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“Afronto el judici molt 
tranquil i amb ganes 
d’explicar-me” 

Aquest dimarts comença al Suprem la vista per l’1-O amb el gurbetà Carles Mundó entre els acusats 

(Pàgina 40) Dues nenes xineses van actuar en la primera cançó com a ‘alter egos’ de les dues cantants del grup Zao, al Casino

(Pàgina 3)

Per tercer any consecutiu, el Festival Nits 
de Cinema Oriental de Vic va voler ence-
tar la seva programació anual sumant-se 
a la celebració de l’Any Nou Xinès. El plat 

fort va tenir lloc dissabte al vespre amb 
una actuació del grup catalanoxinès Zao, 
format per dues vigatanes d’origen xinès 
i tres músics de jazz de la comarca, una 

formació que il·lustra bé la voluntat d’es-
trènyer els lligams entre les dues comuni-
tats. Actualment a Vic hi ha 643 persones 
empadronades de nacionalitat xinesa.

Vic saluda l’any nou xinès
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En futbol, victòries 
de Tona i Manlleu  
i empat del Vic

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgina 5)

Xavier Sala, alcalde 
de Camprodon: 
“M’hauria agradat 
dedicar més anys a la 
política municipal”

Uns 500 joves a la 
First Lego League, 
que guanya un 
equip gironí

(Pàgina 9)

El CP Vic confirma 
la millora amb un 
empat (3 a 3) amb 
el poderós Reus

(Pàgina 16)

(Pàgina 4)

Victòria de mèrit del CB Vic amb el Girona
El derbi català entre l’UVic-UCC CB Vic i el Bàsquet Girona de 
LEB Plata es va acabar amb una victòria dels vigatans per 83 
a 73. Tot i això, a la segona fase el Vic haurà de lluitar per la 
permanència. A la foto, Samu Domínguez lluita amb un rival.

(Pàgina 26)
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Un militant 
històric del PSC, 
Antoni Noguer, 
torna a la primera 
línia. Noguer serà 
el cap de llista a 
Folgueroles d’una 
candidatura asso-
ciada al PSC: Més 
per Folgueroles. 
Exalcalde en dues etapes i 
exdiputat al Parlament de 
Catalunya, ara feia 10 anys 
que estava allunyat de la 

política local. I el 
PSC ha desvelat, 
també, un altre 
candidat, el de 
Torelló, que serà 
l’actual número 
2, Joan Carmona, 
en substitució de 
Francesc Rive-
ra. Carmona és 

militant d’anys al PSC i ha 
format part de les candida-
tures socialistes des de l’any 
2003.

L’exalcalde de Folgueroles 
Antoni Noguer encapçalarà 
una llista associada al PSC  

Espinelves, de 220 
habitants, tindrà 
per primera vegada 
un POUM

(Pàgina 6)

El Voltregà derrota 
2 a 4 el Caldes, 
amb qui es creuarà 
a la Copa

(Pàgina 16)


