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Els ajuntaments de Roda 
i Rupit, també obligats a 
penjar la bandera espanyola
Van caient sentències de procediments  
judicials, alguns iniciats fa quatre anys,   
per fer complir la llei de banderes

La de les banderes, una polè-
mica inexistent des de feia 
anys a Osona i el Ripollès, ha 
revifat amb el procés inde-

pendentista. La llei que ho 
regula, la 39/1981, és clara: 
cal penjar la bandera espa-
nyola. Els ajuntaments, però, 

no complien la norma. Les 
denúncies de la delegació del 
govern, sobretot a partir de 
l’any 2013, van engegar pro-

cessos judicials que ara van 
culminant amb sentències. 
A Osona i el Ripollès n’hi ha 
una dotzena de casos.

Una dotzena de casos a Osona i el Ripollès
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Manlleu busca 
vies per pagar al 
Ministeri d’Interior 
l’excaserna de la 
Guàrdia Civil

(Pàgina 5)

Vic revisarà cada 
any totes les 
exempcions de 
l’IBI per saber si 
han de pagar o no

(Pàgina 6)

Ripoll comença 
a controlar amb 
càmeres l’accés de 
cotxes al barri vell

(Pàgina 8)

El Festus de Torelló i 
la festa major de Vic, 
a EL 9 ESTIU

(Pàgines 10 i 11)

“Hi ha un abans 
i un després del 
pacte amb el 
PSC a Manlleu”

La senyera, la bandera espanyola i la de Roda de Ter, aquesta setmana al balcó de l’ajuntament

(Pàgines 2 i 3)

En els dos últims casos els alcaldes han   
acatat la resolució, però han col·locat un 
cartell dient que ho fan per imperatiu legal

(Pàgina 9)

Les autoescoles, cansades de la vaga
La vaga d’examinadors, que va començar ja fa tres setmanes, 
preocupa les autoescoles. Algunes diuen que si no se solucio-
na hauran de tancar. El carnet s’encareix per als alumnes com 
més s’allarga l’examen.
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(Pàgina 47)

El cas del Patí Vic 
s’allargarà per les 
contradiccions 
aparegudes en la 
instrucció
El procés judicial que afecta 
el CP Vic anirà per llarg. La 
fiscalia ha demanat poder-ho 
estudiar amb deteniment 
després de les contradiccions 
aparegudes en la instrucció. 
S’acusava la junta de fer una 
operació de crèdit d’amagat, 
però es va fer una roda de 
premsa per presentar-la.  

(Pàgina 25)

(29 a 44)

L’atur del mes 
de juny baixa 
fins als nivells 
de l’inici de la 
crisi  
Les dades d’atur del mes de 
juny són positives. A Osona, 
s’ha tancat amb 7.951 per-
sones aturades i al Ripollès, 
amb 980. Aquestes són xifres 
similars a les que hi havia la 
tardor del 2008, l’any en què 
va començar la crisi i l’escala-
da de l’atur. El pic màxim es 
va produir l’any 2012.

Pep Musté recorda 
els 25 anys de                
l’Operació Garzón

(Pàgina 16)


