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Divendres, 13 de juny de 2014

Els cinc regidors de 		
CiU de Seva abandonen
el grup municipal
(Pàgina 19)

Es mantindran a l’oposició com a no adscrits. CiU, que va guanyar les eleccions, es queda sense representació a l’Ajuntament
(Pàgina 12)

(Pàgines 7 a 10) Joaquim Vivas, emocionat, abraça Jordi Molas, un dels finalistes. En primer terme, Anicet Altés

Càritas va ajudar
l’any passat 391
infants perquè
poguessin fer
activitats extraescolars
(Pàgina 13)

El fiscal demana
cinc anys i mig
de presó per a
Josep M. Matas
i Xavier Solà
(Pàgina 18)

JORDI PUIG

Jordi Munell
tornarà a ser 		
el candidat de
CiU a l’alcaldia
de Ripoll
(Pàgina 37)

Un osonenc portarà
la primera SICAV
d’Espanya que s’ha
creat a la xarxa
(Pàgina 18)

Joaquim Vivas, Osonenc de l’Any 2013
El manlleuenc Joaquim
Vivas, amb una llarga
trajectòria en el món del

voluntariat, és l’Osonenc de
l’Any 2013. Va ser proclamat
aquest dimecres en una gala

quatre finalistes: Anicet
Altés, Jordi Molas, Antoni
Pladevall i Josep Vilardell.

(Pàgines 3 a 5)

(Pàgina 57)

El candidat
de PxC
de Ripoll
és mosso
d’esquadra

Lluçà es desmarca de la
portada d’aigua al Lluçanès
en plena polèmica per
l’obertura de granges
MIQUEL ERRA

El candidat de PxC a l’alcaldia de Ripoll, Pep Sort, és
mosso d’esquadra de professió i en actiu, i això podria
generar una incompatibilitat
en cas que sortís escollit regidor. Els serveis jurídics del
partit ho estan mirant.

que es va fer a Sant Julià de
Vilatorta, on també es va fer
un reconeixement als altres

Una nova embarcació a Sau
Aquaterraclub ha incorporat al pantà de Sau per llogar tres
embarcacions lleugeres que funcionen amb pedals, l’Aquaslider. Aquest model el fabrica una empresa de Michigan, als
Estats Units, i fins ara era inèdit a Europa.

L’Ajuntament de Lluçà s’ha
desmarcat del projecte de
portada d’aigua al Lluçanès.
És el primer poble que abandona el consens en la política
hidràulica que hi havia a
Osona des que es va crear la
societat Aigües d’Osona per
fer arribar aigua als pobles

amb problemes. L’alcaldessa
de Lluçà, Eva Boixadé, hi veu
la mà allargada de la indústria del porcí, que necessita
aigua. A Sant Martí d’Albars,
Granges Terragrisa, del grup
Tarradellas, hi està construint una granja, amb capacitat
per a 1.500 truges.

