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Un jutge cita a declarar el regidor 
de Vic Albert Castells pel cas de la 
carpa del PP i el 25% de castellà
Els populars van obrir la via penal perquè no els la van deixar instal·lar. Castells justifica la decisió

(Pàgines 6 a 8) Antoni Anguera abraçat a la seva dona, Dolors Bigas, al final de l’acte d’homenatge dilluns a Gurb

El fotògraf Antoni Anguera, un apassio-
nat de la muntanya i significat activista 
per la causa catalana, va rebre dilluns 
un càlid homenatge dels veïns de Gurb i 

personalitats de tota la comarca. Aquest 
divendres serà també un dels protago-
nistes de la Marxa dels Vigatans que 
organitza Òmnium Cultural amb motiu 

de la Diada. La controvèrsia per la deci-
sió de Pere Aragonès i els consellers 
d’ERC de no assistir a la manifestació 
de Barcelona ha enrarit l’ambient.
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Gurb es rendeix a Antoni Anguera

El crim mai resolt 
d’Anna Dodas va 
truncar fa 35 anys 
una prometedora 
carrera literària

(Pàgina 14)

Acord per 
desconvocar 
la vaga dels 
caçadors del 
senglar

(Pàgina 30)

(Pàgina 9) 

Peyu estrena la temporada de teatre a Osona  
El nou espectacle d’en Peyu, L’il·lusionista, dona el tret de 
sortida de la temporada teatral a Osona. Dissabte es podrà 
veure a Calldetenes i diumenge, al Cirvianum de Torelló.

(Pàgina 33)
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Cauen 826.000 euros de la Loteria a Vic 
En un sol dia va tocar un primer i un quart premi de la Loteria 
Nacional a Vic: a l’estanc Boixeda i a l’As de Trèbols. Al bar Els 
Ocellaires –a la foto– van vendre 64 cupons entre els clients.

(Pàgina 18)
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Comencen les 
principals lligues 
de futbol i hoquei

El Tona viurà diumenge 
un altre dia històric, el del 
seu debut oficial a Terce-
ra Divisió. Jugarà davant 
un dels històrics, el Sant 
Andreu, un dels candidats 
al títol. També comença lli-
ga el Vic Riuprimer REFO, 
que afronta la quarta tem-
porada a la Primera Nacio-
nal. En hoquei, el Voltregà, 
únic representant osonenc 
a l’OK Lliga, rep el Liceo.

(Pàgines 36 a 39)

Invertiran 4,3 
milions d’euros 
per rehabilitar 
habitatges a Ripoll, 
Centelles i Sant Joan

(Pàgina 19)

Dos detinguts a 
Taradell en una 
operació policial  
contra el cultiu 
de marihuana

(Pàgina 15)


