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(Pàgina 39)

Rètol que adverteix de les càmeres a l’entrada de Seva. Llegeixen les matrícules i es creuen amb les dades dels Mossos 

L’increment de robatoris 
que hi va haver l’any passat a 
Osona ha tingut una resposta 

per part dels ajuntaments. 
N’hi ha 15 que ja han instal·
lat o han sol·licitat el permís 

per tenir càmeres que con·
trolin els cotxes sospitosos. 
Aquestes càmeres llegeixen 

les matrícules i creuen les 
dades amb les que tenen els 
Mossos. 

Quinze municipis 
d’Osona instal·len 
càmeres per detectar 
cotxes sospitosos 
És la resposta a l’increment de robatoris que hi va haver l’any passat

El PDeCAT de 
Centelles haurà de 
decidir el número 1 
en una votació entre 
dos candidats

(Pàgina 7)

Gerard Farrés 
celebra a Manlleu  
el podi al Dakar 

(Pàgina 3)

(Pàgina 4)

A Prats hi pot haver 
cinc llistes el 26-M 
si no prospera una 
candidatura unitària 
independentista

(Pàgina 6)

(Pàgines 46 i 47)

Vint-i-cinc anys 
punxant música
Els discjòqueis Carles 
López i Ramon Soldevila fa 
25 anys que punxen música 
per Osona i el Vallès. Tots 
dos han viscut l’evolució 
tecnològica i musical de 
l’ofici: dels vinils als llapis 
de memòria i l’Spotify.

(Pàgines 10 i 11)

La reivindicació 
de la política
La presentació del llibre 
La política, malgrat tot, de 
Josep Burgaya, va reunir 
aquest dijous al Casino de 
Vic Ramon Espadaler, Marta 
Pascal i Francesc Codina en 
un acte en què es va reivin·
dicar el paper de la política.

Una regidora de Manlleu, 
obligada a dimitir per 
haver perdonat multes
La regidora d’ERC 
a Manlleu Carme 
Trillas, fins dimarts 
titular de Segure·
tat Ciutadana, ha 
renunciat al càrrec 
després que així li 
exigís l’alcalde, Àlex Gar·
rido, del seu mateix grup 
municipal, per presumptes 
irregularitats en l’anul·lació 
de multes. L’equip de go·

vern remetrà el cas 
a la Sindicatura de 
Comptes. Tots  els 
grups de l’oposició 
han expressat el 
desig d’arribar fins 
al final. El PSC no 

descarta recórrer a l’Oficina 
Antifrau. Trillas, que no 
ha fet declaracions, parla 
de situacions que no podia 
obviar com a persona.

Manlleu acull la 
final a quatre de 
la Copa d’Europa 
femenina 
d’hoquei

(Pàgines 36 i 37)

Alpens estrena una 
farmaciola perquè 
es puguin comprar 
els medicaments  
al poble

(Pàgina 14)

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S


