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(Pàgina 8)

Vuitanta anys
del primer
bombardeig que
va patir Vic a la
Guerra Civil
(Pàgina 10)

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023

La de la Miranda és la
setena carretera més
perillosa de Catalunya
(Pàgina 9)

Un estudi també assenyala la N-260 de Ripoll a Ribes i la carretera de Santa Eugènia
(Pàgina 7) Membres del Caravaning Club Osona mostren una participació que van fer amb el número semblant al premiat

Comencen a
buidar la pedrera
del Pinós que
provoca els
bonys a la C-17
(Pàgina 13)

Osona Salut Mental
redueix un 80% les
hospitalitzacions
de persones amb
trastorns greus

Premien un projecte
de Les Pinediques
de Taradell que
relaciona l’art i el
reciclatge
(Pàgines 16 i 17)

El Patí Vic
guanya a Girona
i acaba l’any fora
de les places de
descens

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 12)

Pels pèls: tenien el 33047 i va tocar el 03347
Als socis del Caravaning Club Osona els va anar
d’un pèl que no els toca el primer premi del
sorteig de Nadal. Havien comprat 197 dècims
del número 33047 i el primer premi va tenir les

Pàgines centrals

Llista de tots els
números premiats
a la loteria de Nadal

(Pàgines 2 a 5)

mateixes xifres però canviades d’ordre. Tot i això,
els toquen 120 euros per dècim. El Quiosc de Santa
Eugènia de Berga va vendre un dècim del tercer premi, 04211. Algú es va emportar 50.000 euros.

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgines 16 i 17)

El preu d’1,90 euros d’aquesta
edició es deu a la gratificació
especial per als venedors
de premsa que marca la
normativa (BOE 13-5-1972)

ALBERT LLIMÓS

ALBERT LLIMÓS

El Voltregà surt
golejat de Lleida i
encadena la tercera
derrota seguida a
l’OK Lliga
El paper de la dona als Pastorets

Tona i Manlleu trenquen la mala ratxa

Carme Vallejo, Maria Viladecans, Núria Campàs, Isabel
Claveria i Judit Quintana són actrius que interpreten els
Pastorets. EL 9 NOU les ha reunit per parlar del paper que hi
tenen les dones. Sempre són personatges secundaris.

El Manlleu va guanyar La Jonquera després de set partits
sense fer-ho, mentre que el Tona, que es va imposar a
l’Argentona, en portava tres. El Vic, per la seva banda, va
perdre al camp del Vilassar. A la foto, els jugadors del Tona.

