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Expulsen del país un veí de 
Roda que va complir condemna 
per enaltir el gihadisme
Estava en llibertat sota vigilància policial i va ser detingut dimecres per ordre de l’Audiència Nacional

(Pàgina 16)

(Pàgines 36 a 41) La plaça de la Vila es va omplir en l’acte que dona el tret de sortida de la festa major de Torelló

La festa del batre i la civada de Torelló, 
la Porronada, va celebrar 25 anys aquest 
dijous al vespre en una nova edició mul-
titudinària. Per commemorar les noces 
d’argent hi van fer acte de presència 

alguns dels impulsors de la festa el 1994. 
L’acte va donar el tret de sortida als plats 
forts de la festa major de Torelló, que ja 
està en marxa i que per segon any comp-
tarà amb punts liles que gestionarà la 

nova associació Barjaules de la Vall del 
Ges. El primer cap de setmana hi haurà 
concerts amb Diversiones o Nyandú i la 
festa incorpora la versió masculina del 
polifang o el joc dels escuts.

La Porronada de Torelló fa 25 anys
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Plantar cara al càncer infantil

(Pàgines 4 i 5)
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Nil Moret, de Torelló, tenia 16 mesos quan li van detectar 
un dels càncers infantils més rars i agressius. Acaba de fer 7 
anys. Va superar el càncer després d’una llarga lluita.

(Pàgina 7)

ERC obre expedient 
a un exregidor de 
Camprodon per un 
cas de presumpta 
corrupció

(Pàgina 13)

L’alcalde del Brull 
presidirà la 
Mancomunitat i el 
de Calldetenes, el 
Consell d’Alcaldes

La Plana de Vic 
va superar aquesta 
setmana el nivell 
d’alerta per 
contaminació d’ozó

(Pàgina 19)

(Pàgina 17)

Torelló millora les 
condicions de la 
Policia Local amb 
un acord que té un 
any de vigència

(Pàgina 18)

L’Hospital de 
Campdevànol té 
problemes per 
cobrir les vacants 
de cirurgians

JxCat tindrà 
l’alcaldia de Roda 
l’últim any del 
mandat després de 
pactar amb IPR

(Pàgina 6)

(Pàgina 32)

Una presidència col·legiada 
formada pels expresidents 
Pere Puntí i Santi Benito, 
tots dos amb una llarga tra-
jectòria en la gestió empre-
sarial, i que completarien 
Jordi Tañà i Xavier Amblàs. 
Aquesta és la precandida-
tura que es va presentar 
dijous al vespre als socis del 
Club Patí Vic i que es marca 
com a objectiu salvar l’enti-

tat d’una de les situacions 
més delicades que ha viscut 
en la seva història. La veu 
cantant de l’assemblea la va 
portar Puntí, l’expresident 
que ja va evitar la fallida del 
club durant la segona mei-
tat dels anys vuitanta. Per 
aconseguir-ho, volen aug-
mentar el nombre de socis i 
negocien amb l’Ajuntament 
que els llogui els pavellons.

Pere Puntí i Santi Benito, 
en una candidatura per 
salvar el Club Patí Vic


