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La moció de censura a 
Viladrau dona l’alcaldia 
a Noemi Bastias
Els Independents governaran en minoria. JxCat hi va votar a favor però continuaran a l’oposició

Amb els vots dels quatre regidors d’In-
dependents de Viladrau i el de JxCat, 
Noemi Bastias és des d’aquest dijous la 
nova alcaldessa després d’haver prospe-
rat la moció de censura presentada con-

tra Som Viladrau-ERC. El ple va aixecar 
una gran expectació i, tot i els retrets 
que es van llançar la fins ara alcaldessa, 
Margarida Feliu, i el regidor de JxCat, 
Jaume Tordera, es va desenvolupar 

amb certa calma. Un ambient que con-
trasta amb la tensió que s’havia viscut 
dies abans amb pancartes, missatges 
a les xarxes socials i fins i tot una con-
centració de suport a Feliu.

Expectació en un ple amb retrets
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(Pàgines 2 a 4)

Sobremunt 
aprova una 
moratòria per a 
nous habitatges 
d’ús turístic

(Pàgines 6 i 7)

La Junta Electoral 
obliga a retirar 
pancartes i llaços 
d’11 ajuntaments 
d’Osona

(Pàgina 10)

Encara no hi ha 
acord sobre qui 
ha de presidir 
el Consorci del 
Lluçanès

(Pàgina 12)

Un edifici singular al mig de Folgueroles
El paleta de Folgueroles Josep Jufré està construint al mig del 
poble un edifici sorprenent, inspirant-se en la fesomia d’una 
muntanya. El projecte es va començar a gestar fa 20 anys.

(Pàgines 46 i 47)
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El tancament de Prysmian, al Parlament
Treballadors de Prysmian es van manifestar dimecres davant 
del Parlament per reclamar que no es tanqui la planta de Man-
lleu. La setmana que ve faran aturades diàries.

(Pàgines 25 a 27)
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El mític grup 
Trogloditas torna 
als escenaris amb 
nou disc i gira

La Sindicatura de 
Comptes detecta 
errades en alguns 
procediments del 
Consell d’Osona

(Pàgina 8)

Ripoll es planteja 
denunciar l’empresa 
que va renovar els 
ascensors del barri 
de Sant Pere

(Pàgina 19)

(Pàgina 36)

Seva acull 
diumenge la 
22a edició de la 
Festa del Bolet

(Pàgina 48)


