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A Osona hi ha entre 1.000 
i 1.500 gavians. Durant els 
mesos de cria, a la primavera, 
es converteixen en un malde-

cap per als veïns perquè els 
seus crits són més estridents i, 
tot i que no són agressius cap 
als humans, fan vols en picat 

que poden provocar sensació 
d’amenaça. L’Ajuntament de 
Vic fa una campanya per evi-
tar la proliferació de nius.

La qualitat de l’aire d’Osona 
es manté a la cua de Catalunya

Campanya contra els gavians a Vic

(Pàgina 5) Tres gavians aquest dissabte al migdia en una teulada al barri de l’Estadi
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El 2017 es van superar els valors  
permesos de partícules en suspensió PM10  
i el màxim de dies amb ozó troposfèric

Recullen firmes 
a Ripoll perquè 
no tanqui una 
oficina bancària

(Pàgina 6)

Salut dona per 
controlat el brot de 
tuberculosi d’Osona
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LLIGA MADURA Onze punts d’avantatge gràcies a l’empat de l’Atlético al Bernabéu (1-1)
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FÓRMULA 1 GP DE BAHRAIN

Vettel conté
els Mercedes
Segona victòria de l’alemany
de Ferrari, ara més líder

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

El Nàstic supera
el Valladolid
a les àrees (1-0)
i encadena dues
victòries

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

El Reus torna de
Gijón sense premi
(2-1), però amb
bones sensacions
contra el líder

BÀSQUET ACB

Victòria de nivell del
Barça a Las Palmas
que el manté en la
lluita per la segona
posició (77-93)

MOTOCICLISME GP DE L’ARGENTINA

Márquez, al
racó de pensar
El campió queda fora dels
punts per l’acumulació
de tres sancions en una
cursa massa impulsiva

Rins fa el seu primer podi
en MotoGP i Vierge és
segon en Moto2 després
d’haver lluitat pel triomf

GIRONA

Patacada sonora
a les aspiracions
europees (5-0)

Alliçonats
de dalt
a baix
a Anoeta

ESPANYOL

El València aprofita un
gol i el mal endèmic de
l’Espanyol a l’àrea (1-0)

Derrota
amb bon
to i errors
coneguts

‘L’Esportiu’

Tot i que la situació millora en el conjunt  
del país, les mesures adoptades fins ara no 
tenen efectes positius a la comarca

El Girbau Vic TT, campió de lliga
Cap de setmana rodó per al Girbau Vic TT. S’ha proclamat 
campió de la Superdivisió femenina després de la derrota del 
Cartagena i s’ha classificat per a la final de l’ETTU Cup. 

(Pàgina 25)

Leo Messi, vist per Jordi Puntí
L’escriptor manlleuenc Jordi Puntí acaba de publicar Tot Messi 
(Empúries, 2018). Al llibre, Puntí retrata el jugador argentí i 
reviu els grans moments que ha deixat el futbolista del Barça.

(Pàgina 14)
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El Vic guanya  
La Jonquera (2 a 1) 
i es posa quart

(Pàgina 19)

(Pàgina 10)

Tornafoch posa llum 
als foscos inicis del 
franquisme a Vic

El Manlleu perd 
el liderat de l’OK 
Lliga femenina

(Pàgina 17)

(Pàgina 7)

Le Porc Gourmet 
renova per un mes 
el contracte amb la 
cooperativa Clavial 

(Pàgina 12)

Bona afluència 
de públic a la Fira 
Slot Clàssic Vic 

(Pàgina 31)

Denúncia d’una 
agressió a un home 
que retirava llaços 
grocs a Sant Julià

(Pàgina 8)

Joan Ruvireta i Laia 
Andreu guanyen la 
Cursa del Roc Gros

(Pàgina 26)

(Pàgina 3)

El Barça ja té 11 punts 
d’avantatge gràcies a 
l’empat de l’Atlético


