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(Pàgina 8)

La UVic fitxa
l’exconsellera
de Governació
Meritxell
Borràs
(Pàgina 4)

Vic invertirà
50.000 euros
per posar al dia
el bosc del Puig
dels Jueus

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023

La Diputació posa busos
per evitar els col·lapses
de cotxes al Montseny
(Pàgines 2 i 3)

De moment n’hi ha al Vallès i si funciona en podrien sortir de Sant Miquel de Balenyà

(Pàgina 9) Carles Mundó, dissabte a dalt del Puigmal, el cim triat per ell, acompanyat d’un miler de persones

(Pàgina 6)

El pas a nivell
del centre de
Ripoll estarà
cinc dies tallat al
trànsit per obres
(Pàgina 34)

(Pàgina 8)

El PSC escull
Carme Tena com
a candidata a
l’alcaldia de Vic
per al 2019

TONI ANGUERA

L’oratori
de Valentí
Miserachs brilla
a Vic i Ripoll

Cims per la llibertat de presos, exiliats i represaliats
Un miler de persones van
pujar dissabte al Puigmal i
unes cinc-centes ho van fer
al Matagalls, per mostrar el

seu suport a Carles Mundó
i Marta Rovira, respectivament. L’acció formava part
de la iniciativa “Cims per la

llibertat”, que consistia en
una ascensió simultània a 18
cims de Catalunya triats pels
presos, exiliats i represaliats

(Pàgina 32)

polítics. Al Matagalls, el president del Parlament, Roger
Torrent, va acompanyar
familiars i amics de Rovira.

(Pàgines 38 i 39)

(Pàgina 33)

(Pàgines 16 i 17)

El Patí Vic i el
Voltregà s’encallen
i perden contra el
Reus i el Caldes

ALBERT LLIMÓS

ALBERT LLIMÓS

Txarango tanca
la gira amb un
concert al Prat
de Llobregat i
s’agafa una pausa

Una Tria de Mulats completa

La pluja escapça la Festa del Bolet de Seva

Uns 250 cavalls van baixar dissabte de les muntanyes per
la tradicional Tria de Mulats d’Espinavell, a Molló. Milers
de persones s’hi van acostar en una edició completa pels
ramaders per l’augment del preu dels animals.

La 21a Festa del Bolet de Seva va tornar a congregar una gran
gentada aquest diumenge, fins que el mal temps va obligar a
suspendre-la a partir de les 4 de la tarda. També hi han hagut
fires boletaires a Cantoni, Prats o Ribes, amb notable èxit.

