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(Pàgines 40 a 48)

Una de les mítiques cabines telefòniques model Garza, a Taradell. Es van popularitzar als seixanta i cada cop en queden menys

Les cabines telefòniques 
estan condemnades a desa-
parèixer, però el govern espa-
nyol ha aprovat una pròrroga 

que com a mínim garanteix 
que continuaran formant 
part del paisatge urbà fins al 
desembre de 2019. A Osona i 

el Ripollès encara en queden 
61. Vic, amb 13, és on n’hi 
ha més, seguit de Manlleu 
(6), Torelló (5) i Ripoll (4). 

Els últims anys han desapa-
regut les de Ribes de Freser, 
Vilanova de Sau o Santa 
Maria de Besora.

(Pàgina 11)

Amnistien les 61 cabines 
telefòniques que encara 
hi ha a Osona i el Ripollès
El govern espanyol ha aprovat 
recentment una pròrroga d’almenys 
un any més per retirar-les

Joan Coma  
i Sara Blázquez 
encapçalaran de 
nou la candidatura 
de Capgirem Vic

(Pàgina 5)

Cap de setmana de 
carnaval a Taradell, 
Ripoll, Balenyà, 
Roda i Moià

El Voltregà 
certifica l’accés a        
la final a quatre de 
la WS Europe CUP

(Pàgina 20)

(Pàgina 4)

“Em van dir: ‘Negre 
de merda, ves-te’n 
al teu país’ i em 
van pegar”

Un veí de Sant Quirze origi-
nari del Senegal ha denun-
ciat que tres homes el van 
pegar i li van trencar una 
dent. Els Mossos n’han iden-
tificat els autors: els acusen 
d’un delicte de lesions. 

(Pàgina 8)

Igualar la mobilització de l’any passat ja hauria estat un èxit, 
però els carrers van viure aquest 8-M una onada de protesta 
encara més massiva. A la manifestació de Vic, segons la Guàr-
dia Urbana, hi van participar 3.000 persones.

Manifestació feminista multitudinària

(Pàgina 23)

L’UVic-UCC CB Vic s’aferra a les opcions de permanència 
després de guanyar aquest dissabte al vespre 72 a 79 a la pista 
del potent Teslacard Círculo Gijón. A la foto, Fornas, autor de 
24 punts, entre Prinsloo i l’ex-NBA Swift.

El Club Bàsquet Vic assalta Gijón
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L’escriptor Jordi 
Lara busca el sentit 
de la mort de Lluís 
M. Xirinacs l’any 
2007 a Ogassa

(Pàgines 2 i 3)
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Clàudia Galicia, de 
Torelló, campiona 
del món d’esquí de 
muntanya en esprint

(Pàgina 31)

A Vic encara en queden 13, però 
també n’hi ha 6 a Manlleu, 5 a 
Torelló o 4 a Ripoll


