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Vic tancarà el 
centre de dia 
del barri dels 
Caputxins abans 
de finals d’any

(Pàgina 10)

El pacte de govern entre ERC 
i el PSC a Manlleu haurà 
durat un any. L’alcalde, Àlex 
Garrido, va comunicar aquest 

diumenge a la portaveu soci-
alista, Marta Moreta, que 
dilluns firmaria un decret 
retirant les competències de 

govern dels tres regidors del 
PSC. El suport de la direcció 
nacional del PSC i el PSOE a 
l’aplicació de l’article 155 de 

la Constitució n’ha estat el 
detonant. ERC torna a quedar 
en minoria a l’Ajuntament de 
Manlleu. 

L’acord de govern ha durat un any. A la foto, Marta Moreta (PSC) i l’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido (ERC), en un ple
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ERC trenca el pacte 
amb el PSC a Manlleu

Vic i Voltregà arriben 
al derbi d’aquest 
dimecres després 
de perdre contra el 
Lleida i l’Igualada

(Pàgines 22 i 23)

(Pàgina 13)

Les obres de la 
carretera de la Fullaca 
comencen dijous i es 
restringirà el trànsit 
durant set mesos

(Pàgina 40)

Èxit de públic a la 
Fira de la Castanya 
de Viladrau

El detonant, el suport de la 
direcció del PSC i el PSOE 
a l’aplicació de l’article 155

Diversos municipis han 
fet celebracions per la 
declaració de la República

Els alcaldes creuen que 
ara els tocarà implicar-se 
en la política nacional

(Pàgines 2 a 4)

(Pàgina 12)

Facilitar l’acollida dels infants a l’aula 
El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals ha premiat el 
projecte “Auxiliars de P3”, que des de fa dotze anys funciona a 
Manlleu. Voluntaris van a l’aula per facilitar l’acollida a P3 de 
nens i nenes d’origen estranger i les seves famílies.
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(Pàgines 6 i 7)

Creix el nombre d’incineracions  
Dues de cada cinc persones que moren a Osona s’incineren. 
La xifra gairebé s’ha doblat en els últims deu anys. La tradició 
de portar flors al cementiri per Tots Sants, que serà dimecres, 
continua viva. Molta gent ja ho ha fet aquest cap de setmana.
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El Comitè sanciona 
amb cinc mesos 
l’entrenador del 
Manlleu després dels 
insults als àrbitres

(Pàgina 27)

Més de 1.700 
espectadors 
han passat 
pel Festival 
Protesta de Vic

(Pàgina 37)


