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Condemna unànime a l’intent 
d’agressió amb un ganivet a 
membres de la CUP a Manlleu

El detingut és un familiar del cap de llista de la formació xenòfoba Som Identitaris, que lidera Paco Zambrana
(Pàgina 7)

(Pàgines 2 i 3) L’aventurer santjoaní Albert Bosch va intervenir a la gala amb una conferència

La sisena edició del sopar benèfic 
Il·lusions a Taula que organitza cada dos 
anys el Rotary Club Vic-Osona va acon-
seguir divendres recaptar 82.000 euros. 
Es destinaran a un projecte pioner per 

incorporar les noves tecnologies en el 
tractament dels joves d’Osona amb pro-
blemes de salut mental i addiccions. Els 
encarregats de desenvolupar-lo seran 
els serveis de salut mental Osonament 

i el Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
(CESS) de la UVic-UCC. El conseller 
d’Interior, Miquel Buch, va assistir a 
la gala que es va fer al recinte firal del 
Sucre de Vic.

El Rotary recapta 82.000 euros a Vic
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Els escoltes de Vic 
surten al carrer per 
reclamar locals en 
condicions pels 
agrupaments

(Pàgina 9)

Roda confia a 
poder mantenir 
la Guingueta 
després de l’últim 
informe de l’ACA

(Pàgina 11)

El president del 
TSJC visita els jutjats 
de Vic enmig de la 
polèmica amb els 
jutges de Manresa

(Pàgina 10)

Folgueroles   
amb Altsasu  
Folgueroles va rebre aquest 
diumenge amb escalf els 
familiars dels joves d’Alt-
sasu, convidats d’honor als 
actes de la Festa Verdaguer 
d’enguany. Dissabte tam-
bé havien estat rebuts a 
l’Ajuntament de Vic, on es 
va convocar una concen-
tració de suport. A la foto-
grafia, els pares d’Altsasu, 
als peus del Pedró, miren 
el moment culminant del 
ballet de Folgueroles. 
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(Pàgina 42)

Els ajuntaments 
d’Osona i 
el Ripollès 
continuen 
reduint el deute

(Pàgines 40 i 41)

El Torelló de 
futbol puja a 
Segona Catalana

(Pàgines 28 i 29)

Èxit de públic a la 
quarta edició d’El 
So de les Cases a Vic

(Pàgina 10)

El Manlleu, campió 
d’Espanya d’hoquei 
Júnior i Infantil

(Pàgina 22)


