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Van tancant botigues i l’Ajuntament pressiona per les deficiències sanitàries; el futur de l’equipament, en l’aire

Els paradistes del Mercat 
Municipal de Vic es plantegen 
renunciar a la concessió (Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 12)

Un client denuncia 
el Cafè Canaules    
de Ripoll  
per no tenir la carta 
en castellà

Un pit bull 
s’escapa  
de la Protectora 
i s’acarnissa  
amb un cavall

(Pàgina 13)

Manlleu apuja 
l’IBI el 4,5% 
només amb  
el vot de l’equip 
de govern

(Pàgina 8)

(Pàgina 37)

Rescaten el cuplet amb ‘Remena nena’ 
Jordi Domènech i Arnau Tordera són la Torderina i la Domi-
nica en l’espectacle Remena nena, que rescata l’esplendor del 
Paral·lel de Barcelona a través de 16 cuplets. Remena nena es 
representa aquest cap de setmana a Tona i Manlleu. 
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(Pàgina 14)

Una malaltia amb només 130 casos  
Una nena de 3 anys de l’Esquirol pateix una malaltia amb 
només 130 casos al món, l’AADC. La família, en contacte amb 
altres afectats a través d’una entitat de Londres, ha creat l’As-
sociació Irai per promoure’n la investigació.
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L’ordre de presó contra els 
presidents de l’ANC i Òmni-
um, Jordi Sànchez i Jordi 

Cuixart, va tenir una multi-
tudinària resposta l’endemà. 
La Plaça de Vic, dimarts, es 

va omplir d’espelmes per 
demanar-ne la llibertat. 
Aquest dissabte el govern 

central, en un consell de 
ministres extraordinari, té 
previst aprovar l’article 155.

Espelmes contra els empresonaments

(Pàgines 6 i 7) Aspecte de la plaça Major de Vic, dimarts, per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
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Mas-Colell  
a Sant Pere: “Hem 
d’assumir que l’1-O 
fa mal a l’economia”

(Pàgina 30)

(Pàgina 5)

Matas i Solà 
admeten els fets, 
eviten la presó 
i tornaran els 
diners a l’ACM
Cinc anys després el cas de 
malversació a l’ACM ja té 
sentència. Els dos acusats, 
Josep M. Matas i Xavier Solà, 
van arribar dimarts a un 
acord amb la fiscalia en què 
es declaren culpables a canvi 
d’una rebaixa de la pena. Així 
no hauran d’anar a la presó. 
També tornaran els diners.


