Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 14)

Més de 2.000
persones han passat
per la Foradada en
el primer mes de
l’ecotaxa de 2 euros
(Pàgina 17)
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Divendres, 17 de maig de 2019

Els candidats afronten els
últims dies de campanya
amb multitud d’actes
(Pàgines 3 a 12)

Puigdemont va intervenir dijous a Vic. Pere Aragonès i Meritxell Batet hi seran dissabte

Carles Furriols
rep de la mà del
president Quim
Torra la Creu de
Sant Jordi
(Pàgina 18)

A Osona cada any
es diagnostiquen 10
casos de lupus, una
malaltia crònica i de
causa desconeguda
(Pàgina 28)

(Pàgina 36)

La quarta edició
del So de les Cases
de Vic desplegarà
123 concerts en 14
espais insòlits
(Pàgina 53)

ALBERT LLIMÓS

Le Porc Gourmet
contractarà sense
intermediaris els
1.400 treballadors
que té a Osona

Restriccions en la despesa electoral
Carles Puigdemont va intervenir aquest
dijous en l’acte central de JuntsxCat a
Vic, i el vicepresident Pere Aragonès i
Meritxell Batet donaran suport aquest
dissabte a les candidates a l’alcaldia de

Suplement especial
a les pàgines centrals
amb l’anàlisi municipi
a municipi (1a entrega)

Vic d’ERC i el PSC, respectivament. La
llei imposa restriccions en la despesa
electoral dels partits polítics en les
eleccions municipals. És de només 11
cèntims per habitant.



(Pàgina 19)

Tanca la
benzinera de
Cantonigròs

L’exjugador del Patí Vic
Ferran Font es va proclamar campió d’Europa amb
l’Sporting de Portugal. Va
fer dos gols a la final.

ALBERT LLIMÓS

Un osonenc que
triomfa a Portugal

Després de 45 anys de servei, la setmana que ve tancarà la benzinera que hi ha
a Cantonigròs. La posada en
funcionament de l’eix VicOlot va reduir dràsticament
el volum de vehicles i ja no
és rendible. Ara calia invertir 50.000 euros per adaptar les instal·lacions a la
nova normativa. A la foto,
Francesc Feixas, conseller
delegat de Feixas Aulet.

  



 

 

  

 






