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Admesa la querella d’un advocat 
d’Oviedo pel missatge en favor dels 
presos que s’emetia a la plaça de Vic
L’alcaldessa Anna Erra i el regidor Arnau Martí, que s’hi va pronunciar en contra, citats a declarar al jutjat

(Pàgina 21) Agents de la Guàrdia Civil durant el desplegament d’aquest dijous al matí a l’Horta Vermella

(Pàgina 12)

La Guàrdia Civil va fer aquest dijous al 
matí un important desplegament a Vic 
en una operació contra el crim organit-

zat. Van fer entrades i escorcolls en dos 
pisos i hi va haver, almenys, una deten-
ció. La Guàrdia Civil no n’ha facilitat la 

identitat. L’operació, que va provocar 
expectació entre els veïns, continua 
oberta.

Operació de la Guàrdia Civil a Vic contra el crim organitzat

(Pàgina 40)
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Mobilització al Collsacabra pels preus del bus

(Pàgina 8)
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Tres de cada quatre 
atropellaments a 
Vic són en passos 
de vianants

(Pàgina 10)

Veïns de l’Esquirol i l’Ajuntament es mobilit-
zen per incrementar la freqüència d’autobu-
sos i aconseguir bitllets més barats. Es quei-

xen del sistema tarifari. De fet, anar de Vic a 
Manlleu és més car que un recorregut de 50 
quilòmetres dins l’àrea metropolitana.

“Va ser un error 
posar data al relleu”

(Pàgines 18 i 19)

Un fons d’inversió 
compra la històrica 
companyia elèctrica 
Lersa de Ripoll

(Pàgina 28)

L’exatleta Pere 
Casacuberta es 
presenta per ser 
alcalde de Gurb

(Pàgina 15)

Casals Ventilació  
de Sant Joan 
ampliarà amb   
dues naus a Ripoll

(Pàgina 27)

Gerard Farrés i 
Nani Roma signen 
el millor inici 
osonenc al Dakar

(Pàgina 35)

L’alcalde de Sant Pere, Jordi 
Fàbrega, havia dit que plega-
ria abans d’acabar el mandat. 
No ho ha fet i ja no ho farà.

Entrevista

L’última botiga de 
la Serra-de-senferm

Dissabte va tancar les portes 
Queviures Verdaguer. Els 
propietaris, Roser Verdaguer 
i Josep Riera (a la foto), s’han 
jubilat. Era l’última botiga 
que quedava al barri de la 
Serra-de-senferm, a Vic. Ara 
hi resta una perruqueria.


