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Sant Jordi arriba aquest 
dilluns amb bones perspec-
tives per als llibreters i les 
floristeries. Aquest cap de 

setmana moltes persones ja 
han avançat la compra dels 
llibres i s’han fet nombrosos 
actes culturals i festius tant 

a Osona com al Ripollès. Sant 
Jordi representa el 15% de 
les vendes de tot l’any de les 
floristeries.

Sant Jordi amb bones perspectives

(Pàgines 2 a 14) Dissabte molta gent ja va anar a comprar el llibre. A la foto, La Tralla
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Ripoll augmentarà 
la vigilància 
per evitar més 
pintades de 
simbologia nazi

PIERRE PHILIPPE MARCOU / AFP
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GIRONA-ESPANYOL

Arribar i
moldre 0-2
Dos gols de Gerard Moreno il·luminen
l’estrena de David Gallego contra el Girona,
que només va ser inferior a les àrees

MOTOGP

Márquez, sis
victòries en sis
curses a Austin i
segon del mundial

BÀSQUET ACB
La Penya guanya
a Burgos en
l’últim sospir
i surt del descens

TENNIS
Nadal guanya per
11è cop a Mònaco
i arriba pletòric
a Barcelona

BARÇA

Enyor abans de la marxa
L’univers blaugrana i el futbol mundial es rendeixen a una de les últimes exhibicions
d’Andrés Iniesta amb la samarreta del Barça, pocs dies abans que el manxec anunciï
que la temporada vinent el Camp Nou ja no gaudirà de la seva màgia

FUTBOL

El Barça juvenil
busca el seu
segon títol en la
Youth League
contra el Chelsea

‘L’Esportiu’

Victòria del CP 
Voltregà i empat 
del Vic

(Pàgina 28)

(Pàgina 19)

Emotiu homenatge 
de Centelles a les 
dones dels presos

(Pàgina 18)

El Vic guanya el 
líder, la Grama, 
en el partit 400 de 
Ramon Carrascal

(Pàgina 30)

ERC de Torelló 
vol que el carrer 
Sant Bartomeu 
sigui de sortida

(Pàgina 18)

Uns 800 alumnes 
canten junts a 
Santa Eugènia

(Pàgina 20)

Interior obre la porta a negociar 
la venda de l’antiga caserna de 
la Guàrdia Civil de Manlleu
El Ministeri fins ara no es movia del més de mig milió d’euros que havia fixat una sentència per un edifici abandonat fa gairebé 20 anys

(Pàgines 16 i 17)

(Pàgina 35)
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El CB Vic-UVic 
ja és campió 
una jornada 
abans d’acabar 
la lliga
L’equip que dirigeix Dídac 
Herrero es va proclamar 
matemàticament campió 
de lliga amb la victòria 
d’aquest dissabte a casa 
contra el Palma Air Euro-
pa. Els vigatans van poder 
celebrar el títol amb els 
aficionats i ja pensen en la 
primera fase de play-off 
d’ascens a LEB plata.

Els jugadors del CB Vic - UVic van celebrar el títol amb els aficionats

(Pàgina 25)

Tensió a Le Porc 
Gourmet aquest 
diumenge pel canvi 
de cooperativa

El Barça demana 
explicacions pel setge a 
la llibertat d’expressió


