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Vic lidera el rànquing de les
ciutats catalanes que més
creixeran entre ara i el 2033
(Pàgines 2 i 3)

Destaca entre les 25 més poblades. Les projeccions preveuen 176.400 habitants a Osona i 25.500 al Ripollès
(Pàgina 4)

(Pàgines 16 i 17) Les jugadores manlleuenques aixequen la Copa després de superar el Palau

Prohibiran
banyar-se en
un tram de sis
quilòmetres de la
riera de Merlès

El Manlleu
revalida la
Copa de
la Reina

(Pàgina 5)

Per segon any consecutiu el Martinelia CP
Manlleu ha aixecat la
Copa de la Reina d’hoquei patins i arriba ja als
tres títols a la competició. Aquest diumenge
al migdia a Lleida les
de Jordi Boada es van
imposar al Palau, el
campió d’Europa, en una
final que es va decidir a
la tanda de penals (1-3).
Els primers 50 minuts
van acabar amb un
empat a dos gols i a la
pròrroga cada equip va
marcar una diana més.
La manlleuenca Anna
Casarramona va ser escollida millor jugadora de
la Copa i Maria Díez va
rebre la insígnia d’or de
la federació per la seva
trajectòria. A quarts de
final, l’equip es va desfer
de l’Igualada Femení (62) i a semifinals va batre
el Telecable (1-2).

El detingut a Vic
per calar foc en una
autocaravana abans
hauria atracat un
home amb un ganivet
(Pàgina 9)

Remei Reviu
demana parar les
obres a la plaça de
la Noguera de Vic
(Pàgina 35)

(Pàgina 18)

JOAN RAMON CASTELLVÍ

Artistes del
Moianès s’uneixen
per reimpulsar i
oferir programació
regular a Les Faixes

(Pàgina 39)

(Pàgina 38)

(Pàgina 7)

El Taradell no
pujarà a l’OK Lliga

BERNAT CEDÓ

ALBERT LLIMÓS

El Torelló manté les
opcions d’ascens a
Primera Catalana

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 20)

(Pàgina 40)

Conviure amb el lupus

Màgia en majúscules a Tona

Una dècada de llavors

Èxit de públic al
40è Mercat del
Trasto de Torelló

Laura Roca i Rosa Comas, de Torelló i
Vic, tenen lupus, una malaltia que afecta
el sistema immunitari. Aquest dimarts
se’n commemora el dia mundial.

Escampisme, ventrilòquia, clown...
Propostes per a tots els gustos a la
sisena edició d’una Tona de Màgia, que
tornava després d’un any d’aturada.

Roda va viure diumenge la desena
edició de la Fira de la Llavor, una
proposta singular que ha arrelat. Entre
els visitants, la consellera Teresa Jordà.

