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Tot i l’encariment del preu de l’energia, 
els ajuntaments han decidit mantenir 
els llums de Nadal als carrers. Aplica-

ran, però, mesures per evitar que la 
factura es dispari. Des d’endarrerir-ne 
uns dies l’encesa fins a reduir les hores 

d’il·luminació. La majoria ja han anat 
substituint els llums pels de tecnologia 
LED, amb un consum més baix.
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Menys hores de llums de Nadal

(Pàgines 2 i 3) Treballadors de Minsvic penjant els llums de Nadal aquest dijous al carrer Manlleu de Vic

Vic instal·la deu càmeres 
per vigilar els carrers on 
es cometen més delictes
La decisió de l’equip de govern va provocar controvèrsia en el darrer ple de l’Ajuntament

El Ripollès 
tindrà quatre 
línies de 
microbús públic 
a demanda

(Pàgina 11)

Mor una ciclista 
atropellada per 
un camió a la 
carretera de 
Collsesplanes

(Pàgina 15)

L’alcalde de Sant 
Julià, Joan Carles 
Rodríguez, no 
optarà a un quart 
mandat

(Pàgina 6)

(Pàgina 14)

El PSC demana a 
Carme Tena que 
deixi de ser regidora 
a Vic després d’haver 
abandonat el partit

(Pàgina 4)

(Pàgines 8 i 9)

El ple de l’Ajuntament de 
Manlleu va aprovar dime-
cres el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística (POUM) amb 
el vot favorable de 18 dels 
21 regidors. El document 
marca les línies mestres 
de la ciutat per als propers 
20 anys. Ara ja només falta 
el vistiplau de la Comissió 

d’Urbanisme. La principal 
novetat del text aprovat 
és que la Generalitat 
ha limitat a la meitat el 
creixement residencial al 
Fugurull, on l’Ajuntament 
preveu construir cases 
unifamiliars aïllades. El 
pla preveu també guanyar 
superfície industrial.

Manlleu aprova el nou 
pla urbanístic amb  
un ampli suport

(Pàgines 30 i 31)

La cara més 
honesta del futbol
L’àrbitre havia anul·lat errò-
niament un gol dels rivals 
quan el president del Sant 
Miquel de Balenyà va sortir 
al camp per advertir-lo. Un 
gest honest poc habitual.

(Pàgina 44)

L’OK Lliga 
femenina es 
reprèn amb el 
derbi del Voltregà 
i el Manlleu

(Pàgina 44)

Lluís Soler i Xavier 
Boada interpreten 
els papers dels papes 
Benet i Francesc en 
una obra de teatre 

(Pàgina 39)

Elisenda Guillaumes: 
“Les plantes de 
purins han de seguir 
operant mentre no  
hi hagi alternativa”


