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(Pàgina 4)

El comerç d’Osona
i el Ripollès confia
a remuntar amb la
fi del confinament
comarcal
(Pàgina 6)

Un detingut per
entrar a la comissaria
dels Mossos de Vic
amb una granada
i una arma simulada

PERIÒDIC
INDEPENDENT
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646 079 023

Només 3 de les 24 alcaldies
postconvergents s’han
mantingut al PDeCAT
(Pàgina 7)

Són Oristà, Perafita i Sora, la resta són de JxCat o independents. Al Ripollès no n’hi ha cap
(Pàgines 2 i 3) Basha Changuerra, Marc Parés, Teresa Jordà, Marta Moreta, Anna Erra, Ramon Espadaler i Jordi Munell

(Pàgina 9)

Una trentena
d’entitats s’uneixen
per reclamar una
planificació conjunta
de la Plana de Vic
(Pàgines 16 i 17)

Empat del
Voltregà amb el
Girona i derrota
del Patí Vic
davant el Liceo
(Pàgines 20 i 21)

(Pàgina 31)

Grigori Sokolov,
colofó del desè cicle
de Grans Concerts
a L’Atlàntida de Vic
(Pàgina 5)

BERNAT CEDÓ

El Manlleu s’imposa
al Vic Riuprimer en
el derbi osonenc de
Primera Catalana

Els diputats d’Osona, el Ripollès i el Moianès
La constitució del Parlament va donar
divendres el tret de sortida a la tretzena
legislatura. Entre els 135 diputats hi ha
quatre osonencs –Anna Erra (JxCat),

Ramon Espadaler i Marta Moreta (PSC)
i Marc Parés (ECP)–, dos ripollesos
–Teresa Jordà (ERC) i Jordi Munell
(JxCat)– i una moianesa, Basha Chan-

(Pàgina 27)

ALBERT LLIMÓS

 

Antoni Trilla: “Per
Nadal alguns no
ho van fer bé i
això ens va costar
un disgust”

guerra (CUP). L’acord entre ERC i JxCat
va permetre investir Laura Borràs com a
presidenta de la cambra, la tercera dona
que ocupa el càrrec.

Onnera Laundry amplia la nau a Sant Julià
El fabricant de rentadores, assecadores i planxadores industrials del grup Onnera ha invertit 3 milions per ampliar la
planta de Sant Julià, que ja suma 12.000 metres quadrats.
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