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El Ripollès, en canvi, ha perdut 1.577 habitants en 10 anys i ara està per sota dels 25.000

La població d’Osona creix per 
sobre de la mitjana catalana i 
ja supera les 156.500 persones

(Pàgines 4  i 5)

La màgia dels Reis, també als més grans
L’endemà de les cavalcades 
amb què van arribar a tots els 
municipis d’Osona i el Ripo-
llès, els Reis d’Orient van fer 
dissabte al matí visites als 

hospitals i residències. Ses 
Majestats van fer arribar la 
màgia als nens i nenes que 
aquests dies estan ingressats 
però també als més grans, 

(Pàgina 25) El rei blanc, acompanyat per un patge i l’alcaldessa de Vic, a l’Hospital de la Santa Creu
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Vic esgarrapa 
part d’un 
segon premi de 
la rifa de Reis

(Pàgina 6)

que no perden la il·lusió. La 
cavalcada de Vic, retransme-
sa en directe per EL 9 TV, va 
tornar a demostrar ser una 
de les millors de Catalunya.

(Pàgina 8)

Comencen les obres 
per reduir el soroll 
que provoca el 
trànsit de la variant 
de Calldetenes

(Pàgina 10)

Nani Roma és 
desè i Gerard 
Farrés, setzè 
després de dues 
etapes del Dakar

(Pàgina 15)

El Vic guanya al 
camp del Mollet amb 
un gol de Carles Roca 
en els primers minuts

(Pàgina 17)

Derrota dolorosa del 
CP Vic a la pista de 
l’Alcoi per 5 gols a 1

(Pàgina 16)
El Manlleu 
empata amb  
un gol anul·lat 
al minut 93

(Pàgina 18)

Obliguen  
l’Ajuntament de 
Torelló a penjar 
la bandera 
espanyola

(Pàgina 23)

Nyandú reuneix el seu poble per Nadal 
El concert que Nyandú fa cada any per aquestes dates a la Tor-
re d’Oristà davant els seus veïns va servir per avançar cançons 
del nou disc que el grup ja té a punt. Més enllà d’això, s’ha con-
vertit en una cita que reuneix gent de totes les edats entorn 
d’un grup que sempre s’ha sentit orgullós del seu origen. 
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(Pàgina 16)

El Voltregà dona la campanada  
Els de Sant Hipòlit es van imposar diumenge per 2 a 3 a la pista 
del Liceo. L’equip gallec encara no havia perdut cap partit a 
casa aquesta temporada i només el Barça l’havia aconseguit 
guanyar al Palau. Iggi López, Armengol i Teixidó van ser els 
autors dels gols voltreganesos 
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(Pàgines 2 i 3)

La construcció 
repunta a Osona: 
fins al setembre ja 
s’havien triplicat els 
habitatges iniciats 
En els tres primers trimes-
tres de 2017 ja s’havia tripli-
cat el nombre d’habitatges 
iniciats respecte a l’any ante-
rior. La xifra confirma el que 
apunten els promotors, que 
hi torna a haver demanda 
de pisos nous un cop venuts 
els habitatges que tenien els 
bancs. Després d’anys, es tor-
nen a veure grues a l’skyline 
de municipis com Vic.


