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L’alcalde de Ripoll qualifica 
d’“escàndol” que l’imam  
Es-Satty fos confident del CNI
Una investigació del diari ‘Público’ diu que els serveis secrets van ajudar el cervell dels atemptats a ser imam

(Pàgines 3 i 4)

(Pàgina 5) Carles Banús (JxCat), Joan Carles Rodríguez (ERC), Pere Medina (Independents) i Margarida Feliu (ERC)

ERC, JxCat i els Independents gover-
naran junts al Consell Comarcal d’Oso-
na. Aquest divendres es farà el ple de 
constitució on l’alcalde de Sant Julià, 
Joan Carles Rodríguez (ERC), agafarà 

el relleu de Joan Roca com a nou presi-
dent. Enmig de la polèmica de la unitat 
independentista pels pactes a la Diputa-
ció de Barcelona o al Consell Comarcal 
del Ripollès, els tres partits firmants 

de l’acord van destacar l’exemple de les 
formacions sobiranistes d’Osona. A la 
CUP se la convidarà en els propers dies 
a formar part del govern, però no als 
tres consellers comarcals del PSC.

Pacte tripartit al Consell d’Osona 
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Continua el cinema oriental a Vic

(Pàgina 26)
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El tradicional drac daurat va donar el tret de sortida del setzè 
Festival Nits de Cinema Oriental. L’homenatge a l’estrella del 
cinema tailandès Jeeja Yanin va ser un dels actes destacats.  

Obra polèmica a l’Esquirol

(Pàgina 17)
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Veïns de l’Esquirol protesten per les obres de soterrament 
d’unes línies a prop d’un pont romànic. Diuen que tal com 
s’han fet –a la dreta, en primer terme– tenen un fort impacte.

(Pàgina 12)

Els pares del noi 
mort fa un any a la 
festa major de Tona 
lamenten que el cas 
no arribi a judici

(Pàgina 14)

El TSJC diu que el 
missatge de suport 
als presos de la 
megafonia de la plaça 
de Vic no és delicte

Casals Ventilació 
ha col·laborat a fer 
l’hangar d’avions 
més gran del món  
a l’Aràbia Saudita

(Pàgina 25)

(Pàgina 15)

Casa Tarradellas 
augmenta un 3%  
la facturació  
i arriba als 936 
milions d’euros

(Pàgina 24)

Uns lladres roben 
la recaptació  
dels ciris de 
l’església de Sant 
Sebastià, a Molló

Vic arrenca el nou 
mandat amb tensió: 
JxCat retreu a 
Capgirem falta de 
‘fair play’ polític

(Pàgina 6)


