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El Club Patí Manlleu es va imposar aquest dis-
sabte a la pista del Capellades per 1 a 3 i va cer-
tificar, així, el seu ascens a l’OK Lliga, la màxima 

categoria de l’hoquei. El partit era a cara o creu: 
els manlleuencs s’hi jugaven l’ascens i els locals, 
la permanència. Al final, es va desbordar l’alegria 

amb una celebració entre jugadors, tècnics i els 
pocs aficionats que van poder accedir al pavelló 
per la restricció d’aforament per la Covid-19.
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El Club Patí Manlleu retorna a l’OK Lliga

(Pàgines 18 i 19) Equip i afi ció celebren l’ascens a la pista del Capellades just després d’acabar el partit

El govern central proposa que a 
partir del 2024 es pagui per passar 
per la C-17 i l’Eix Transversal (Pàgina 5)

Cobrar peatge per l’ús d’autovies és una proposta del pla enviat per l’executiu a Brussel·les a canvi de rebre ajudes europees

Ripoll obre la temporada 
de festes majors amb públic
La de Sant Eudald a Ripoll obre la tempo-
rada de festes majors amb públic ara que es 
relaxen les restriccions. A la foto, el concert 
de Marcel i Júlia d’aquest diumenge. 

(Pàgina 38)
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El Manlleu elimina 
el Gijón i jugarà la 
final de l’OK Lliga 
femenina

(Pàgines 18 i 19)

El Tona goleja La 
Jonquera (4 a 0), 
continua líder i 
apunta a Tercera

(Pàgina 22)

La contaminació de 
les fonts d’Osona 
persisteix després 
de vint anys

(Pàgines 6 i 7)

Amb la desaparició del toc de 
queda torna la vida als vespres
Bars i restaurants ja poden servir sopars. 
Aquest diumenge es van omplir de nou les 
terrasses al vespre i hi havia ambient als car-
rers coincidint amb la fi del toc de queda.

(Pàgines 2 a 4 i editorial)
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Ampli suport a 
Anna Erra per 
presidir el Consell 
Nacional de JxCat

(Pàgina 11)

Torelló reaprofita 
contenidors vells 
perquè hi visquin 
gats de carrer

(Pàgina 8)

Preocupació dels 
comerciants de 
Vic per l’augment 
de robatoris

(Pàgina 9)


