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Després de passar dos mesos refugiats 
en un soterrani on s’alimentaven, entre 
d’altres, dels ous de les gallines que hi 

van trobar, Viktor i Natalia Sapurko, 
i el seu fill Ilia, van arribar a Vic. Van 
formar part dels primers contingents 

que van arribar a Catalunya fugint de 
la guerra d’Ucraïna. Els seus plans de 
futur passen per establir-se a Catalunya. 
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“A Ucraïna ja no ens hi queda res”

(Pàgines 4 i 5) Victor i Natalia Sapurko, i el seu fill Ilia, aquest dissabte a Vilanova de Sau

Els positius per alcoholèmia 
han augmentat els últims 
cinc anys a Osona
Trànsit, Mossos i policies locals intensifiquen els controls aquests dies de Nadal

(Pàgina 3)

El Voltregà es 
classifica per 
als vuitens de 
l’Europe CUP com 
a primer de grup

(Pàgina 24)

Moià inaugura 
15 anys després 
l’aparcament 
soterrat de la 
plaça del CAP

(Especial Moianès)

Homenatgen l’actor 
manlleuenc Antonio 
Anglada i demanen 
que se’l declari  
fill predilecte

(Pàgina 39)

Centelles i Torelló 
dediquen el cap 
de setmana a les 
fires de la tòfona  
i la fusta 

(Pàgines 40 i 41)

Vic i Manlleu empaten al derbi 
El Vic i el Manlleu van empatar en un partit en què hi va haver 
poques ocasions. Els manlleuencs es van avançar de penal 
al minut 66 i el Vic va neutralitzar l’avantatge tres minuts 
després. La part més negativa va ser la lesió de Campayo. 

(Pàgina 19)

La troballa d’un 
crani a Seva
Francesc Casanellas explica 
com amb dos companys 
van trobar un crani humà a 
prop de la riera de l’Afrau. 
El van portar als Mossos.

(Pàgina 6)
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