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El Manlleu va aconseguir dissabte molt 
més que tres punts. Es va imposar per 
0 gols a 3 al seu etern rival, el Vic, i a 
domicili, en un partit vibrant en què 

les aficions ho van viure amb l’emoció 
dels grans derbis. Després d’una pri-
mera part igualada, els manlleuencs 
haurien pogut aconseguir un marcador 

encara més ampli, perquè van enviar 
fins a dues pilotes al pal. La victòria, a 
més, afiança el Manlleu en la primera 
posició del grup 2 de Primera Catalana.
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Eufòria del Manlleu per la victòria al derbi de Vic

Renfe recupera el 
tren blanc després 
que se’n denunciés 
la supressió

(Pàgina 5) (Pàgines 16 i 17) Els jugadors del Manlleu van celebrar la victòria al final del partit amb els aficionats desplaçats a Vic

La Generalitat fixarà un índex 
per evitar que els ramaders cobrin 
la llet per sota el preu de cost
La consellera Teresa Jordà ho va anunciar durant una visita a la fàbrica de pinso de la Cooperativa Plana de Vic

Ferran Jutglà, de 
Sant Julià, debuta 
al primer equip 
del Barça

(Pàgina 17)

Malestar als 
Hostalets per  
una baralla  
en un pis ocupat

(Pàgina 7)

Cap de setmana 
de fires de Nadal 
i Santa Llúcia

(Pàgines 40 i 41)

(Pàgines 2 a 4)

“Em deien: ‘Tu no 
pots jugar perquè 
ets negra”
El govern vol fer una llei 
contra el racisme. La viga-
tana Freeda Kyeera Yaana 
explica la seva experiència. 

(Pàgina 6)

De Pau Riba a Lluís 
Llach per recordar 
Ovidi a Vic  
L’homenatge a Ovidi Montllor 
va reunir a L’Atlàntida Lluís 
Llach, Quico Pi de la Serra, 
Toti Soler, Quimi Portet o 
Sergi López. El moment més 
emotiu del concert, que va 
durar quatre hores, va ser quan 
va pujar a l’escenari Pau Riba, 
que ha anunciat que pateix 
un càncer de pàncrees, i va 
interpretar el poema musicat 
T’estimo, però no ho sé escriure.

(Pàgina 36)
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Lluís Llach, a l’escenari de L’Atlàntida durant el concert d’aquest dissabte

El Taradell goleja 
el Vic (3 a 7) en 
un partit que 
sentencia a la 
primera part

(Pàgina 25)


