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La Guàrdia Civil tenia previst
intervenir a l’escola de Tona
i a la biblioteca de Moià l’1-O
(Pàgina 3)

Segons un informe policial, es va desestimar en veure la quantitat de gent que hi havia concentrada als accessos
(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 16) El realitzador Eric Becker en el moment d’anar a recollir el premi Flor de Neu d’Or

(Pàgina 11)

Els partits
independentistes
preveuen augmentar
el nombre de llistes
a les municipals

La contaminació
per ozó persisteix
a la Plana de Vic
tot i que baixa a la
resta de Catalunya
(Pàgina 18)

(Pàgina 13)

Cacu Prat i Pep
Tines adapten amb
èxit l’obra poètica
de Lluís Solà a
l’escena teatral

Una investigació
de la UVic permet
saber la petjada
ecològica de les
explotacions de llet

(Pàgina 17)

(Pàgina 6)

(Pàgines 20 i 21)

ALBERT LLIMÓS

Els metges creuen
que la vaga tindrà
un seguiment
alt a Osona i el
Ripollès

Cinema de muntanya de rècords
Amb més de 7.000 espectadors, el Festival BBVA de
Cinema de Muntanya de
Torelló va tancar diumenge

la 36a edició amb rècord de
públic. El premi principal
se’l va emportar el realitzador nord-americà Eric

Becker amb el film Return to
Mount Kennedy. L’osonenc
Ferran Latorre va obtenir el
premi de Periodisme.

(Pàgina 39)

Belén Vega guanya
el concurs El
Candil de Manlleu
en una final de
domini femení
(Pàgines 24 i 25)

Empats de Vic,
Manlleu i Tona a
Primera Catalana
de futbol

(Pàgina 9)

El CP Manlleu
supera el Gijón
i se situa líder
de l’OK Lliga
femenina
JORDI PUIG

El Voltregà
guanya a Girona i
el Vic suma amb
el Sant Cugat el
tercer empat

JORDI PUIG

(Pàgines 20 i 21)

Cooperativa centenària a l’Esquirol

Una carretera que s’ha fet esperar

L’Activitat Obrera de l’Esquirol va néixer el 1918 per garantir
els aliments bàsics als obrers. Aquest dissabte es van celebrar
els cent anys amb diversos actes. Actualment té 120 socis.

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va
inaugurar dissabte les obres d’ampliació de la carretera de la
Fullaca. Feia gairebé vint anys que es reivindicava.

