
Amb aquesta edició, 
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Dilluns, 3 d’abril de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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Han convocat un ple per aprovar una moció d’urgència oposant-s’hi aquest dilluns al vespre

Malestar a Viladrau per les 
maniobres que hi vol fer 
l’exèrcit aquesta setmana

El 83% dels vots de la consul-
ta convocada entre els veïns 
de Sant Miquel de Balenyà 

van ser favorables a la creació 
d’un municipi independent. 
La participació va ser del 

53%. Els impulsors de la con-
sulta creuen que els resultats 
legitimen la reivindicació. 

Ara, són els grups parlamen-
taris els que haurien d’impul-
sar el nou municipi.

El “sí” s’imposa a Sant Miquel de Balenyà 

(Pàgina 3) El president de la mesa obre l’urna per iniciar el recompte de vots, aquest diumenge a Sant Miquel de Balenyà

(Pàgina 7)
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(Pàgina 12)

Molt públic a la Fira de les 40 Hores
El bon temps va ser un aliat per la Fira de les 40 Hores, que va 
comptar amb molta assistència de gent. La consellera Merit-
xell Borràs va inaugurar la fira en un acte on es van fer sentir 
les entitats que reclamen una festa major alternativa.
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(Pàgina 32)

Debut a l’elit amb només 11 anys
Té 11 anys i viu a Calldetenes. Sílvia Coll va debutar a la 
màxima categoria del tennis taula estatal amb el Girbau Vic 
TT. A més, va posar el seu granet de sorra a la victòria de les 
vigatanes davant el Valladolid guanyant el seu enfrontament.

La Generalitat 
reformarà els 
accessos de la C-17 
al Pinós i Sant  
Martí de Centelles

(Pàgina 5)

Entren a robar 
als despatxos 
del Patí Vic i 
s’emporten la 
caixa forta

(Pàgina 8)

Un centenar de 
persones protesten 
a Vic per la 
sinistralitat laboral 
als escorxadors

(Pàgina 15)

Victòries del  
CP Voltregà  
i el Vic davant el 
Caldes i l’Alcoi

(Pàgines 22 i 23)


