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El Manlleu Magic Studio va aixecar 
aquest diumenge a la Corunya la segona 
Copa de la Reina del seu palmarès. Va 
ser després de superar a la final el Palau 

de Plegamans –vigent campió de Lliga i 
de la Copa d’Europa– en un partit rodó 
on va destacar la capitana Anna Casar-
ramona, autora de tres dels cinc gols 

manlleuencs. A semifinals, les manlle-
uenques van superar el Voltregà Stern 
Motor (6 a 0) en el que va ser la revenja 
de la semifinal de la Copa d’Europa.
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Campiones de la Copa de la Reina

(Pàgines 18 i 19) Les jugadores del Manlleu celebren al mig de la pista el títol aconseguit a la Corunya

L’Hospital de Vic permet després 
d’un any l’accés d’acompanyants 
dels pacients ingressats (Pàgina 6)

El centre flexibilitza les mesures davant l’avanç de la vacunació i la millora dels indicadors epidemiològics

El Cabró Rock, el 
retorn dels concerts 
multitudinaris 
Oques Grasses amb l’estrena 
del disc A tope amb la vida 
van ser els grans triomfadors 
del festival Cabró Rock, que 
divendres va aplegar prop de 
tres mil persones a la zona 
esportiva de Vic. Un total 
de cinc grups –Stay Homas, 
Buhos, Di-versiones, El Pot 
Petit i Oques Grasses– van 
actuar divendres i dissabte en 
aquest nou festival que és un 
dels primers multitudinaris a 
Catalunya des de la pandèmia.

(Pàgina 36)
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Osona vol crear 
una xarxa  
de vies ciclistes 
interurbanes de 
152 quilòmetres

(Pàgines 2 i 3)

EL9NOU.CAT, 
distingit per 
l’ACPC com a 
millor digital  
de l’any 2020

(Pàgina 9)

Campdevànol 
multarà amb 500 
euros els propietaris 
que no tinguin el 
gos censat

(Pàgina 12)

(Pàgines 20 i 21)

Mor un motorista 
a Moià en 
intentar esquivar 
un senglar a la 
carretera C-59

(Pàgina 7)

El Tona es proclama 
campió de Lliga  
i jugarà la 
promoció d’ascens 
a Tercera Divisió

L’Olla de Núria i els 
Matxos desafien les 
altes temperatures

El Vic TT guanya 
la Superdivisió

(Pàgina 28)

L’Orquestra Di-versiones, en el concert de divendres al vespre

(Pàgines 26 i 27)


