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El candidat de JxCat a Man-
lleu, Albert Pérez, ha comuni-
cat a l’executiva local del partit 
que renuncia a ser el candidat 
de la formació a les munici-
pals del 26 de maig. Així ho ha 
confirmat la presidenta local 
del PDeCAT, Isabel Casade-
vall, que lamenta la decisió 
però dona per fet que el partit 
haurà d’iniciar el procés per 
escollir un nou candidat. No 
obstant això, des de la direc-
ció comarcal, el president 

del PDeCAT a Osona, Ignasi 
Puig, matisa el missatge i diu 
que el candidat ha obert un 
període de reflexió, fet que 
indica que la situació enca-
ra es pot reconduir. Pel seu 
cantó, Pérez, ratificat com a 
número 1 tot just fa un mes 
i mig, públicament no ha fet 
cap declaració. La principal 
discrepància se centra en 
l’elaboració de la llista. En els 
propers dies caldrà veure quin 
n’és el desenllaç. 

Hexacampiones
Un gol de la jove Maria Anglada permet  
al Voltregà sumar la sisena Copa d’Europa

La jove Maria Anglada, amb només 17 
anys, es va convertir diumenge en la 
protagonista de la final de la Copa d’Eu-
ropa d’hoquei patins en aconseguir el 

gol que va donar el sisè títol europeu al 
Voltregà. Va ser quan faltava poc més 
d’un minut per al final de la pròrroga 
davant el Palau. El Manlleu, l’equip 

amfitrió i un dels favorits per aixecar 
la copa, va caure a semifinals contra el 
Palau en la tanda de penals. Les voltre-
ganeses van superar a semis l’Iserlohn.
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El Manlleu, l’equip amfitrió, cau a 
semifinals contra el Palau de Plegamans

Un veí de Taradell 
guanya 99.000 
euros amb una 
quiniela de futbol 
internacional

(Pàgina 6)

Centenars d’osonencs 
i ripollesos van ser 
a la manifestació 
de Madrid per a 
l’autodeterminació

(Pàgina 4)

El primer City 
Escape Room de 
Vic punxa i han de 
tornar els diners   
als participants

(Pàgina 38)

Suspenen el derbi 
Voltregà-Vic per 
una avaria al 
quadre elèctric al 
minut 28 de partit

(Pàgines 18 i 19)

Torelló homenatja 
les últimes 
monges vedrunes 
que treballaven     
a la residència

(Pàgina 7)

Albert Pérez comunica al 
PDeCAT de Manlleu que 
renuncia a ser el cap de llista

(Pàgina 5)

Victòries del Vic 
i el Manlleu de 
futbol i derrota 
del Tona

(Pàgines 22 i 23)

(Pàgines 16 i 17)

Mor una dona 
de 96 anys 
atropellada 
en un pas de 
vianants a Ripoll

(Pàgina 8)

Una veïna de Ripoll de 96 
anys va morir la matinada 
de diumenge en no poder 
superar les ferides que va 
patir en ser atropellada 
divendres en un pas de via-
nants de la ronda de Caste-
lladral. La dona travessava 
la carretera acompanyada 
de la seva jove quan un 
cotxe les va atropellar. Van 
ser traslladades a l’Hospi-
tal de Campdevànol, però 
la dona gran va acabar mo-
rint hores després. Inves-
tiguen si el conductor es 
va enlluernar i no va veure 
les vianants.

Vic és una de les 
ciutats mitjanes 
de Catalunya amb 
més segregació dels 
immigrants

(Pàgines 12 i 13)

La direcció del partit a Osona ho matisa: “Ha obert un període de reflexió”


