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EL 9 NOU

Política i societat

Tornen a projectar
el documental sobre
Jordi Molas
La Sala Joaquim Maideu de L’Atlàntida acollirà
aquest divendres a les 9 del
vespre la projecció d’Els anys
guanyats, un documental
dirigit per Ignasi Puig sobre
la vida de Jordi Molas, que
fa 20 anys va patir una lesió
disputant un partit de rugbi i
va quedar paraplègic. La primera projecció, que es va fer
el 24 de novembre, va congregar més de 800 persones.
Per això, ara, se’n programa
una segona projecció.
Vic

Els candidats d’ICV
a les primàries de les
europees, a Osona
ICV ha organitzat sengles actes, divendres a Vic i
diumenge a Manlleu, amb els
candidats que s’han postulat
per liderar la llista de les
europees. Aquest divendres,
a les 6 de la tarda al local del
partit a Vic, hi haurà debat
amb Ernest Urtasun, mentre
que diumenge, a les 12 del
migdia al Mercat Municipal
de Manlleu, es farà la trobada amb Salvador Milà.
Vic

				

A l’esquerra, Carme Sayós al seu escó; a la dreta, amb Joan Prat, que va ser a Madrid en representació de CDC d’Osona

Carme Sayós ja és al Congrés
La centellenca va prendre possessió aquest dimarts com a diputada de CiU
Madrid
A.D.

La centellenca Carme Sayós
va prendre possessió del
càrrec aquest dimarts com
a diputada del grup de CiU
al Congrés. Ho va fer just a

l’inici del ple i amb la fórmula “sí, ho prometo” en català.
Sayós, primera diputada al
Congrés que té CiU d’Osona,
formarà part de les comissions d’Esports, Administracions Públiques, Igualtat,
Polítiques Integrals de la

Discapacitat, i de les comissions mixtes del Defensor del
Pueblo i Drogues.
Sayós ocupava el 10è lloc
per Barcelona a la llista de
CiU que encapçalava Josep
Antoni Duran i Lleida. Per
aquesta circumscripció, CiU

va treure 9 diputats i, per
tant, es va quedar a les portes d’entrar. El nomenament
de la diputada Mercè Pigem
com a vocal del Consell
General del Poder Judicial
ha fet córrer la llista de CiU.
I ha permès a Sayós accedir
a l’escó. La seva incorporació, que es produeix a mig
mandat, no li deixa marge
per al rodatge. “Tot està en
marxa. Això vol dir que la
meva adaptació haurà de ser
molt accelerada, cosa que
no és fàcil”, explica. Tot i
això, assumeix el repte –serà
la interlocutora a Madrid
no només de CiU d’Osona
sinó de les comarques de
la Catalunya Central– amb
il·lusió i es fixa, com a prioritats, el seguiment de les
actuacions per aconseguir
una millora de la línia de
tren Barcelona-Puigcerdà i,
alhora, incidir en el projecte
de llei de reforma i sostenibilitat de l’administració
local que tant preocupa els
ajuntaments.
A banda de Sayós, advocada de 42 anys, consellera
nacional de CDC i membre
de l’executiva comarcal del
partit a Osona, també és
diputada al Congrés l’exalcaldessa de Ripoll Teresa
Jordà, d’ERC.

Publicitat bones festes

Centre de Serveis

Informació: 972 72 71 20
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Residència assistida
- Centre de dia
- Hospital de dia
- Servei de menjador obert

Us desitgem
unes bones festes
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