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Moren dos osonencs en 
accident de moto en poc més 
de 24 hores de diferència

Dissabte va perdre la vida un veí de Santa Eulàlia de Riuprimer, de 28 anys, i diumenge, un de Manlleu, de 35

(Pàgines 24 i 25) Els jugadors del Club Patí Taradell celebren l’ascens a l’OK Lliga després del partit a la pista del Liceo B

(Pàgina 7)

El Club Patí Taradell va escriure dissab-
te un dels capítols més importants de 
la seva història aconseguint l’ascens a 
la màxima categoria de l’hoquei estatal. 

Ho va fer després d’imposar-se per 4 
gols a 9 a la pista del Liceo B. Una cin-
quantena d’aficionats van viatjar fins a 
la Corunya per donar suport a l’equip. El 

Manlleu per la seva banda va perdre i va 
deixar escapar l’oportunitat de tornar a 
l’OK Lliga. El Patí Vic es va assegurar la 
permanència amb una golejada a l’Alcoi. 

El Taradell ja és equip d’OK Lliga
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Ceràmica amb missatge

(Pàgina 41)
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Els partits mouen 
fitxa per buscar 
suports i fer-se amb 
les alcaldies on no 
hi ha majoria

(Pàgines 4 i 5)

La Fira del Tupí de Sant Julià 
va acollir una mostra de 
peces fetes per Jordi Cuixart 

des de la presó. Hi va assistir 
la seva companya i el vice-
president del govern. 

(Pàgina 11)

Manlleu obre la 
passera de 73 
metres sobre el 
Ter aprofitant un 
acte dels Tonis

Osona podria 
arribar a la xifra 
de 180.000 
habitants d’aquí  
a 20 anys

(Pàgines 2 i 3)

El fins ara cap dels 
Mossos d’Osona 
dirigirà la nova 
àrea d’escortes del 
president Torra

(Pàgina 9)

(Pàgina 19)

El Manlleu 
de futbol sala 
aconsegueix, als 
penals, l’ascens a 
Divisió d’Honor

(Pàgina 29)

Un veí dels 
Hostalets s’emporta 
el premi a la millor 
ratafia de la fira  
de Centelles

(Pàgina 43)

Soler & Palau 
compra la italiana 
Brofer i vol arribar 
als 800 milions de 
facturació el 2020


