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(Pàgina 26)

Els Mossos investiguen les causes d’un incen-
di que es va declarar dijous a la tarda a la nau 
de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora. La 

presència de bales de plàstic comprimit a l’in-
terior en va dificultar l’extinció. La nau està 
abandonada i no es descarta que fos provocat.

Mercat del Ram 
en campanya
Les imminents eleccions al Congrés i la proximitat de les municipals li confereixen accent polític
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(Pàgines 2 a 8)

26-M
 

u JxCat a 
Manlleu esvaeix 
el dubte: al final el 
cap de llista serà 
Arnau Rovira

u Montserrat 
Juvanteny es dona 
de baixa d’ERC i 
es presenta com a 
independent a Prats

(Pàgines 11 a 23)

Pep Masoliver, 
de Roda, 
processat per 
desobediència 
per l’1-O

(Pàgina 27)

El pregó d’Adelina Palacín i Josep 
Costa, en nom de les Àvies i Avis de la 
República, va donar aquest dijous al 
vespre el tret de sortida a un Mercat 
del Ram amb accent polític pel context 

electoral. Aquest divendres comença 
la campanya de les eleccions al Con-
grés i el Senat a un mes i mig vista de 
les municipals. El Mercat manté el 
seu caràcter ramader –es fa el concurs 

nacional de vaca bruna–, mentre que 
en el vessant cultural la gran novetat 
serà la presència d’una quarantena 
d’escriptors en un Sant Jordi antici-
pat. 

El pregó hi dona el tret de sortida

Osona és la 
comarca on més 
creix la renda 
familiar

(Pàgina 24)

Vic esborra la 
inscripció del 
general Mola

(Pàgina 31)
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u Anàlisi de  
la incidència de  
les xarxes socials  
en les eleccions a 
Osona i el Ripollès

u JxCat i 
Tavèrnoles Actiu 
acorden fusionar 
les dues llistes i 
presentar-se junts

Investiguen l’incendi d’una nau abandonada a Sant Quirze

Futur incert per 
a un Club Patí 
Vic que quedarà 
en mans d’una 
junta gestora

(Pàgina 59)

Volen acomiadar 
59 treballadors  
de Silgan White  
a Torelló

(Pàgina 47)

El festival de 
Campelles podria 
anar-se’n a Ripoll

(Pàgina 53)


