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Torelló va ser el municipi preferit
pels que van canviar de residència
dins la comarca d’Osona
(Pàgina 6)

Vic, en canvi, guanya més habitants procedents de la resta de Catalunya i l’Estat espanyol
(Pàgina 8)

(Pàgines 2 i 3) L’estació de Vic, en estat lamentable. Una tanca ocupa part de la vorera pel risc de despreniments

Un conductor
fuig després d’un
accident entre
dues motos en un
camí de Torelló
(Pàgines 4 i 5)

Vic participa en
un programa per
a l’ús terapèutic
de l’art i la cultura
en l’Alzheimer

Marc Capdevila
publica la
novel·la
guanyadora del
Premi Pin i Soler

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 14)

Projecte per acostar Barcelona i Tolosa per la R3

(Pàgines 20 i 21)

El Manlleu manté
el liderat després
de sumar la
quarta victòria
consecutiva

La companyia ferroviària
francesa SNCF modificarà
els horaris dels seus trens
per coordinar-los amb els de

la R3 que arriben a la Tor de
Querol i d’aquesta manera
reduir el temps entre la
capital catalana i la del Llen-

guadoc. L’estat de la R3 continua, però, deixant molt que
desitjar. Tot i les promeses,
l’estació de Vic té problemes

a les escales mecàniques i la
façana presenta risc de despreniments des de fa un any
i mig.

(Pàgina 18)

(Pàgina 10)

MARC CARGOL

El voltreganès Pol
Hernández, segon
classificat al primer
Critèrium de ciclisme
del Remei a Vic

MANEL HIDALGO / REGIÓ 7

(Pàgina 27)

A favor de la independència, de Mèxic

Derrota contundent en el debut del CP Vic

Els mexicans que viuen a Catalunya van celebrar l’aniversari de
la independència del seu país a Sant Joan. Es va fer al Palmàs
perquè el consolat era reticent a l’estelada de l’ajuntament.

El CP Vic va sortir golejat del pavelló de l’Igualada (5 a 0) en el
primer partit de l’OK Lliga. El Voltregà va empatar (3 a 3) a la
pista de l’Alcobendas.

