
Jordi Vila, que regenta el 
Bar de l’Estació de Vic, va 
ser protagonista divendres 
d’un episodi singular. Es va 
adonar que li havia desapa-
regut la jaqueta penjada en 
una cadira. Li va venir al 
cap una noia que havia sor-
tit del bar feia poca estona. 
Va revisar les càmeres 
del local i, efectivament, 
va veure com la noia es 
posava la jaqueta, en treia 

la cartera i se n’anava. Hi 
duia documentació, i pensant 
que la setmana que ve ha de 
viatjar a l’estranger va com-
provar els horaris del tren i, 
sense pensar-s’ho, va agafar 
la moto, va enfilar la C-17 i va 
atrapar el tren a Sant Andreu 
Arenal, on va pujar i va poder 
recuperar jaqueta i cartera. 
Això sí, li van posar una 
multa per aparcar la moto 
malament.

Amb aquesta edició
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Persecució de pel·lícula

El Club Patí Vic 
convoca eleccions 
un any abans 
d’acabar el mandat

(Pàgina 51)

Crispació al ple 
de Manlleu: la 
caserna enfronta 
PSC amb ERC  
i PDeCAT

(Pàgina 16)

El futur de Can 
Puigneró, d’on s’ha 
de retirar la uralita, 
motiu de debat 
polític a Roda

(Pàgina 15)

Nani Mora 
té tots els 
números per 
ser la candidata 
d’ERC a Ripoll

(Pàgina 9)

L’empresa Lavola 
de Manlleu es 
fusiona amb 
el grup anglès 
Anthesis

(Pàgina 43)

PxC, partit xenòfob 
fundat a Vic, es 
dissol i els militants 
que encara queden 
se’n van a Vox 

(Pàgines 6 i 7)

Carles Mundó, al 
Suprem: “No es va 
gastar ni un euro 
de la Generalitat 
pel referèndum”

(Pàgina 4)

(Pàgina 13)
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 Jordi Vila, al Bar de l’Estació

Li roben la cartera a l’estació de Vic, persegueix el 
tren amb moto, l’atrapa a Barcelona i la recupera El Voltregà, a 

semifinals de la 
Copa de la Reina;  
el Manlleu, eliminat

(Pàgines 50 i 51)

Vaga amb tensió

(Pàgines 2 i 3)

Desallotgen 
per la força 
la C-17 a 
Gurb amb 
un detingut i 
diversos ferits

Concentració 
a la plaça de 
Vic contra   
el judici 
de l’1-O al 
Suprem

El tall de la carretera i la concentració, focus d’una jornada amb més protesta que reivindicació

Manifestants con-
vocats pels CDR van 
tallar, aquest dijous al 
matí, la confluència 
de la C-17 amb l’Eix 
Transversal a Gurb. Els 
Mossos d’Esquadra van 
desallotjar la carretera 
per la força en una ac-
ció que va acabar amb 
un detingut i diversos 
ferits. A la fotografia, 
un moment de tensió 
al mig de la carretera.

La jornada va tenir un 
epíleg a la tarda a la 
plaça Major de Vic, on 
es va fer una concen-
tració multitudinària 
(a la fotografia) de 
protesta contra el 
judici de l’1-O. En un 
breu acte es va llegir 
un manifest. Durant el 
dia també hi va haver 
tractorades i concen-
tracions en diversos 
municipis. 
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