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Deneguen la petició 
d’alliberar Mundó i 
la resta de consellers

(Pàgines 2 a 7)

Aquest dimecres la plaça Major de Vic es va tornar a omplir per solidaritzar-s’hi

L’Audiència Nacional ha desestimat 
la petició d’alliberar els consellers de 
la Generalitat empresonats, entre els 
quals hi ha el gurbetà Carles Mundó. 

La decisió havia estat precedida d’una 
nova concentració massiva a la plaça 
Major de Vic, dimecres, demanant-ne  
la llibertat.

Ramon Espadaler,        
ex d’Unió, ara serà       

el número 3 del PSC

Tensió al ple de la moció a Sant Hipòlit  

Aquest dimecres es va fer el ple de la moció de censura de 
Som Voltregà, llista associada a ERC, i el PDeCAT per des-
allotjar de l’alcaldia el socialista Xavier Vilamala. El ple va 
ser tens. Vilamala va reiterar que el fan fora per no ser inde-
pendentista. A la foto, el nou alcalde, Hipòlit Serra, de Som.

8-N: més reivindicació que vaga  
Sense el suport dels dos sindicats majoritaris, la vaga de 
dimecres va ser, sobretot, reivindicativa. Les grans empre-
ses van obrir, però el seguiment sí que va ser majoritari als 
comerços i el sector de l’ensenyament. Els Comitès de Defen-
sa de la República van tallar carreteres.

Familiars, polítics i veïns de Gurb van arribar i sortir de la plaça de Vic, on es va fer la concentració, en comitiva
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(Pàgina 17)

Dia Mundial de 
la Diabetis: una 
nena de 12 anys 
explica com hi 
conviu

El Festival de 
Cinema de 
Muntanya de 
Torelló arrenca 
aquest divendres

(Pàgina 34)

Llum verda a l’‘Illa 
de la Pietat’, un dels 
projectes turístics 
més ambiciosos que 
s’han fet mai a Vic

(Pàgina 48)

Quatre detinguts 
a Vic per explotar 
sexualment dones  
que tenien atemorides 
amb ritus de vudú

(Pàgina 14)

Denuncien 
robatoris de joies 
i roba en tres 
cases d’Orís en 
només quatre dies

(Pàgina 15)

L’alcalde i tres 
regidors de l’Esquirol, 
multats amb 27.900 
euros pel cas de la 
casa de Cantonigròs

(Pàgina 16)

Ripoll demana 
que els amos 
de gossos 
perillosos rebin 
formació

(Pàgina 14)


