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Divendres, 30 de maig de 2014

Els expropiats pels quatre
carrils de la C-17 encara no
han cobrat 8 anys després
La concessionària Cedinsa ha impugnat 14 resolucions del Jurat d’Expropiació
(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 17) El mateix dimecres, els bombers van començar a treballar al campanar

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 9)

Calldetenes tindrà
la primera escola
que farà totes les
classes en anglès

Dos candidats
de CiU a
l’alcaldia de
Vic

(Pàgina 10)

Sant Pau de Segúries
fa una consulta al
poble per poder tallar
els til·lers de la plaça
(Pàgina 13)

Els voltors
maten una vaca
a l’Esquirol i una
altra a Vallfogona
(Pàgina 15)

Setze famílies no
obtenen plaça de
1r d’ESO a l’institut
Jaume Callís de Vic

Setmana intensa a CiU de
Vic. Dilluns, Unió va presentar el seu candidat, Josep
Arimany, a l’alcaldia de Vic.
Dimecres, Convergència ratificava per unanimitat la seva
candidata, Anna Erra. La
pilota és a la teulada: només
hi pot haver un candidat.

(Pàgina 29)

Sodeca, de Sant
Quirze, compra
una empresa de
Portugal

(Pàgina 8)

Anicet Altés,
Jordi Molas,
Antoni Pladevall,
Josep Vilardell i
Joaquim Vivas,
finalistes a
Osonenc de l’Any
Anicet Altés, Jordi Molas,
Antoni Pladevall, Josep
Vilardell i Joaquim Vivas són
finalistes del Premi Osonenc
de l’Any. El guanyador se
sabrà en una gala que es farà
a Sant Julià l’11 de juny.

ERNEST CABANAS

(Pàgina 31)

Un llamp malmet el campanar de Collsuspina
Un llamp va caure dimecres
pels volts de les 2 del migdia sobre el campanar de
l’església de Collsuspina i
va provocar desperfectes a

la barana superior i, a més,
va fer caure dues boles de
ciment sobre la teulada de
l’església i de la casa d’una
veïna. La runa va provocar

danys a un cotxe aparcat. El
llamp també va destrossar el
rellotge del campanar. L’estructura, però, no va quedar
danyada.

Mor Dídac Herrero,
l’últim director general
de Caixa Manlleu

