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Vic i Manlleu uneixen 
esforços per regular  
els patinets elèctrics
La seva proliferació obliga a posar ordre: Manlleu n’ha prohibit la circulació a la plaça

(Pàgines 2 i 3)

El CPA Tona va aconseguir aquest cap 
de setmana una fita històrica. Es va 
proclamar campió del món de patinatge 
en la modalitat Xou Petit, en el marc 
dels World Skate Games que s’estan 

disputant a l’Argentina. “És molt gran 
el que s’ha fet, encara no ens ho acabem 
de creure”, comentava aquest diumenge 
el president, Rafel Torres. El campionat 
del món és la cirereta a un gran any del 

Tona, que va obtenir els campionats de 
Barcelona, Catalunya i Espanya, i va ser 
tercer classificat a l’Europeu. Aquest 
dimarts hi ha prevista una recepció a 
Tona dels components de l’equip. 
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El Tona, campió del món de patinatge

Mor un conductor 
atropellat pel seu 
propi camió al 
lateral de la C-17, 
a l’altura del Pinós

Cap de setmana 
d’incidències a l’R3: 
dues avaries a la 
catènaria i una al pas 
a nivell de Ripoll

(Pàgina 5)

(Pàgina 23) Les patinadores del CPA Tona celebren la medalla d’or en els World Skate Games a l’Argentina

Empenten una 
venedora de 
l’ONCE a Vic 
per robar-li les 
butlletes de loteria

(Pàgina 7)

Passió per la muntanya a Vic   
La Fira de la Muntanya de Vic va tornar a ser tot un èxit 
aquest cap de setmana amb més de 12.000 visitants. Va acollir 
el Campionat Open Bloc d’escalada. A la foto, Èrica Rosell.

(Pàgina 26, 36 i 37)
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La Fira Rocaguinarda torna a Olost
Olost es va omplir diumenge en la primera Fira d’en Perot 
Rocaguinarda postpandèmia. Més d’un centenar de veïns 
participaven en les recreacions al carrer.

(Pàgina 35)
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El 80% de les 
persones ateses 
per Càritas de 
Ripoll viuen en un 
habitatge precari

(Pàgina 4)

El Tona s’imposa  
al Castelldefels  
(1-2) amb un gol  
a l’últim minut 
de partit

(Pàgina 16)

(Pàgina 3)


