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Una trentena 
d’autocars d’Osona  
i el Ripollès, a 
la marxa per 
l’autodeterminació 

(Pàgina 6)
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Centelles, únic 
municipi d’Osona 
on hi haurà una 
llista de l’ANC 
amb primàries

(Pàgina 7)

Un veí de Vic  
roba un DNI  
i aconsegueix 
treure 30.000 
euros d’un compte

(Pàgina 9)

(Pàgines 2 i 3) El president Quim Torra i l’alcalde de Prats de Molló, Claude Ferrer, escolten el testimoni emocionat d’un exiliat

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, va parti-
cipar dissabte a Molló en 

l’acte de commemoració del 
80è aniversari del final de la 
Guerra Civil i d’homenatge 

als exiliats. Torra va aprofi-
tar la presència de diversos 
alcaldes de la Catalunya 

Nord per agrair-los el suport 
que han donat als presos 
polítics.

Torra homenatja els exiliats al camí de la retirada de Molló

Nou èxit de públic del Cau de Bruixes
El 22è Cau de Bruixes de Centelles va tornar a mostrar el seu 
poder de convocatòria, aquest dissabte. Lourdes Tuneu va ser 
investida Bruixa de l’Any; i la geganta Cent, Bruixa d’Honor.

(Pàgina 37) 

Voltregà i Manlleu, a la final a 4 europea
El Voltregà i el Manlleu s’han classificat per disputar la final a 4 
europea. Les de Sant Hipòlit van guanyar (3 a 1) el Benfica i les 
manlleuenques van fer valer, a Gijón, l’avantatge de l’anada.

(Pàgines 16 i 17)

Un grup de 
voluntaris intenta 
arrencar somriures 
als pacients de la 
Santa Creu de Vic

(Pàgina 8)

El metge ripollès 
Daniel Palomeras 
es jubila després 
de més de quatre 
dècades exercint

(Pàgina 10)

El Vic goleja  
el Tona al derbi 
osonenc i el 
Manlleu guanya  
al camp del líder

(Pàgines 20 i 21)
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Criadors de cavalls de 
raid s’alien per liderar  
el negoci al sud d’Europa
L’associació s’impulsa des d’Osona, on n’hi ha més de 1.000 exemplars, i té socis de tot Catalunya

(Pàgina 13)


