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Creix el malestar pel 
retard en els exàmens 
del carnet de conduir 
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Les autoescoles d’Osona n’estan tipes 
La falta d’examinadors del carnet de 
conduir és una constant des de l’any 
2013. Les autoescoles d’Osona denunci-
en que la situació s’està tornant insos-
tenible, ja que de la dotzena d’alumnes 

que abans podien portar a examen set-
manalment s’han quedat a dos o tres. 
Tot plegat es tradueix en maldecaps i 
pèrdues econòmiques: qui es vol treu-
re el carnet, a banda d’enfadar-se per la 

situació, opta per retardar o deixar les 
classes de conducció. Es troben que te-
nen la teòrica aprovada però no data per 
a l’examen pràctic. Fan falta més exami-
nadors.

Àlex Garrido, Enric 
Vilaregut i Arnau 
Rovira, el triumvirat 
del govern d’ERC  
i JxCat a Manlleu

(Pàgina 6)

La taxa 
d’ocupació 
d’Osona, per 
sobre la mitjana  
de la província

(Pàgines 2 i 3)

Obren un bar a 
la plaça Vella dos 
anys després de la 
polèmica de l’oci 
nocturn a Torelló

(Pàgina 11)

(Pàgina 9)

Representants de les autoescoles d’Osona, dimecres passat a la zona de Mas de Bigas on es fan els exàmens pràctics

(Pàgina 5)

Cada vegada hi ha més alumnes en llista d’espera per la falta d’examinadors

Un grafiter 
camuflat pinta un 
tren amb passatgers 
a dins de Centelles

El CHV impulsa un 
pla per implantar 
projectes suggerits 
pels professionals 
que hi treballen

(Pàgina 10)

(Pàgina 7)

El de l’alcaldessa de Pardi-
nes, Núria Pérez, d’ERC, és 
el nom que més sona per 
presidir el Consell Comarcal 
del Ripollès. ERC necessita 
el suport de com a mínim 
una altra força: MES, la CUP 

o el PSC. No està tancat. Jx-
Cat, que ara té la presidèn-
cia, no tira la tovallola. Per 
conservar-la, festeja PSC i 
MES, amb qui han compartit 
govern. Joaquim Colomer 
podria ser el presidenciable. 

Núria Pérez, d’ERC, es perfila 
com a presidenta del Consell 
Comarcal del Ripollès
Necessita suports encara pendents de concretar; JxCat no tira la tovallola

Estrenen a Vic 
el documental 
sobre l’ascensió 
de Verdaguer  
a l’Aneto

(Pàgina 18)

Samuel Dávila 
i Tina Bes 
guanyen la 
prova reina de 
la Trail Ulldeter

(Pàgina 23)


