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(Pàgina 37)

Una gimnasta més
La gurbetana Pia Arumí 
és una de les tres úniques 
esportistes amb diversitat 
funcional que han participat 
per primer cop en una com-
petició oficial de la Federa-
ció Catalana de Gimnàstica.

Dol a Taradell per  
la mort d’un nen de 
2 anys atropellat
Al conductor, al volant d’un vehicle de Protecció Civil, se l’acusa d’homicidi imprudent

Un nen de 2 anys va morir dilluns a 
Taradell després de ser atropellat per 
un vehicle de Protecció Civil. Va ser 
al pas de vianants de la carretera de 
Balenyà. El conductor, un veí de Tona, 

va donar positiu en el control de dro-
gues per cànnabis. S’està a l’espera dels 
resultats definitius. El conductor està 
acusat d’un presumpte delicte d’homi-
cidi imprudent, i tot i que la jutgessa el 

va deixar en llibertat provisional li ha 
retirat el permís de conduir, el passa-
port i s’ha de presentar cada setmana al 
jutjat. És el segon atropellament mortal 
en el que va d’any a Osona i el Ripollès.
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(Pàgina 5)

26-M
 

u Miquel Arisa 
no optarà a la 
reelecció després de 
24 anys d’alcalde  
a Centelles

u Núria Homs, 
una de les 
incorporacions 
de la candidatura  
d’Anna Erra a Vic

u Iniciativa no 
es presenta a 
Manlleu, on hi 
haurà llista d’En 
Comú Podem

u Acord de Som 
Santa Eugènia i 
ERC per fer llista 
junts amb Naiara 
Puchades d’1

u Mònica 
Santjaume relleva 
Marc Prat com 
a alcaldable de 
JxRibes

u Sorpresa a 
Balenyà: el PSC 
recupera Josep 
Tió de candidat

u Miquel Iceta 
fa costat a Marta 
Moreta, alcaldable 
del PSC a Manlleu 

(Pàgines 6 a 14)

Torelló investiga 
la baixa laboral 
de 18 policies per 
Carnaval per si és 
una vaga encoberta

(Pàgina 18)

Quim Capdevila 
rep aquest 
divendres la 
Medalla d’Or de 
la ciutat de Vic

(Pàgines 16 i 17)

(Pàgines 38 i 39)

El pas de la Volta Ciclista a Catalunya per Osona, el Ripollès i 
el Moianès ha aixecat expectació. A la foto, Thomas De Gendt 
signant autògrafs a Llanars. La cursa s’acaba diumenge.

Expectació per la Volta a Catalunya
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(Pàgines 2 i 3)

Imatge pixelada de l’actuació dels serveis d’emergències després de produir-se l’atropellament a la carretera de Balenyà

Una decisió conscient
Al fill d’Emi Ribera i Àngel 
Casellas li van detectar a 
l’embaràs una mutació genè-
tica que causa nanisme. Van 
decidir tenir el fill. Vic acull 
una trobada sobre diagnòs-
tic prenatal ecogràfic.
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