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Els alcaldes de Calldetenes,
Santa Eugènia i Vic es
reuneixen per la pota sud
(Pàgina 5)

Les posicions són divergents, però el compromís és esperar el projecte per conèixer sobre què es discuteix

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 32 i 33) Noies amb el vestit típic de les Filipines, país convidat a les Nits

(Pàgina 15)

La UVic confirma
Joan Soler com a
degà de la Facultat
d’Educació i deixa
vacant Salut

Cinc anys de presó
a un noi de Ripoll
per apunyalar un
amic per una dosi de
marihuana

(Pàgina 6)

(Pàgina 15)

CiU de Manlleu,
empipada amb
l’equip de govern per
unes obres que es fan
al passeig del Ter

Detinguda una
conductora que va
donar positiu d’alcohol
i drogues en un
accident a l’Esquirol

(Pàgina 10)

(Pàgina 15)

JORDI PUIG

Els veïns de l’edifici
del carrer Sant Pere
de Vic fa 13 nits que
dormen fora de casa
(Pàgina 12)

L’èxit de les Nits de Cinema Oriental
preparat per fer un salt endavant i convertir-se en una
referència del cine asiàtic.

(Pàgina 45)

EL 9 TV participa
en una sèrie de la
Guerra de Successió
al territori

(Pàgina 46)

JORDI PUIG

(Pàgina 34)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 7 a 9)

Filipines com a país convidat.
Amb una bona assistència
de públic, el festival està ja

(Pàgina 21)

ALBERT LLIMÓS

Èxit del Festival Nits de
Cinema Oriental de Vic, que
va arrencar dimarts amb les

ALBERT LLIMÓS

Queixes veïnals a
Sant Vicenç pel
soroll i la pudor
de l’escorxador

Detenen un dels
tres assaltants
de la casa de
pagès de Prats

Set estudiants, amb
més de 9 a la selectivitat

Comença el festival
de Cantonigròs

Cal Peyu celebra 		
el mig segle de vida

Mingo Parramon, de
Roda, compleix 106 anys

Estudiants de Sant Pere, Tona, Vic,
Calldetenes, Taradell i dos de Sant
Julià han tret més d’un 9 a la prova de
selectivitat. Al Ripollès no n’hi cap,
però la comarca supera la mitjana.

Els cors Geriona i DeuDeVeu van
inaugurar el 32è Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que té
lloc a L’Atlàntida de Vic per tercer any
consecutiu i que acabarà diumenge.

El popular restaurant Cal Peyu de
les Masies de Voltregà va obrir l’any
1964, però abans ja havia estat un colmado. Aquest divendres ho celebren
amb diversos actes.

Mingo Parramon, de Roda, compleix
106 anys aquest dissabte en un estat
de forma envejable. Ho celebra jugant
a billar, una de les seves passions. És
la segona persona més gran d’Osona.

