
Una moció 
d’ERC de 
suport al mer-
cat municipal 
va trencar 
dilluns la 
unitat de vot 
de l’equip de 
govern de 
Vic. Els vuit 
regidors del 
PDeCAT es 
van quedar 
sols votant-hi 
en contra per-
què l’ex-PSC 
ara no adscrit Benjamí 
Dòniga i la regidora de 
Comerç, Maria Carme 
Bover, que anava a la 

llista de CiU 
en represen-
tació d’Unió, 
se’n van des-
marcar i van 
alinear-se 
amb la resta 
de l’oposició. 
És cert que 
es tractava 
d’una moció 
però aquest 
fet, a quatre 
mesos de les 
eleccions, 
afegeix incer-

tesa sobre futures vo-
tacions, la més trans-
cendent de les quals 
serà la del POUM.
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Doble podi al Dakar
Nani Roma, en cotxes, i Gerard Farrés, 
en ‘buggies’, segons a la 41a edició del raid

Aquest dijous va acabar al Perú la 41a 
edició del Dakar i ho va fer amb Nani 
Roma i Gerard Farrés com a segons 

classificats en cotxes i en side by side, 
respectivament. És la primera vegada 
en la història de la prova que dos pilots 

osonencs pugen al podi en la mateixa 
edició. A la foto de l’esquerra, Gerard 
Farrés; a la de la dreta, Nani Roma.

SO
U

T
H

 R
A

C
IN

G
-M

C
H

 / 
C

H
A

R
LY

 L
Ó

PE
Z

És la primera vegada a la història que dos 
osonencs acaben en posicions d’honor

(Pàgines 42 i 43)

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La vida als  
105 anys

(Pàgines 10 i 11)

EL 9 NOU ha reunit Jaume 
Caralt, de Taradell, que ha 
fet 105 anys i és l’avi de 
més edat d’Osona i el Ripo-
llès, amb Carme Noguera, 
que farà els 105 a l’agost. 

Una regidora de 
Planoles s’adona 
que l’han fet fora 
del govern mentre 
consultava expedients

(Pàgina 8)

Marc Prat, alcalde 
de Ribes, i Miquel 
Rovira, tinent 
d’alcalde de Ripoll, 
no es presentaran

(Pàgina 6)

Queixes pel 
mal que fan els 
conills als camps 
de colza

(Pàgina 27)

Vic prohibeix als 
patinets elèctrics 
circular per la 
vorera

(Pàgina 5)

Primera 
entrevista a 
Josep-Eladi 
Baños, nou rector 
de la UVic-UCC

(Pàgines 14 i 15)

Els Tonis de Manlleu, també d’interès nacional
La Generalitat ha declarat la dels Tonis de Manlleu com a Festa 
Tradicional d’Interès Nacional. Compartirà aquesta selecta etiqueta 
amb dos passants més d’Osona, els de Taradell i Santa Eugènia. Els 
Tonis ho van celebrar aquest dijous amb motiu de la benedicció de la 
nova bandera, renovada després de 90 anys. Aquest diumenge fan el 
passant. Dissabte, n’hi ha a Centelles i diumenge, a Roda i les Masies.

Una votació sobre 
el mercat municipal 
trenca la unitat de 
vot del govern a Vic

(Pàgina 4)

La biblioteca de 
Ripoll ha de refer 
tota la façana al 
cap de deu anys

(Pàgina 29)

(Pàgines 32 i 33)


