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(Pàgina 4)

Vic torna a prohibir
l’ús de petards de
màxima potència
al centre històric
durant la revetlla
(Pàgina 6)

Inauguren la
primera fase de les
reivindicades obres
a la urbanització de
Sant Pau de Centelles

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgines 2 i 3)

Gairebé una de cada tres
persones que atén Càritas
està en situació irregular
L’entitat reclama canviar la llei d’estrangeria per reduir els terminis d’obtenció de la residència
(Pàgina 5) Alguns dels veïns de més edat que van viure a Can Garcia, al costat de l’escultura d’Eulàlia Sellarès

(Pàgina 14)

Fredvic participa
en la construcció
d’una fàbrica
de medicaments
a Nigèria
(Pàgina 16)

Campdevànol celebra
cinquanta anys de
bàsquet amb Xavier
Rabaseda, Sito
Alonso i Laia Flores

Cap de setmana
de festa major
a Sant Quirze
i fires a Ripoll
i Sant Hipòlit

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 28 i 29)

Una escultura recorda els pisos de Can Garcia

(Suplement)

Especial
‘El 9 Moianès’

Manlleu va inaugurar diumenge una
escultura de l’artista Eulàlia Sellarès que
vol ser un record permanent dels pisos
de Can Garcia de Manlleu, construïts als

anys seixanta del segle passat al barri de
l’Erm i que van ser enderrocats l’estiu
passat. En un emotiu acte es va homenatjar els veïns de més edat que van viure a

(Pàgina 4)

Can Garcia i s’han instal·lat vuit plafons
de grans dimensions amb fotos antigues.
El Museu del Ter està preparant una
exposició que s’inaugurarà el 30 de juny.

(Pàgina 7)

ALBERT LLIMÓS

Es tracta d’un aparell que es
col·loca al sostre del cotxe
patrulla i permet enregistrar
infraccions dels conductors
sense que els agents hagin
de parar i baixar del vehicle.
Aparcar en llocs prohibits,
a sobre la vorera, en passos
de vianants o en carrils bici.
Un cop s’arriba a comissaria,
amb la prova de la imatge i
la matrícula enregistrada, es
tramita la denúncia.

ALBERT LLIMÓS

La Guàrdia Urbana
de Vic ja pot multar
sense baixar del cotxe

El Multacar, col·locat al sostre del cotxe, enregistra les infraccions

Guanya el nom de Sant Miquel de Balenyà
Sant Miquel de Balenyà es va imposar clarament, amb el
70% dels vots, en la consulta que es va fer pel nom del poble.
L’altra opció era canviar-lo pel de Balenyà de l’Estació.

