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Pendents dels pactes
 El PSC, força més 
votada, busca el suport 
que li permeti mantenir 
l’alcaldia a Centelles

Les alcaldies de Centelles, Gurb, Roda, Sant Quirze, Tona i Viladrau, entre les que es decidiran per acords entre partits 

 Pere Casacuberta, 
decebut amb ERC de 
Gurb perquè creu que el 
pacte ja hauria d’estar fet

(Pàgines 2 a 15)
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Alcaldes que s’estrenen amb majoria
A Osona i el Ripollès hi ha 17 alcal-
des i alcaldesses que debutaran en el 
càrrec amb majoria absoluta. Alguns, 
com Mercè Cabanas a Taradell o David 
Verge a Planoles, es van imposar amb 

contundència el 26-M, però a d’altres 
els hi va anar just: David Puyol serà 
l’alcalde de Sant Bartomeu per vuit 
vots i Jordi Vistós, el de les Masies de 
Roda per tres. L’etapa que obriran a 

partir del 15 de juny, amb la constitu-
ció dels ajuntaments, l’encaren amb 
il·lusió. Entre els reptes immediats, 
calibrar com ha de ser la relació amb 
els grups de l’oposició.

Malestar entre els 
pastors del Brull 
pels atacs de gossos 
a ramats d’ovelles  

Al Pla de la Calma, al Parc 
Natural del Montseny, els 
pastors estan cansats dels 
gossos que els excursionis-
tes porten deslligats i que 
ataquen ramats. La setmana 
passada van matar tres ove-
lles. Per posar-hi fre l’Ajun-
tament del Brull ha aprovat 
una ordenança que preveu 
multes per dur els gossos 
deslligats. Volen que també 
ho aprovin els pobles veïns.

(Pàgines 20 i 21)

Mor l’exalcalde 
de Manlleu 
Joaquim Vivas   
Joaquim Vivas va morir 
aquest dimecres als 85 anys. 
Exalcalde de Manlleu, desta-
cava pel seu compromís amb 
entitats socials. Els lectors 
d’EL 9 NOU el van escollir 
Osonenc de l’Any del 2013.

Cristina Gallach, 
de Sant Quirze, 
a les travesses 
per ser ministra 
d’Exteriors

(Pàgina 17)

Montse Ayats, 
Carles Furriols, 
Imma Ollich, 
Carme Torrents  
i Bruna Vilamala, 
finalistes de 
l’Osonenc de l’Any 

(Pàgina 19)

D’esquerra a dreta, David Puyol, Mònica Santjaume, Dolors Costa, Xevi Fernández, Mercè Cabanas, Jordi Vistós, Núria Roca, Xavier 

Guitart, David Verge, Ramon Padrós, Maria Anna Pineda i Carles Morera convocats per EL 9 NOU dimecres al camp del Borgonyà

Un cartell al Pla de la Calma que recorda que s’ha de dur el gos lligat

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

 Tot obert per 
desfer l’empat a Roda: 
els grups no descarten 
cap escenari

 ERC i Som Poble 
‘festegen’ a Sant 
Quirze per prendre 
l’alcaldia a JuntsxCat

 Aixequem Tona i 
ERC ‘cuinen’ el final de 
12 anys de govern de 
Josep Salom

 ERC, primera 
força als consells 
comarcals d’Osona  
i el Ripollès

 Anàlisi de les 
claus de la majoria 
absoluta de JuntsxCat  
a Vic

(Pàgina 16)


