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L’exregidor Xavier Farrés 
encapçalarà una nova 
llista a les municipals a Vic

El nom està pendent de decidir però compta amb el suport de Centrem, PDeCAT i independents

Salut anuncia 
una inversió de 8 
milions d’euros 
per renovar 
l’ambulatori de Vic

(Pàgina 2) (Pàgina 6) La nova concessió permetrà també pagar a través d’una aplicació de telèfon mòbil

Els vehicles més contaminants, els que 
no tenen distintiu ambiental, tindran 
un recàrrec del 25% en la tarifa de la 
zona blava d’aparcament de Vic. En 

canvi, els de zero emissions continua-
ran sense pagar com fins ara. El ple de 
l’Ajuntament de Vic va aprovar dilluns 
l’estudi de viabilitat de la gestió de 

l’aparcament en superfície, pas pre-
vi per adjudicar el servei a una nova 
empresa. Aquest any expira la conces-
sió que tenia Parcosa.

Vic cobrarà un recàrrec per aparcar a la 
zona blava als cotxes que més contaminin

Pere Medina pren 
possessió com a 
nou alcalde del 
Brull en substitució 
de Ferran Teixidó

(Pàgina 5)

(Pàgina 4)
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Preocupació a 
Osona per l’aturada 
de les plantes de 
purins per l’elevat 
preu del gas

(Pàgina 44)

(Pàgina 9)

L’opció del dilluns de 
Rocaprevera guanya 
per clara majoria la 
consulta sobre els 
festius de Torelló

(Pàgina 12)

Dos morts en accident de 
moto en menys de 48 hores 
a Sant Hipòlit i Vallfogona
Setmana tràgica a les carre-
teres d’Osona i el Ripollès. 
Dimarts a la nit va morir 
un jove de 17 anys en un 
accident de moto a Sant 
Hipòlit de Voltregà. Va per-
dre el control del vehicle i 
va acabar impactant contra 
la paret d’un habitatge. La 
notícia ha causat un gran 
impacte al Voltreganès i 

el Club Bàsquet Manlleu, 
d’on era jugador. L’altra 
víctima mortal va ser en un 
accident aquest dijous a la 
carretera de Vallfogona de 
Ripollès. Es tracta d’un veí 
d’Olot de 55 anys. La moto 
que conduïa va topar fron-
talment contra un cotxe en 
un revolt de la carretera 
N-260.

Troben 960 plantes 
de marihuana 
amagades en  
una nau industrial 
de Vic

(Pàgina 8)

Malestar al 
Ripollès per 
la pèrdua de 
serveis als centres 
d’atenció primària

(Pàgina 3)

Cap de setmana intens de festivals   
El SunRanxx a Gurb (a la imatge, els organitzadors) i el desè 
Cantilafont a Sant Feliu Sasserra destaquen en un cap de set-
mana ple de festivals i cicles d’estiu a Osona, Ripollès i Moianès. 

(Pàgines 26 a 29)
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