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(Pàgines 43 a 46) El rei Carnestoltes entra a la plaça Vella aquest dijous al vespre en l’inici del ritual del Pullassu

Lluís Verdaguer 
renuncia a ser 
el candidat del 
PDeCAT a Taradell

(Pàgines 
4 i 5)

MUNICIPALS 2019. Alcalde durant 12 anys, ha estat president de la Mancomunitat La Plana

u Judit Sardà, actual presidenta         
de la secció local d’ERC a Tona,        
serà l’alcaldable dels republicans

Tret de 
sortida al 
Carnaval 
de Torelló
Torelló viurà aquest 
dissabte l’acte per 
excel·lència del 
Carnaval de Terra 
Endins, la rua, a la 
qual participaran 21 
carrosses formades 
per 3.288 persones. 
La rua es divideix en 
trams per seguretat 
i activa un protocol 
contra agressions 
sexistes. Aquest 
dijous el pregó del 
rei Carnestoltes (a 
la foto) i el Pullassu 
van ser l’aperitiu de 
les Senyoretes i els 
Homenots.

(Pàgines 2 i 3)

Per primer cop cinc joves americanes (a la foto, Molly Swank) 
fan pràctiques en escoles de Vic per l’acord d’una universitat 
texana amb la UVic. Aquesta setmana la UVic ha presentat 
un estudi de l’impacte econòmic a Osona: 84,8 milions.

De Texas a fer pràctiques a Vic

u Núria Roca, cap de llista dels 
Independents a Sant Martí de Centelles         
i Enric Godó, de PeM-CUP a Calldetenes

Un estudi 
d’arquitectes de 
Vic proposa aterrar 
el segon gran 
mausoleu franquista

(Pàgina 32)

L’estudi d’arquitectura 
Comas-Pont de Vic ha que-
dat finalista d’un concurs 
internacional convocat per 
l’Ajuntament de Pamplona 
sobre el futur dels Caídos, 
el segon mausoleu fran-
quista més gran. Fan una 
proposta radical: aterrar-lo 
i convertir-lo en un espai 
de memòria.
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Preocupació pel 
futur de la base 
de manteniment 
ferroviari d’Adif  
a Ripoll

(Pàgina 18)

La reducció progressiva de 
personal a la base de man-
teniment ferroviari que 
Adif té a Ripoll ha posat de 
nou en guàrdia l’Ajunta-
ment. Al ple de dimarts tot 
el consistori va votar una 
moció reclamant personal 
(hi havia 19 treballadors i 
ara 11) per garantir el ser-
vei correcte de la línia R3.

Les eleccions 
generals alteren els 
plans dels alcaldes: a 
partir de dimarts no 
es pot inaugurar res

(Pàgina 6)

ECONOMIA
Residents xinesos protesten 
perquè el banc els bloqueja 
preventivament els comptes

ALEGRIA INTERIOR
‘Mindfulness running’ a la 
Mitja Marató de Granollers

TECNOLOGIA
Samsung presenta un telèfon 
amb pantalla plegable i 
quatre models del Galaxy S10

EL TERROR
CAU DEL CEL

L’onada de bombardejos
aeris del final de la Guerra Civil
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Ripoll no canviarà 
els polèmics 
lemes dels 
contenidors 
d’escombraries

(Pàgina 8)

El porc, el rei

Més de 2.300 entrepans 
venuts al Dijous Llarder 
d’Osona Cuina aquest dijous 
a la plaça de Vic, amb el 
recuperat sopar gastronò-
mic al vespre. El temps pri-
maveral hi va acompanyar.

(Pàgines 48 i 49)

L’onada de 
bombardejos 
aeris del final de 
la Guerra Civil

Retiren el relleu 
del virrei Avilés de 
Vic col·locat amb 
motiu d’una visita 
de Franco el 1949

(Pàgina 15)


