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L’elevat risc d’incendi posa 
els petards al punt de mira 
la nit de la revetlla
Protecció Civil de Vic adverteix del perill que coets descontrolats calin foc en camps a punt de segar

Aquesta ha estat una setma-
na de contrastos. Dimarts, 
amb els termòmetres dispa-

rats, hi va haver un incendi 
en un camp d’ordi a Vic. Just 
l’endemà, un xàfec va arren-

car arbres i va provocar inun-
dacions. Els contrastos d’una 
setmana que acaba amb una 

revetlla de Sant Joan amb el 
perill dels petards al punt de 
mira.

Dies de contrastos: foc i aigua en només 24 hores
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(Pàgines 30 i 31)

Roda homenatja Emili Teixidor 
als cinc anys de la seva mort
Coincidint amb el cinquè aniversari de la seva 
mort, Roda va homenatjar dilluns Emili Teixidor. 
Hi van ser Santi Vila, Isona Passola i Antoni Bassas.

(Pàgina 28)

Una empresa de Manlleu patenta unes 
innovadores bandes contra la velocitat
Marbres Ter ha patentat unes noves bandes re-
ductores de velocitat. Són peces de formigó i van 
encaixades a l’asfalt. A Manlleu ja n’han instal·lat.

(Pàgina 14)

La història de Dasha, la nena ucraïnesa 
que fa 19 anys va aterrar a Torelló
La ucraïnesa Darina Sert, Dasha, té 29 anys. En fa 19 
va ser de les primeres nenes acollides per una famí-
lia de Torelló a través de l’ONG Osona amb els Nens. 
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Comissen mig 
miler de plantes 
de marihuana  
a Centelles

(Pàgina 5)

Manlleu fa marxa 
enrere i encarrega 
el POUM a un 
gabinet extern

(Pàgina 7)

Sant Pau vol fer 
servir unes planes  
per ampliar el 
càmping d’un regidor

(Pàgina 9)

El festival 
Clownia reunirà 
4.000 persones  
a Sant Joan

(Pàgina 32)

Malestar per la 
disparitat de criteris 
ambientals per fer 
curses a l’Alt Ripollès

(Pàgina 35)

(Pàgines 12 i 13)

“Per nosaltres el pacte 
de govern que tenim 
amb Benjamí Dòniga 
no variarà”

A dalt, l’incendi de dimarts a Santa Anna; a baix, dimecres, un arbre arrencat al polígon Malloles i el carrer Verdaguer inundat
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(Pàgines 2 a 4)


