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Alcaldies en joc
El Ripollès demana 
més policia per 
frenar l’augment  
de robatoris  
a domicilis

(Pàgina 20)

La UVic investirà 
doctor ‘honoris 
causa’ el periodista 
de Perafita Ramon 
Besa

(Pàgina 19)

 Josep Anglada, 
exclòs de les eleccions 
a Vic després de 
la sentència per 
l’amenaça a un menor

A Osona i el Ripollès hi ha 15 munici-
pis on només s’hi presenta una llista. 
Aquest dimecres EL 9 NOU els va 
reunir (van faltar-hi les candidates de 

Vilallonga i Lluçà) per fer-se una foto-
grafia tots junts i analitzar per què es 
dona aquesta situació. Els candidats 
coincideixen a demanar participació.

Caps de llista sense competència
Anàlisi del 26-M 

municipi per municipi

(2a entrega)

Gairebé 145.000 electors d’Osona i el Ripollès poden votar a les municipals

 A Osona es 
presenten 137 
candidatures i al 
Ripollès, 51; menys 
que fa quatre anys

 Crònica del 
debat a cinc d’EL 
9 TV amb Erra, 
Balasch, Coma, 
Martí i Tena

 Punt final a 
la campanya amb 
cartells als carrers: 
els experts analitzen 
quins són els millors

 La participació, 
una de les claus 
d’un 26-M en què 
coincideixen locals  
i europees

(Pàgines 16 i 18)

Últims plens 
del mandat 
a Manlleu i 
Torelló, marcats 
pels comiats

Oriol Riera deixa 
el Wanderers 
australià i estudia 
ofertes de la lliga 
espanyola

(Pàgina 54)

Arxivada la causa 
contra els veïns de 
Roda i Prats pel tall 
de la via del tren  
el dia de la vaga

(Pàgina 19)

Irene Solà publica 
la novel·la 
guanyadora del 
premi Anagrama

(Pàgina 49)

“Les drogues 
em van portar a 
l’autodestrucció, 
però me n’he 
sortit”

(Pàgines 14 i 15)

(Pàgines 3 a 12)
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