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Candidats sorpresa
Albert Pérez té tots els 
números per ser el nou cap de 
llista del PDeCAT a Manlleu; 
Benjamí Nieto no serà l’1 

(Pàgina 27) El guanyador, Mourad El Baunnouri, al mig, en la tercera volta. En primer terme, el segon classificat, Jonathan Romeo

(Pàgines 2 i 3)

El Campionat de Catalunya de cros va 
reunir aquest diumenge a Vic els millors 
atletes del país en el centenari de la cur-
sa. Mourad El Baunnouri (CA La Sansi) 

i Míriam Ortiz (AA Catalunya) es van 
imposar en la categoria absolut. En ale-
vins, Núria Collell, del CA Vic, es va pro-
clamar campiona de Catalunya i el club 

vigatà es va imposar en equips. Més de 
2.000 atletes van participar en alguna de 
les proves i els participants en van elogiar 
l’organització, a càrrec del CA Vic.

Els millors atletes de cros, reunits a Vic
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Dol al món musical 
per la mort del 
vigatà Pere Enguix

(Pàgina 13)

Marçal Ortuño es perfila com 
el relleu de Jordi Casals al 
capdavant de la candidatura 
d’ERC-JpT a Torelló

(Pàgines 10 i 11)

Entrevista al conseller 
Chakir El Homrani: 
“El treball de 
qualitat és la millor 
política social”

Neix una associació 
a Osona per ajudar 
les famílies amb 
persones que 
pateixen TDAH

(Pàgina 4)

Un centenar de 
persones celebren 
el cap d’any amazic 
del 2969 a Manlleu

(Pàgina 40)

El Voltregà perd 
amb el Barça tot i 
plantar-li cara,  
i el Vic no pot 
amb el Lleida 

(Pàgines 16 i 17)

Una mà biònica amb impressora 3D 
Nil Armengol, alumne de segon de Batxillerat de l’institut 
Cirviànum de Torelló, ha dissenyat una mà biònica amb una 
impressora 3D en el marc d’un projecte solidari.

(Pàgina 6)
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Taules al derbi entre el Vic i el Manlleu
Vic i Manlleu van empatar a zero un partit que va despertar 
una gran expectació de públic, amb un miler d’aficionats. El joc 
no va estar a l’altura: va ser poc intens i les ocasions escasses.

(Pàgines 20 i 21)
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