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PDeCAT i ERC, partidaris de mantenir l’acord amb el PSC; la sortida dels independents no comprometria la majoria

Alcaldes independents pressionen 
per trencar el pacte de govern     
al Consell Comarcal d’Osona (Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 49)

Forja d’Alpens a    
la Sagrada Família  
L’escultor i forjador d’Alpens Enric Pla 
Montferrer és el coordinador de la forja 
del temple barceloní d’Antoni Gaudí. 
Els bancs que s’estan instal·lant a l’inte-
rior són la seva nova creació.

Moren dos gossos 
enverinats a Ripoll al 
mateix lloc on temps 
enrere ja n’hi havia 
hagut d’altres casos 

(Pàgina 8)

Aquest dijous, un bon nombre d’establi-
ments comercials van obrir portes tot 
i no ser un dels vuit festius d’obertura 

comercial. Ho van fer com a protesta pel 
Dia de la Hispanitat. Tal com han fet els 
últims anys, també alguns ajuntaments 

van decidir obrir. Alguns amb atenció al 
públic i altres estaven tancats però amb 
personal i càrrecs electes treballant. 

Un 12 d’octubre amb comerços oberts

(Pàgina 4) Un dels comerços oberts al públic aquest dijous al carrer dels Argenters de Vic
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Una empresa 
compra els antics 
pisos de Puigneró 
a Prats per 
rehabilitar-los

(Pàgines 6 i 7)
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(Pàgines 16 i 17)

“Olost no trenca mai el 
consens; fa propostes”  
L’alcalde d’Olost, Josep M. Freixanet, 
refusa que s’hagi esquerdat la unitat a 
l’entorn de la nova comarca del Lluça-
nès. Defensa que el seu ajuntament el 
que ha fet són propostes. 
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(Pàgina 34 i 35)

Una vida dedicada  
a l’escultura  
L’escultor vigatà Joan Seguranyes, de 
85 anys, hereu del noucentisme i autor 
d’obres públiques emblemàtiques com 
la de l’Estudiant de Vic, repassa les més 
de sis dècades de trajectòria artística.
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Roben els mòbils i 
les carteres al Juvenil 
del Vic-Riuprimer 
mentre jugaven un 
partit a Sant Celoni

(Pàgina 8)

Els noms més 
posats: Martí i 
Júlia, a Osona; 
Marc i Paula, al 
Ripollès

(Pàgines 10 i 11)

(Pàgines 40 i 41)

L’OK Lliga femenina arrenca 
aquest cap de setmana amb 
el Voltregà i el Manlleu aspi-
rant a la part alta. Els èxits 
dels últims anys confirmen 
l’aposta dels clubs per poten-
ciar l’hoquei femení. EL 9 
NOU fa un repàs a l’evolució 
dels equips. Fa dues dècades 
només n’hi havia un, el Club 
Estic Plana de Vic. Ara n’hi 
ha vint.

L’hoquei 
femení, a l’alça  

En dues dècades s’ha 
passat d’un equip a vint


