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Al voltant de 10.000 persones van 
passar aquest dissabte per Centelles 
per viure la jornada central del Cau de 

Bruixes, que enguany commemorava el 
25è aniversari. La festa, que va néixer 
com un simple preàmbul del carnaval, 

s’ha consolidat com una de les propos-
tes més singulars del calendari festiu 
de la comarca.
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Un quart de segle de bruixes a Centelles

(Pàgina 37) Un moment de l’espectacle que rememorava els 25 anys de la festa, dissabte a la nit

Vic i Gurb posaran un bus a 
la zona d’oci nocturn quan 
hi hagi festes per a menors
La iniciativa, amb la col·laboració dels ajuntaments i les discoteques, vol augmentar la seguretat dels joves

(Pàgina 4)

El grup Perquè no 
ens fotin el tren 
celebra els 10 anys 
en un acte marcat 
pels retards a l’R3

(Pàgina 5)

Els pressupostos de la 
Generalitat preveuen 
per a Osona un terç 
de les inversions que  
es faran al Bages

(Pàgina 7)

Un llibre de 
l’historiador Xavier 
Costa explica l’origen 
dels tres monestirs 
del Ripollès 

(Pàgina 13)

El Manlleu dona la 
campanada i guanya 
(1-2) al camp del 
líder, l’Escala, amb 
dos grans gols

(Pàgina 16)

Jordi Basté, Tòfona d’Or al Trufforum Vic
El periodista Jordi Basté (a la foto, amb Nandu Jubany) i el 
xef Paco Pérez, dos dels mediàtics guardonats en aquesta fira 
internacional de la tòfona, que ha plantat les arrels a Vic.

(Pàgina 35)
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Una llei per reduir l’abandonament d’animals
Protectores, criadors i venedors analitzen el projecte de llei 
de benestar animal que, entre d’altres, prohibirà la venda de 
gossos, gats i fures a botigues. Se’n vol reduir l’abandonament.

(Pàgines 2 i 3)
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Maria Alsina: “El 
canvi climàtic és un 
problema global; 
però els impactes, 
regionals”

(Pàgines 8 i 9)


