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Ciutadans confirma que farà
llistes a Osona però no dirà el
nom dels candidats fins al gener
(Pàgines 4 i 5)

Volen evitar un desgast excessiu dels caps de llista
abans de les eleccions municipals del maig vinent

(Pàgina 4)

El secretari d’organització, Carlos Carrizosa, es va reunir
divendres a Vic amb una vuitantena de simpatitzants

(Pàgina 9) El president de l’AMTU, l’alcaldessa de Vic i el president del Consell Comarcal, en la cloenda de la prova pilot

Indignació al
ple de Sant Joan
perquè la taxa
d’escombraries
augmenta un 25%
(Pàgines 2 i 3)

A Balenyà una
associació paga
l’enterrament
als socis quan
es moren

JORDI PUIG

(Pàgina 18)

Vic es planteja implantar el bus sense conductor
Del futbol a la
literatura: Joan
Casanovas, ‘Casca’,
publica una novel·la

Unes 2.100 persones han
pujat a l’Èrica, el bus sense
conductor que s’ha instal·lat
fins diumenge a la rambla del

Passeig de Vic en una prova
pilot que s’ha fet en vuit
ciutats de Catalunya. Un cop
acabada l’experiència impul-

sada per l’AMTU, l’Ajuntament es planteja implantar
aquest sistema de transport
públic, que és 100% elèctric,

(Pàgina 9)

per fer trajectes com el de
Vic a Gurb. Des de l’AMTU
es creu que podria ser una
realitat el 2020.

(Pàgina 16)

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgina 5)

Mireia Boya, de
la CUP, dimarts al
Club de Premsa
d’EL 9 NOU

ALBERT LLIMÓS

@VALLDENURIA

El Vic perd per
la mínima amb
el Liceo i el
Voltregà empata
a Sant Cugat

Una nevada precoç a Osona i el Ripollès

Vic rememora Sau tres dècades després

La baixada de temperatures va anar acompanyada de
la primera nevada de la temporada amb gruixos de neu
poc habituals per l’octubre. A Núria es van llevar amb 15
centímetres de gruix i a Osona va nevar en cotes altes.

Les cançons més conegudes de Sau van tornar a sonar
dissabte a L’Atlàntida en el concert Sau30, que va omplir la
Sala Ramon Montanyà. Durant més de dues hores el públic
va poder rememorar peces que són himnes d’una generació.

