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Els rapers Pablo Hasél i Val-
tonyc, condemnats a presó 
per les lletres de les seves 

cançons, van ser dissabte 
al Casino de Vic en un acte 
organitzat per Capgirem a 

favor de la llibertat d’expres-
sió. Hi van participar també 
Sara Blázquez i Edurne Vega.

Roben les quatre rodes 
de dos cotxes a Taradell 
en una mateixa nit

Els rapers Hasél i Valtonyc, a Vic

(Pàgina 9) Pablo Hasél i Valtonyc, just abans del col·loqui de dissabte al Casino de Vic
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Torelló desencalla 
l’ampliació de 
l’ambulatori 
plantejada           
ja fa deu anys

Estaven aparcats a cent metres: un, a tocar del cèntric pàrquing de la Coma del Reig i l’altre, al carrer de l’Església

La primera 
incubadora

Ripoll acull una exposició 
sobre remeis utilitzats 
antigament al Ripollès. 
Una teula era la incubado-
ra dels nadons prematurs.

(Pàgina 43)

(Pàgina 5)

Salaris i pensions, 
al punt de mira 
d’un 1 de maig 
reivindicatiu

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 7)

(Pàgina 23)
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El Voltregà perd 
amb el Barcelos 
i es queda a 
les portes de la 
final de la CERS 
La il·lusió del CP Voltregà de 
tornar a guanyar la Copa de la 
CERS setze anys després es va 
truncar a les semifinals contra 
el Barcelos. Els de Sant Hipòlit 
van caure 2 a 5 contra l’equip 
portuguès, que, a la final, va 
perdre als penals amb el Lleida.

Petxi Armengol intenta perforar sense sort la porteria del portuguès Silva

2-4
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AVUI, CELEBRACIÓ AMB UNA RUA QUE SORTIRÀ DEL WORLD TRADE CENTER A LES SIS DE LA TARDA
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HOQUEI SOBRE PATINS COPA DE LA CERS

L’ICG Lleida obté el seu
primer títol europeu
Derrota el Barcelos en la tanda de penals
després de neutralitzar un 2-0 advers

FUTBOL

El Girona empata
a Getafe (1-1) tot i
jugar amb un
home més tota la
segona part

HANDBOL COPA EHF

El Granollers no
pot remuntar els
14 gols però obté
un triomf (40-30)
de prestigi

BÀSQUET LLIGA ENDESA

El Divina Joventut
també guanya el
València (77-75) i
ja acarona la
permanència

BÀSQUET LLIGA FEMENINA

L’Spar Citylift
Girona no pot
amb l’Avenida i
diu adeu al títol
de lliga (61-77)

TENNIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL

Rafa Nadal
apallissa Tsitsipas
(6-2 i 6-1) i
guanya el seu
onzè Godó

‘L’Esportiu’

Un Barça liderat per 
Messi guanya a Riazor 
i ja suma set lligues de 
les últimes deu

Balenyà aprova 
un paquet 
d’inversions que 
inclou les càmeres 
de videovigilància

(Pàgina 6)

Veïns del Lluçanès 
han organitzat 
la marxa de 
Barcelona a les 
presons de Madrid

(Pàgina 8)

El Festival de 
Jazz de Vic 
comença aquesta 
setmana la 
vintena edició

(Pàgina 19)

Treball obliga a 
regularitzar 500 
treballadors de 
la cooperativa 
Clavial

(Pàgines 16 i 17)

El Voltregà femení 
derrota el Manlleu  
(4 a 2) i l’allunya 
d’una lliga que 
lidera el Gijón

(Pàgina 25)

Les mestres de 
l’escola bressol 
de la Guixa volen 
reobrir-la

(Pàgina 11)


