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26-M: falten 100 dies

(Pàgines 3 a 10)

Una vida   
a l’exili

Torelló comprarà 
la nau dels 
carrossaires  
i l’hotel de les 
Serrasses 

(Pàgina 21)

Negociacions pel 
POUM de Vic amb 
els punts calents 
del Puig dels Jueus 
i el Graell

(Pàgina 19)

El Taradell juga 
per primera 
vegada la Copa 
de la Princesa 
d’hoquei patins

(Pàgina 43)

Instal·len 
càmeres de 
videovigilància  
a les entrades  
de Centelles

(Pàgina 20)

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Andreu Corominas, Èric Sibina, Xavier Vilamala, Sònia 
Muñoz, Ramon Roqué i Marc Verdaguer. Aquesta setmana han anunciat que es presenten

-ERC i PDeCAT, junts a 
Sant Vicenç amb la marca 
blanca dels republicans  
i Èric Sibina d’1

-Xavier Vilamala, al davant 
d’una llista associada al 
PSC després de la moció 
de censura a Sant Hipòlit

-Ramon Roqué, l’únic 
alcalde de MES, té molts 
números per tornar a ser 
cap de cartell a Sant Joan

-Elisabet Ferreres no es 
presenta a Montesquiu 
i ERC confirma Sònia 
Muñoz de candidata

-Marc Verdaguer s’inclina 
pel ‘sí’ i optarà al tercer 
mandat pel PDeCAT  
a Calldetenes

-L’expresident del Club 
Patí Masies de Voltregà 
Andreu Corominas serà el 
nou candidat del PDeCAT

(Pàgines 16 i 17)(Pàgines 12 a 14)
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Comencen a retirar 
la línia elèctrica que 
creua les Guilleries

Després d’anys d’anuncis 
i dates frustrades, ara sí, 
aquesta setmana han comen-
çat els preparatius per des-
muntar l’antiga línia elèctrica 
Vic-Juià que creua les Guille-
ries. Era una contrapartida de 
la construcció de la MAT.

Aquest dimecres va 
fer 80 anys que l’últim 
exiliat va travessar per 
Coll d’Ares, el darrer 
pas obert al final de la 
Guerra Civil. Cent mil 
persones van marxar cap 
a França per aquest punt. 
EL 9 NOU ha recollit 
testimonis que expli-
quen com es van viure 
aquells dies. Joan Pujol i 
Aurora Vila, de Torelló, 
han passat gairebé tota 
la vida exiliats a França. 
Fa 10 anys que tornen a 
viure a la Vall del Ges.

Joan Pujol i Aurora Vila, al seu domicili de Torelló, on ara tornen a residir

(Pàgina 18)

Concentracions 
per l’inici del 
judici de l’1-O, on 
jutgen el gurbetà 
Carles Mundó

(Pàgina 22)

Retiren 600 
quilos de 
deixalles del 
pantà de Sau en 
només un matí


