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ERC
tindrà per
primera
vegada
l’alcaldia amb
Marçal Ortuño
CENTELLES

Josep Paré
guanya,
però el
PSC perd
la majoria en un
consistori atomitzat
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Majoria absoluta
d’Anna Erra a Vic
(Pàgines 2 a 22, 43 i 44 i Editorial)

JxCat s’estira fins a 11 regidors, un
resultat que no obtenia des de 1991;
ERC, Capgirem i PSC repeteixen

En Comú Podem i Somi perden
la representació, mentre que Vic
Sentit Comú, Cs i PP no entren

TONA

Josep
Salom
és el més
votat, però
l’alcaldia dependrà
dels pactes
Mercè
Cabanas
assoleix
per a ERC
un ajuntament
històric de CiU
CAMPDEVÀNOL

JxCat
torna a
vèncer
ara amb
Dolors Costa de
candidata

ALBERT LLIMÓS

TARADELL

Anna Erra celebra la victòria de JxCat a Vic amb integrants de la candidatura

L’alcaldessa Anna Erra va obtenir una
victòria incontestable i va passar de 9 a
11 regidors, una xifra que no es veia a

ELECCIONS EUROPEES
JxCat venç a Osona i el Ripollès

Vic des de l’any 1991 amb Pere Girbau a
l’alcaldia. ERC (5), Capgirem (4) i PSC
(1) completen el consistori.

LES MASIES V.

Sergi
Vilamala
revalida
l’alcaldia
amb una llista
associada al PSC

MARC SANYÉ

Jordi
Bruch,
de JxCat,
és el més
votat, però li
falta un regidor

MARC SANYÉ

PRATS DE LL.

Membres de la llista d’ERC celebren la victòria amb Àlex Garrido

Jordi Munell, acompanyat de militants i simpatitzants, a la seu del partit

ERC eixampla l’avantatge
a Manlleu, on Àlex Garrido
continuarà d’alcalde

Jordi Munell perd la majoria
a Ripoll, però ho té tot de
cara per revalidar el càrrec

Àlex Garrido continuarà quatre anys més com a alcalde de
Manlleu. ERC va eixamplar la distància respecte a JxCat, que
torna a ser segona força. Somi entra a l’Ajuntament.

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va perdre la majoria absoluta, però ho té bé per continuar al càrrec. La presència del
Front Nacional dificulta una majoria alternativa.

