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(Pàgina 7)

Un manlleuenc mor en un 
xoc frontal a l’eix Vic-Olot
Sadurní Riera, veí de Manlleu de 58 
anys, va morir dilluns a l’eix Vic-Olot 
en un xoc frontal del cotxe que con-
duïa amb un camió. A la foto, rams de 
flors a la seva sabateria, a Dalt Vila.
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(Pàgina 12)

Els arbres de Sant 
Llàtzer de Vic cauen
Veïns del sector de Sant Llàtzer de 
Vic alerten del perill que represen-
ta la caiguda d’arbres i es queixen 
que les arrels malmeten les voreres. 
L’Ajuntament els substituirà.

(Pàgina 41)

Can Bofill de Vic tanca 
després de 150 anys
La perfumeria i ganiveteria Bofill, al 
carrer Estret de Vic, tancarà les portes 
després de més de 150 anys d’història. 
La botiga va començar a vendre per-
fums després de la Guerra Civil.

(Pàgina 42)

Mingo Parramon, l’avi més 
gran d’Osona, fa 107 anys
Mingo Parramon, de Roda de Ter, 
compleix 107 anys aquest divendres. 
És l’avi més gran d’Osona, i ha igualat 
el rècord de longevitat de la difunta 
Rosa Vila, de les Masies de Voltregà.
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Miquel Rovira va dissoldre la 
setmana passada l’executiva 
d’Unió del Ripollès, de la 
qual era el president, i es va 

donar de baixa del partit. Ara 
han arribat les represàlies: 
la direcció d’Unió va amena-
çar Convergència de trencar 

altres pactes de Catalunya si 
Rovira era el president del 
Consell Comarcal. Dime-
cres, al ple del Consell, va 

ser elegit president Joan 
Manso, de CDC, alcalde de 
Campdevànol. A Rovira se li 
van escapar les llàgrimes.

A l’esquerra, Miquel Rovira en el moment del discurs de comiat. A la dreta, el nou president, Joan Manso
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La direcció d’Unió castiga 
Miquel Rovira i li impedeix 
ser president del Ripollès

(Pàgines 2 i 3)Joan Manso, alcalde de Campdevànol, elegit president del Consell Comarcal

Els viatgers ja es 
poden vacunar 
de la febre  
groga al CAP 
Osona de Vic

(Pàgina 5)

Campdevànol exigeix 
un radar a l’entrada 
sud després d’un altre 
atropellament greu 
d’un nen

(Pàgina 6)

El Grupo Alvic 
farà un centre 
logístic al polígon 
Les Casasses de Vic

(Pàgina 25)

Fan un estudi de la 
contaminació per 
ozó a Vic alçant 
un globus un 
quilòmetre enlaire

(Pàgina 14)

Cap de setmana amb 
les Nits Orientals, el 
Rodafolk i el festival 
de Cantonigròs

(Pàgines 29, 31 i 43)

Carrosseries Molas 
es trasllada a Sora 
i inverteix quatre 
milions d’euros en 
una nova nau

(Pàgina 24)


