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Aquest dimecres van declarar al jutjat com a investigats el director de la piscina i les quatre monitores-socorristes

L’acusació vol que l’Ajuntament i 
l’escola siguin també responsables 
del cas de la nena ofegada a Ripoll

Seva renuncia als 
1,3 milions que li 
havia de pagar la 
Generalitat per fer un 
centre astronòmic

(Pàgina 5)

(Pàgina 12)

Investiguen si 
la mort d’una 
dotzena d’arbres 
al Lluçanès és 
intencionada

(Pàgines 10 i 11)

Aquest dijous va començar 
oficialment la campanya de 
prevenció d’incendis en plena 
onada de calor. Aquesta set-

mana, encara a la primavera, 
els termòmetres han arribat 
a fregar els 37 graus. Caldrà 
extremar les precaucions. 

Entre els mesos de gener i 
maig, a Osona s’han declarat 
35 incendis; al Ripollès, 9, i al 
Moianès, 3.

Prevenció d’incendis en plena onada de calor

(Pàgines 2 i 3) La campanya es va presentar en un lloc calcinat pel foc a Sant Feliu Sasserra
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El PSC de Vic vol 
que Dòniga passi a 
ser regidor no adscrit 
a partir del proper ple

(Pàgina 8)

L’entrenador 
Josep Colomer, 
esquitxat per la 
seva relació amb 
Sandro Rosell

(Pàgina 53)

(Pàgines 45 a 47)

Primavera       
de discos

Aquest divendres surt el ter-
cer disc de La Iaia (a la foto). 
Culmina uns mesos amb 
l’aparició de diversos discos.

(Pàgines 21 a 24)

(Pàgina 15)

Una veïna de Ripoll, 
amb ferides greus a 
la cara per l’atac d’un    
gos de raça perillosa
L’atac d’un gos d’una raça 
potencialment perillosa va 
acabar aquest dimecres al 
migdia amb ferides greus a la 
cara i la cama d’una treballa-
dora d’una immobiliària de 
Ripoll. Estava ensenyant un 
pis a un possible llogater i, 
en el moment d’obrir la porta 
per marxar-ne, el gos, que 
s’esperava al replà, se li va 

tirar a sobre. La va mossegar 
a la cara i a la cama. La dona, 
veïna de Ripoll, va haver 
de ser traslladada a la Vall 
d’Hebron, on la van operar. 
La Policia Local va comissar 
l’animal i el va traslladar a 
una gossera. El gos és rein-
cident en atacar persones i 
ja havia estat comissat. Ara 
tenia els papers en regla.

(Pàgines 6 i 7)

Vic ressuscita la idea 
d’implantar el porta a 
porta però només als 
veïns del centre històric
L’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, va anunciar que l’equip 
de govern vol implantar el 
sistema de recollida d’es-
combraries porta a porta al 
centre històric. A la resta de 
barris es mantindran els con-
tenidors. Ho va dir en l’acte 
de balanç de mig mandat que 
es va fer a L’Atlàntida. L’opo-
sició no ho veu clar.

(Pàgina 51)

L’home de la 
torxa olímpica   

Aquest divendres fa 25 anys 
que la torxa olímpica va arri-
bar a Vic. El nedador Marc 
Capdevila (a la foto, aquest 
dijous) va fer l’últim relleu 
i va encendre el peveter. Ho 
rememora amb EL 9 NOU.

Amb aquesta
edició l’últim

del curs


