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L’entitat sense ànim de lucre Activa-
terçol va repartir 9 milions d’euros 
del primer premi de la Grossa de Cap 
d’Any. El número premiat, el 72656, 

l’havien adquirit a l’estanc del carrer 
de Baix de Castellterçol. El premi es va 
saber divendres cap a la 1 del migdia i 
va esclatar l’alegria davant de l’establi-

ment, on es van reunir veïns i membres 
de l’entitat Activaterçol, que durant 
l’any organitza activitats lúdiques, cul-
turals i d’oci al municipi.
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Nou milions de la Grossa a Castellterçol

(Pàgina 6) Responsables de l’establiment que va vendre el número i de l’entitat Activaterçol, celebrant el premi

Osona no aconsegueix reduir 
la xifra de víctimes mortals  
en accident de trànsit
L’any passat van perdre la vida set persones a les carreteres de la comarca. Preocupa la sinistralitat a la C-37 

(Pàgines 4 i 5)

Esperant les 
cavalcades dels 
Reis d’Orient  
Després que l’any passat se 
suspenguessin gairebé totes, 
aquest dimecres al vespre la 
majoria de pobles d’Osona i el 
Ripollès tornaran a viure les 
cavalcades dels Reis d’Orient, 
si bé amb mesures puntuals per 
evitar aglomeracions. Aquests 
dies ja hi ha hagut diversos 
campaments i carters reials 
recorrent molts municipis.
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El campament reial de Manlleu, diumenge, amb presència de Ses Majestats

Pau Moral, un dels 
‘pares’ de Gavi al Barça 

L’entrenador osonenc, ara 
a Qatar, recorda quan l’any 
2015 va arribar procedent 
del Betis una de les joves 
promeses del Barça amb 
més futur.

(Pàgina 19)

El primer nadó de 
l’any 2022 a Osona
Maria Leiny Rodríguez 
Morales és el primer nadó 
d’Osona del 2022. Va néi-
xer a Vic el 2 de gener a 3/4 
de 12 del migdia.

(Pàgina 11) (Pàgines 30 a 32)

El 2022 arrenca amb 
alces de preus per la 
inflació desbocada 
que farà perdre  
poder adquisitiu

(Pàgines 2 i 3)

Dolors Costa: 
“Si em torno a 
presentar, ho faré 
amb una llista 
independent”

(Pàgines 8 i 9)

Cremen dos 
cotxes i dos 
contenidors a 
Manlleu en menys 
de 48 hores

(Pàgina 10)


