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Preocupació a Perafita per
una quinzena de robatoris
en només dues setmanes
L’Ajuntament va reunir d’urgència els veïns aquest dissabte per donar resposta al malestar
(Pàgina 3)

(Pàgina 44) El partit es va jugar al camp de rugbi. Els jugadors porten un pal entre les cames

(Pàgina 6)

(Pàgina 5)

Osona és la
comarca catalana
on més va
créixer el sector
industrial el 2017

Reivindiquen
a YouTube els
atacs a símbols
independentistes
d’Osona

(Pàgina 11)
(Pàgina 46)

Comencen les obres
de reurbanització
del carrer Verdaguer
de Vic, que duraran
nou mesos
Jordi Turull: “Que
ningú us prengui el
dret a ser feliços”

(Pàgina 39)

(Pàgina 10)

Les reparacions a
la piscina de Ripoll
obligaran a tancar-la
durant una setmana

ALBERT LLIMÓS

Una multa de 1.000
euros frena el
col·lectiu La Clota
de fer actes a les
Adoberies de Vic

L’esport de Harry Potter, a Vic
Les seleccions catalana i
escocesa van jugar dissabte
a Vic un partit de quidditch,
un esport inspirat en el joc

màgic de la saga de Harry
Potter. L’enfrontament, el
primer que es juga a Vic,
comptava amb el suport de

la Plataforma Pro Seleccions.
El quidditch és una barreja
de rugbi, handbol i el joc de
matar a pilota.

L’exconseller fa el pregó de
la festa major de Gurb des
de la presó. Va ser secretari
de l’Ajuntament el 1989.
(Pàgines 24 i 25)

Derrotes de Vic
i Manlleu a casa,
i victòria del Tona
a Montcada

(Pàgines 20 i 21)

Empat al derbi
de l’OK Lliga

ALBERT LLIMÓS

El Manlleu i el Voltregà van
empatar (1 a 1) dissabte en el
derbi osonenc de l’OK Lliga
femenina. El partit va estar
a l’altura dels grans duels
dels últims anys i el públic va
omplir les grades del pavelló
manlleuenc. Els gols de Berta
Tarrida, del Voltregà, i Maria
Díez, del Manlleu, van ser
decisius. La bona actuació
de les dues porteres, Maria
Ballesta i Teresa Bernadas, va
impedir que el marcador es
mogués a la segona part.
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