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Els diputats d’Osona a la Diputació 
de Barcelona seran Josep Arimany, 
de JxCat, i Jordi Fàbrega, d’ERC
La previsió és que a mig mandat Josep Arimany cedeixi el lloc a l’alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer

(Pàgines 16 i 17) El rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, imposa la medalla de doctor ‘honoris causa’ a Ramon Besa

(Pàgina 5)

Ramon Besa (Perafita, 1958) va fer una 
rotunda reivindicació del periodisme i 
dels periodistes després de ser investit 
doctor honoris causa aquest dijous per 

la UVic-UCC. Besa va convertir la seva 
intervenció en un al·legat en defensa 
del periodisme i dels periodistes, “el 
millor ofici del món i el més agraït”. 

L’acte va ser multitudinari: es van 
omplir les tres-centes localitats de l’Au-
la Magna, i una setantena de persones 
més van seguir-lo en una sala annexa. 

Ramon Besa, ‘honoris causa’ de la UVic 
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La plaga de les caques de gos

(Pàgina 18)
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Investiguen 
l’assetjament a la 
veïna de Ribes que 
va dir que li havien 
trencat els dits l’1-O

(Pàgina 23)

Els excrements de gos en carrers i parcs són un maldecap gai-
rebé a tots els municipis. Per denunciar-ho, alumnes de l’esco-
la FEdAC Vic es van dedicar a recollir-ne: 250 en 90 minuts.

Tornen a 
pujar els 
desnonaments: 
ara la majoria 
són de llogaters

(Pàgines 3 i 4)

(Pàgines 6 i 7)

Les hores prèvies als plens 
d’investidura de dissabte 
en alguns ajuntaments van 
ser d’incertesa. El desenllaç 
dels pactes de Gurb, Tona i 
Sant Quirze, on JxCat va ser 
la força més votada el 26-M 
però va acabar-hi perdent 
l’alcaldia, va afegir pressió 
a Roda i Viladrau. Al final, 

a Roda, com a força més 
votada es va investir Albert 
Serra, d’IPR, però JxCat 
hauria pogut servir l’alcal-
dia a ERC, mentre que a 
Viladrau, on es va investir 
Margarida Feliu, d’ERC, 
també com a força més 
votada, JxCat l’hauria pogut 
lliurar als independents.

Història  
d’un desencontre

Els pactes de les alcaldies de Gurb, Tona i 
Sant Quirze obren ferides entre ERC i JxCat

Tanca a Vic 
la Martulina 
Divina, l’última 
botiga de discos 
d’Osona

(Pàgina 37)

El museu del 
Camp de les 
Lloses triplicarà 
l’espai amb un 
ajut europeu

(Pàgina 41)


