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La consellera de Justícia, Lourdes 
Ciuró, va participar aquest dissabte en 
un emotiu acte a Taradell per lliurar 
els documents de nul·litat de judicis 

franquistes a 45 famílies vinculades 
amb Taradell el mateix dia que es com-
plien 46 anys de la mort de Franco. 
Els tribunals franquistes van utilitzar 

els judicis sumaríssims com a eina de 
repressió, i dels afectats a Taradell vuit 
van acabar afusellats i la gran majoria 
no es van escapar de la presó. 
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Un acte de reparació històrica a Taradell

Arrangen l’accés 
des de Montesquiu 
a la C-17 dos anys 
després que el 
‘Glòria’ el fes malbé

(Pàgina 9) (Pàgina 5) Foto de família dels familiars dels veïns de Taradell sotmesos a judicis sumaríssims a l’acte de Can Costa

Repunt de denúncies per 
violència de gènere després 
del parèntesi de la pandèmia
Durant el confinament les xifres quedaven emmascarades perquè no es denunciava; aquest dijous es commemora el 25-N 

Entrevista  
a Camil Ros, 
secretari 
general de la 
UGT a Catalunya

(Pàgina 13)

Pluja d’elogis a 
Clara Roquet, de 
Malla, en l’estrena 
de ‘Libertad’, la seva 
primera pel·lícula 

(Pàgina 37)

Un film sobre l’Antàrtida guanya a Torelló   
El premi principal del Festival BBVA de Cinema de Mun-
tanya ha estat per al film After Antarctica (a la imatge, un 
fotograma), de la directora nord-americana Tasha Van Zandt.

(Pàgina 36)

El CB Vic venç el 
Quart i continua 
intractable a casa, 
on compta els 
partits per victòries

(Pàgina 27)

Reconeixements als 
comerços centenaris 
Can Cors de Tona  
i Can Rudes de Sant 
Joan

(Pàgines 40 i 41)

(Pàgines 2 a 4  
i Editorial)

El Manlleu venç a Tona i estreny el liderat     
El Manlleu va guanyar 0 a 2 el Tona, victòria que deixa un 
triple empat al liderat compartit per Santfeliuenc, Manlleu i 
Tona. El Vic va empatar i el Vic-Riuprimer va perdre.

(Pàgines 20 i 21)
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