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Indignació a les 
Llosses per l’aparició 
d’animals decapitats

Caçadors furtius es dediquen a abatre’ls i tallar-los el cap per utilitzar-lo com a ornament

Quatre anys després, el Girbau Vic TT 
va tornar a aixecar aquest diumenge la 
Copa de la Reina, la sisena en el palma-

rès de l’entitat, després d’imposar-se 
amb autoritat al Balaguer Villart Logís-
tic per 3 a 0. D’aquesta manera, el club 

arrodoneix una campanya en què també 
ha conquerit la Superdivisió femenina i 
el subcampionat de l’ETTU Cup. 

El Girbau Vic TT conquereix la Copa de la Reina

(Pàgina 19) Les jugadores del Girbau Vic TT aixequen la copa acompanyades del tècnic Miquel Ramos

Á
LV

A
R

O
 D

ÍA
Z

/R
FE

T
M

A presó l’acusat de 
robar a Vic agafant 
les víctimes pel coll 
i amenaçant-les 
amb un ganivet

Marta González, 
bronze en 
natació als Jocs 
del Mediterrani

(Pàgina 19)

La consellera 
Àngels Chacón: 
“Comforsa és 
viable”

(Pàgina 15)

Un Sant Joan de festa i reivindicació 
La situació dels presos polítics i els exiliats va marcar l’arribada 
de la Flama del Canigó als pobles del Ripollès, Osona i el 
Moianès, amb Coll d’Ares (a la foto) com a punt d’origen comú. 
Aquest any, Sant Joan ha estat festiu i reivindicatiu alhora.

(Pàgina 23)
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La Colòmbia de
Mina i Mojica
reacciona i fa
fora Polònia del
mundial (0-3)

JAPÓ-SENEGAL 2-2

ELS RESULTATS D’AHIR

URUGUAI-RÚSSIA 16 h
ARÀBIA SAUDITA-EGIPTE 16 h
ESPANYA-MARROC 20 h
IRAN-PORTUGAL 20 h

ELS PARTITS D’AVUI

Anglaterra
goleja
Panamà (6-1)
Kane marca tres gols i, amb
cinc, ja és el màxim golejador

La selecció
espanyola
se la juga
avui contra
el Marroc

JOCS MEDITERRANIS

Belmonte
es refà, Vall
i Garcia
repeteixen
Marta González, bronze
en relleus, s’afegeix a la
llista de medallistes

Diallo és or
i Paula Raya i
Nora Fernández,
bronze en
gimnàstica

La presència
espanyolista en la
inauguració
estava preparada

TRIAL

Venç a Portugal
i supera el rècord
de Doug Lampkin

Toni Bou
arriba
a les 100
victòries

FÓRMULA 1
Hamilton guanya
el GP de França
i torna a ser el
líder del mundial

ESPANYOL
Adolf Rousaud
renuncia al càrrec
de conseller i de
vicepresident

‘L’Esportiu’

Més d’un any de 
Sandro Rosell a la 
presó

Càritas atendrà 
infants i gent gran 
amb l’herència 
milionària 

(Pàgina 9)

(Pàgina 10)

(Pàgina 7)

(Pàgina 5)

 Osona no compta
Només un dels cinc delegats a la Catalunya 
Central des del 2004 ha estat osonenc; ara 

nomenaran Alba Camps, del Berguedà

Des que el govern tripartit 
de la Generalitat va crear 
l’any 2004 la figura del sub-
delegat de la Generalitat a la 
Catalunya Central, que dos 
anys després passaria a tenir 
rang de delegat, només un 
osonenc ha ocupat aquest 
càrrec. Va ser l’alcalde de 

Sant Pere, Jordi Fàbrega, 
entre els anys 2007 i 2011. 
De la resta, tres eren del 
Bages (Josep Ramon Mora, 
Jordi Moltó i Laura Vilagrà) 
i un altre del Berguedà (Juli 
Gendrau). Ara, la bergueda-
na Alba Camps, regidora de 
Puig-reig, rellevarà Vilagrà.


