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Crisi al Consell Comarcal 
d’Osona pel procés de 
selecció del nou gerent
Només el 50% d’aspirants ha passat el psicotècnic i a última hora se n’ha ajornat la següent fase

L’elecció del president del Consorci del 
Lluçanès es va haver d’ajornar aquest 
dimarts després que es produís un 
empat a vots entre els dos candidats. 
Marc Sucarrats, alcalde d’Oristà, i 

Ramon Padrós, de Sant Martí d’Albars, 
tots dos de JxCat, van obtenir 11 vots en 
cadascuna de les dues votacions. En el 
rerefons d’aquest desacord en l’elecció 
de les persones que han d’encapçalar 

l’ens hi ha dues visions diferents sobre 
el model de desenvolupament del Llu-
çanès i la reivindicació de la comarca. El 
ple de constitució ja s’havia ajornat en 
dues ocasions. 

Sense acord al Consorci del Lluçanès

(Pàgines 6 i 7)

Roser Cruells, del contrabaix als pinzells
Tot i que tothom coneix la seva faceta musical dalt dels esce-
naris amb Els Catarres, Roser Cruells es va formar amb la pin-
tura. Fins al 17 de novembre es pot veure a El Marçó Vell de 
Centelles una exposició amb quadres seus.

(Pàgina 31)
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Cap de setmana de 
bruixes a Viladrau 
i Sant Feliu, i de  
bandolers a Olost

(Pàgina 40)

Quatre de cada 
cinc enterraments 
encara es fan 
amb cerimònia 
religiosa

(Pàgines 3 a 5)

Una empresa de 
Torelló instal·la 
un mètode pioner 
de desinfecció de 
contenidors al port

(Pàgina 24)

Al mercat de Torelló, a vacunar-se
El CAP de Torelló impulsa una campanya per acostar la vacu-
na contra el grip a la població. Professionals del centre van 
muntar dimecres una carpa davant el mercat municipal per 
facilitar que el col·lectiu de risc es vacuni.

(Pàgina 14)
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(Pàgina 9) Montse Barniol, amb el seu fill, Gyan, en braços, durant la votació per escollir el president del Consorci

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Els secrets d’un 
bon panellet
Pastissers d’Osona i el Ripo-
llès expliquen com elaboren 
el dolç típic de Tots Sants.

(Pàgina 39)

La taxa 
d’escombraries 
puja un 15% a 
Camprodon i  
un 11% a Ripoll

(Pàgines 11 i 14)

El Foramuralla, 
aquest divendres 
amb Jessica Pratt, 
Joan Miquel 
Oliver i Carla

(Pàgina 29)

L’Hospital de Vic 
adjudica la gestió 
del pàrquing, 
que serà un 20% 
més barat 

(Pàgina 15)


