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Contactes entre PDeCAT 
i Som a Sant Hipòlit amb 
la porta oberta a una 
moció de censura al PSC

(Pàgines 2 a 4)

Som Voltregà, soci de govern del PSC, diu 
que la prioritat és un pacte a tres bandes

L’alcalde, Xavier Vilamala, dona per fet que 
el faran fora per no ser independentista

Antonio Baños, portaveu 
de Súmate i exdiputat de la 
CUP, va ser el ponent, diven-

dres, del Club de Premsa 
d’EL 9 NOU. Sota el títol de 
“I ara què?” va repassar la 

situació política, marcada per 
l’aplicació de l’article 155. 
L’acte va desbordar la capaci-

tat de la sala. Es va habilitar 
un espai per poder seguir la 
xerrada per televisió.

L’amenaça del 155, a debat a EL 9 NOU

(Pàgina 39)

Una carbassa de 800 quilos a Sant Joan 
Una carbassa del navarrès Rubén Mendi, de 805,5 quilos, es va 
imposar al concurs de carbasses que es va celebrar aquest cap 
de setmana a Sant Joan, en el marc de la VIII Fira de la Carbas-
sa, que va tornar a atreure un bon nombre de públic.
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(Pàgina 37)

Trens en miniatura a Sant Vicenç  
Els trens en miniatura van tornar a fer les delícies de petits i 
grans en la 6a Trobada Internacional de Modelisme Ferroviari 
que va tenir lloc a Sant Vicenç de Torelló, i que convoca cada 
dos anys l’Associació d’Amics del Ferrocarril de la Vall del Ges. 
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(Pàgina 13)

L’Ajuntament de 
Campdevànol 
controlarà que 
Comforsa no faci 
soroll a les nits 
Un decret signat per l’alcal-
de de Campdevànol, Joan 
Manso, prohibeix a l’empresa 
Comforsa treballar a les nits. 
És la resposta a les queixes 
de soroll per part dels veïns. 
L’Ajuntament ho controlarà 
amb la presència de la Policia 
Municipal. La Generalitat ha 
detectat excés de decibels.

Un estudi xifra per 
primera vegada la 
incidència a Osona 
d’una malaltia 
neurològica rara

(Pàgines 6 i 7)

Beatifiquen 
a Barcelona 
disset claretians 
d’Osona i el 
Moianès

(Pàgina 8)

(Pàgina 9)

Vic invertirà prop 
d’un milió d’euros 
en la primera fase 
de les obres de 
l’Eixample Morató

(Pàgines 18 i 19)

Primera victòria 
del Voltregà a 
casa amb el Lloret 
i primera derrota 
del Vic, a Girona

(Pàgina 27)

El CB Vic-UVic venç 
a Saragossa i es manté 
líder en l’any del 
debut a la Lliga EBA

(Pàgines 21 i 22)

El Manlleu goleja 
el Mollet (3 a 0) 
i el Vic s’imposa  
al Sabadell B     
(1 a 2)


