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Joan Guanyabens 
deixa la direcció 
de Medicina un 
any i mig després 
d’incorporar-s’hi

(Pàgina 21)

Carles Mundó 
apel·la al diàleg 
en l’al·legat 
final del judici 
de l’1-O

(Pàgina 12)

Avikultores 
Modernos tornen 
per homenatjar 
el Pòrtland de 
Torelló

(Pàgina 34)

(Pàgina 31)

Esfosa inverteix 
18 milions en 
l’ampliació de 
l’escorxador

Vic acull la final 
estatal de la lliga 
de gimnàstica 
artística

(Pàgina 39)

(Pàgines 51 a 54)

Última entrega  
d’‘El 9 + petit’, el 
suplement de les 
escoles

(Pàgina 49)

La manlleuenca Antònia 
Forn va fer dimarts 105 
anys. Actualment és una de 
les tres persones nascudes 
el 1914 que continuen vives 
a la comarca d’Osona.

Bufar 105 espelmes

Els pactes desbanquen 
JxCat de les alcaldies de 
Tona, Gurb i Sant Quirze
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Una abraçada segella l’acord de Tona 
Amadeu Lleopart serà investit nou alcalde 
de Tona gràcies al pacte que, finalment, es 
va rubricar aquest dijous al vespre entre 
Aixequem Tona (4) i ERC (3). Una abraçada 
entre Judit Sardà (ERC) i Amadeu Lleopart 

(Aixequem Tona) va simbolitzar l’acord 
davant la mirada de la resta de regidors del 
futur equip de govern. Lleopart rellevarà en 
el càrrec Josep Salom, de JxCat, que ha estat 
l’alcalde de Tona durant els últims 12 anys.

 Marçal 
Ortuño, a Torelló, 
i Jordi Munell, a 
Ripoll, governaran 
en minoria

 La candidatura 
vinculada a la CUP 
i ERC es partiran 
l’alcaldia a Sant 
Quirze 

 Josep Casassas 
obtindrà l’alcaldia 
de Gurb amb el ‘sí’ 
de la llista de Pere 
Casacuberta

 Gerard Sancho 
(JxCat) serà 
l’alcalde de Sant 
Hipòlit amb Som 
Voltregà i la CUP  

Aquest dissabte es constitueixen els nous ajuntaments sorgits del 26-M

(Pàgines 3 a 11)

 ERC i JxCat 
acorden per 
primera vegada 
un pacte de 
govern a Manlleu 

La història d’una furgoneta robada

(Pàgina 16)
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Els Mossos van trobar diumenge a Viladrau una furgoneta 
robada a Folgueroles. Era de Jaume Vila, que repara cadires de 
boga i reixeta. A la furgoneta en duia d’alguns clients. Els lla-
dres les van llençar. Vila les busca per retornar-les.


