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(Pàgines 2 i 3)

A Osona
s’atenen més de
500 casos greus
de depressió
cada any
(Pàgina 6)

Miquel Altimiras,
en llibertat amb
càrrecs: “No sé a
què obeeix aquesta
persecució”
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Un veí de Campdevànol
mata l’exdona, atropella
una filla i se suïcida
(Pàgina 4)

L’home tenia una ordre d’allunyament de la parella, que era de Sant Joan les Fonts

(Pàgina 5) Estat en què va quedar el vehicle que conduïa la víctima després de topar de cara amb un camió

(Pàgina 33)

Girbau confia
a augmentar la
facturació amb
un nou laboratori
d’innovació
(Pàgina 35)

La Iaia tanca
una etapa amb
un concert
sorpresa a la
Jazz Cava de Vic
(Pàgines 20 i 21)

Victòries del
Tona i el Vic,
que estrenava
tècnic, i empat
del Manlleu

Quarta víctima a la Vic-Olot en menys d’un any
Una dona de 48 anys va
morir la matinada de dissabte en un accident de trànsit
a la carretera C-37, l’eix Vic-

Olot, en terme de Sant Pere
de Torelló. El vehicle amb
què anava va xocar de cara
amb un camió per causes que

(Pàgina 38)

es desconeixen. És la quarta
víctima mortal en el tram
osonenc d’aquesta carretera
en menys d’un any. Aquest

2018 ja han perdut la vida
11 persones en accident de
trànsit a Osona, tres més que
l’any passat.

(Pàgina 39)

(Pàgina 18)

La propera edició
d’EL 9 NOU
s’avança a dijous
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Derrota del
Voltregà al
Palau Blaugrana
i golejada del
Lleida al Patí Vic
Manlleu es rendeix al porc i la cervesa

Gran paper dels Sagals a Tarragona

La 26a Fira Gastronòmica del Porc i la Cervesa va tornar
a congregar milers de persones a Manlleu aquest cap de
setmana. Els cansaladers i els cervesers d’Osona es van endur
bona part dels guardons als concursos de les dues especialitats.

Els Sagals van completar la tripleta de 8 i van quedar
tercers a la jornada de dissabte del Concurs de Castells de
Tarragona. La Tarraco Arena va reunir durant el cap de
setmana una quarantena de les millors colles del país.

