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Polèmica a
ERC de Prats
de Lluçanès
per l’elecció del
candidat a alcalde
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Mercat Medieval
multitudinari
(Pàgines 2, 3,
6 i editorial)

(Pàgines 4 i 5)

A la C-17 i la C-25 es van registrar
cues quilomètriques, sobretot
dissabte, el dia de més afluència

Els organitzadors calculen que més
de 250.000 persones van passar per
Vic durant els quatre dies de la fira

Una exposició
homenatja les
víctimes de la
repressió franquista
a Manlleu
(Pàgina 10)

ALBERT LLIMÓS / JORDI PUIG

La Guàrdia Urbana
deté tres dones
acusades de robar
diners i joies de
pisos de Vic
(Pàgina 25)

Osona és
la cinquena
comarca que rep
més ajuts agraris
per la PAC
(Pàgina 11)

Els centres d’atenció
primària d’Osona
provaran un model
pioner per tractar
el TDAH

L’oposició de Vic demana explicacions per
un incident del regidor de Fires i Mercats
Benjamí Dòniga va demanar que s’aturessin uns controls de sanitat. Capgirem en vol la destitució
Un incident ocorregut durant el primer
dia del Mercat Medieval ha desencadenat una crisi política a l’Ajuntament
de Vic. Capgirem, ERC i Vic per a Tots

demanen explicacions a l’alcaldessa perquè el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, va ordenar aturar els controls que feia una tècnica de sanitat a les

(Pàgina 9)

parades d’alimentació. Segons denuncia
l’oposició, ho va fer a crits enmig de la
gent. Capgirem en demana la destitució
immediata i Vic per a Tots, que s’estudiï.

(Pàgina 21)

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgina 23)

El taradellenc
Albert Pujol,
campió d’Espanya
de ‘trail’

Parcs de bombers tancats
El parc de Torelló va estar dissabte i diumenge tancat perquè
no disposava dels efectius mínims per estar en funcionament.
Els bombers no fan hores extres per reclamar millores.
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Empat del Patí
Vic amb el
Caldes i derrota
del Voltregà a
Igualada

Inici de la segona volta amb victòria
L’UVic-UCC va iniciar la segona volta amb victòria. Va ser
davant l’Arco Albacete, un rival directe, i és la tercera de la
temporada. Els de Raül Laita eviten quedar despenjats.

