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PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgina 5)

Primera condemna a Osona
de presó permanent a un home
que va matar l’exparella a Vic
Només s’ha aplicat a una trentena de persones a tot l’Estat des que es va aprovar fa gairebé set anys
(Pàgina 6)

(Pàgines 2 i 3) Vehicles retirats dels carrers de Vic i custodiats al dipòsit municipal, aquest dijous a la tarda

Junts ratifica
Manoli Vega
com a candidata
a l’alcaldia
de Ripoll
(Pàgina 6)

Els dos regidors de
Poble en Marxa a
Calldetenes deixen
el grup i passen a
ser no adscrits
(Pàgina 29)

(Pàgina 42)

Manlleu i Voltregà
disputen la Copa
de la Reina
d’hoquei patins
a Lleida

ALBERT LLIMÓS

Seidor preveu
arribar als
1.000 milions
de facturació
l’any 2025

Cada any s’abandonen 300 cotxes al carrer
Des que es detecta que un cotxe pot
estar abandonat fins que arriba al
desballestament poden passar mesos.
Abans cal seguir tota una sèrie de trà-

mits que van des d’intentar localitzar
l’últim propietari fins a custodiar-lo al
dipòsit municipal durant un temps i, al
final, portar-lo a convertir en ferralla.

És un maldecap més per als ajuntaments. A Osona i el Ripollès apareixen
cada any de mitjana uns 300 cotxes
abandonats a la via pública.

(Pàgines 36 i 37)

(Pàgina 19)

La cabana de
mossèn Alfonso

El radar de tram, a punt

Alfons Bonvehí va passar la
Guerra Civil amagat en una
cabana de pedra que es va
construir a Santa Eulàlia.

La nova biblioteca de Vic, per dins

Trànsit ha completat els últims detalls per
posar en marxa el nou radar de tram de la
C-17 entre Aiguafreda i les antigues naus de
Leiro. Multarà els que superin els 80 km/h.

EL 9 NOU ha entrat per primer cop a la nova
biblioteca de Vic. Acabada l’estructura es
comença a omplir l’interior. Al ple, l’oposició
va criticar l’adjudicació de l’aparcament.

(Pàgina 2)

ALBERT LLIMÓS

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 21)

Un detingut per
l’incendi d’una
autocaravana i
vuit cotxes en un
aparcament de Vic

