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Els capitans de tots els equips del CF 
Calldetenes estrenaran aquest cap de 
setmana un nou braçalet amb la ban-
dera de l’arc de Sant Martí –un dels 

símbols LGTBIQ+ més representa-
tius– i l’escut del club brodat a sobre. 
Volen conscienciar sobre l’aversió cap 
a aquest col·lectiu en un esport de mas-

ses com el futbol. No serà una acció 
puntual concreta del treball en valors 
que fan, sinó que a partir d’ara aquest 
serà el seu signe d’identitat.
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Un braçalet contra les discriminacions

Veïns de l’antic 
abocador de Cal 
Gitanet de Vic 
denuncien una 
plaga de cucs

(Pàgina 8)

(Pàgina 45) Representants de tots els equips del CF Calldetenes, dimecres a la tarda amb els nous braçalets

A Osona i el 
Ripollès hi ha un 
miler d’escolars 
confinats pel 
repunt de la Covid

(Pàgina 6)

El Grup Bon Preu invertirà 
48 milions en un centre 
logístic al sud de Catalunya 

(Pàgina 32)

Serà un complement del que hi ha a Balenyà i servirà per abastir les comarques de Tarragona i Lleida

La Universitat de 
Vic supera per 
primer cop els 
10.000 estudiants 
matriculats

(Pàgina 14)

Queixes per la 
quantitat de multes 
del nou radar de 
Torelló: n’ha posat 
un miler en un mes

(Pàgina 15)

Concentració 
també a Sant 
Quirze per la 
seguretat   
Prop de 400 persones es 
van concentrar dijous 
al vespre a Sant Quirze 
de Besora convocats per 
l’Ajuntament per reclamar 
més presència policial 
davant l’augment de casos 
d’incivisme i fets delictius. 
A l’acte, on es van recollir 
firmes, hi van assistir 
alcaldes i regidors d’altres 
municipis del Bisaura.

(Pàgina 9)
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   D’esquena, l’alcalde dirigint-se als veïns concentrats aquest dijous

Les restes d’un 
soldat republicà

La filla d’Antoni Casa-
novas, veí de Castellterçol 
nascut al Brull, ha rebut 
les restes del seu pare 83 
anys després de la seva 
mort al front. 

(Pàgines 22 i 23)

El torellonenc 
Dan Peralbo 
guanya el premi 
musical Sona9
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(Pàgina 43)


