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Lliurament a l’interior

La ripollesa Marina Vilalta, distingida 
amb la Creu de Sant Jordi, va començar a 
guardar les ovelles al costat del seu pare 

quan només tenia cinc anys. L’ofici de 
pastora, que és més una manera de viure 
que no pas una feina, l’ha acompanyat 

tota la vida. El seu poble es va sumar dis-
sabte als reconeixements amb un emo-
tiu homenatge de quilòmetre zero.
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Bruguera homenatja la seva pastora 

(Pàgina 9) Marina Vilalta Fajula, exultant en la inauguració de la plaça de Bruguera que porta el seu nom

Pressió des del Lluçanès 
perquè el nou Govern desencalli 
la creació de la comarca
La setmana passada hi havia prevista una reunió amb alcaldes i Consorci que l’executiu va anul·lar per tercer cop

El Ball de Bruixes 
de Viladrau arriba 
a la 25a edició

(Pàgina 37)

(Pàgina 5)

El pradenc mort 
de malària s’hauria 
contagiat d’un altre 
malalt ingressat a 
l’hospital de Vic

(Pàgina 6)

Botànica funerària 
Tots Sants és sinònim de gent i flors 
als cementiris, espais de repòs i per al 
record amb els seus propis codis a l’hora 
de triar arbres, plantes o ornaments.

(Pàgines 2 i 3)

G
U

IL
LE

M
 F

R
EI

X
A

El Torelló guanya el derbi   
El Torelló es va emportar el derbi de 
Primera Catalana contra el Vic (1-2) amb 
gols dels germans Coll. Els dos equips no 
s’enfrontaven des de fa més de mig segle.

(Pàgina 19)
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Una ‘senyora’ vil·la romana
La vil·la romana que es va descobrir 
l’estiu passat a Sant Martí d’Albars podria 
haver ocupat sis hectàrees. Dissabte s’hi 
va fer una visita per als veïns.

(Pàgina 33)
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El Pantà de Sau, a 
mínims: està al 18% 
de la seva capacitat

(Pàgina 6)

‘El 9 Món’

(Suplement)

Calendari d’Estabanell

Tavertet inaugura 
la ruta del filòsof 
Raimon Panikkar

(Pàgina 36)

El Tona es retroba 
amb la victòria al 
camp de la Grama

(Pàgina 18)


