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Moment crucial

(Pàgines 3 a 7)

El Parlament de Catalunya 
debat aquest divendres si 
segueix el mandat de l’1-O 

El ple del Parlament de 
Catalunya debatrà aquest 
divendres si continua el 
mandat de l’1-O que, a la 

pràctica, significa declarar 
la independència. Aquest 
debat, descartada la con-
vocatòria d’eleccions, es 

produirà just quan el Senat 
espanyol té previst activar 
l’article 155 de la Constitu-
ció. Ajuntaments d’Osona, 

el Ripollès i el Moianès han 
aprovat mocions de rebuig 
a la intervenció de la Gene-
ralitat.

Moció de censura a Sant Hipòlit  
Som Voltregà, llista associada a ERC i soci de govern del 
PSC a Sant Hipòlit, s’ha posat d’acord amb el PDeCAT, a 
l’oposició, per presentar una moció de censura contra l’al-
calde socialista Xavier Vilamala. A la foto, Sergi Cirera, del 
PDeCAT, i Hipòlit Serra, de Som Voltregà. (Pàgina 4)
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Mobilització del sector educatiu  
Centenars de persones, entre les quals molts docents, es 
van concentrar aquest dimecres a Vic, Ripoll, Moià i Prats 
per condemnar les acusacions d’adoctrinament i defensar el 
model d’escola catalana. A la foto, la concentració que es va 
fer a la plaça Major de Vic. (Pàgina 8)
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Vic aplicarà 
l’augment de l’IBI 
aprovat l’any passat  
i que per error no 
s’ha cobrat

(Pàgina 11)

El Senat tira endavant i té 
previst activar l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució

Els ajuntaments aproven 
mocions de rebuig a la 
intervenció de la Generalitat

(Pàgina 9)

Conviure amb 
l’esclerosi múltiple

Ramon Corominas, veí de 
Manlleu, explica com conviu 
amb la malaltia. A Osona, n’hi 
ha 150 casos diagnosticats.

(Pàgines 12 i 13)

Vestit: “Compto 
que no seré 
diputada perquè 
Salom no 
deixarà l’acta”

El termini per 
enderrocar 
l’hotel de la 
Roca de Taradell 
expira dijous

(Pàgina 15)

Un regidor de Ripoll 
deixarà l’Ajuntament 
per incompatibilitat 
quan fa un mes que 
va prendre possessió

(Pàgina 16)

La comunitat de 
la UVic força un 
claustre extraordinari

(Pàgina 18)

Bon Preu invertirà 
200 milions en 27 
nous establiments

(Pàgines 32 i 33)


