la seva afició

HANDBOL LLIGA DE CAMPIONS

El Barça guanya
el Pick Szeged i
jugarà els vuitens
de final contra
el Montpeller

BÀSQUET LLIGA ENDESA

El Divina Joventut
també perd contra
el Betis i es queda
tot sol a la cua
de la classificació

ATLETISME

Adel Mechaal
és cinquè en
els 3.000 m del
mundial ‘indoor’

‘L’Esportiu’

(Pàgina 6)

EL 9 TV guanya el 
premi Zapping a 
millor programa 
de televisió local

(Pàgina 11)

(Pàgina 6)

El grup Movento 
compra el 
concessionari 
Mercedes de Gurb

(Pàgina 14)
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