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Indignació

L’Audiència Nacional va 
decretar aquest dijous a la 
tarda presó incondicional 

per a vuit membres del 
govern català destituït, un 
dels quals és el gurbetà 

Carles Mundó, conseller 
de Justícia en el gabinet 
de Carles Puigdemont. Per 

a un novè conseller, Santi 
Vila, també es va decretar 
presó però amb fiança. La 

resolució es va respondre 
amb concentracions de soli-
daritat.

L’Audiència Nacional decreta presó incondicional per al gurbetà Carles Mundó i set consellers més del govern

Concentració de solidaritat a Gurb
Carles Mundó aquest dijous al matí a Madrid quan es dirigia a l’Audiència Nacional Anna Marta Roca, parella de Carles Mundó, a la concentració d’aquest dijous al vespre a Gurb

(Pàgina 13)

Un ciclista mor 
atropellat al camí de 
Malla a Santa Eugènia
Un veí de Santa Eugènia de 
Berga va morir dilluns a la 
tarda atropellat per un cotxe 
al camí que va del polígon 
de Santa Eugènia de Berga 
a Malla. Es tracta d’un camí 
estret i, tot i que és asfaltat, 
està ple de sots. El punt on 
es va produir l’accident està 
especialment en mal estat 
i des de l’Ajuntament de 

Taradell –municipi al qual 
pertany aquest tram– ja s’hi 
estava actuant, tapant alguns 
dels forats, abans que es 
produís el sinistre mortal. Es 
desconeixen, però, les causes 
exactes que van provocar 
l’accident, ocorregut a prop 
del mas Tarrés. Aquest camí, 
molt utilitzat, té un elevat 
volum de trànsit.

Al final faran 
vestidors i lavabos   
a la sala polivalent 
de Torelló

(Pàgina 8)

L’escola Estel 
de Vic compleix 
50 anys com a 
referent d’inclusió

(Pàgines 6 i 7)

Voltregà i Vic empaten 
en el derbi d’hoquei

(Pàgines 34 i 35)

El Teatre Cirvianum 
de Torelló perdrà cent 
butaques amb la 
reforma de la platea

(Pàgina 31)

Ripoll, pioner en no 
cobrar la plusvàlua 
als immobles que 
hagin perdut valor

(Pàgina 11)

La Cooperativa Plana de 
Vic duu la botiga a Gurb

(Pàgina 25)


