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Osona i el Moianès són les dues 
comarques amb un percentatge d’atur 
més baix de l’àrea de Barcelona
S’estabilitza per sota del 10%, la meitat del que es va arribar amb la crisi. El Ripollès té menys aturats que el gener de 2008

(Pàgina 12) El gorg del Colomer, al Torrent de la Cabana de Campdevànol, diumenge 
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(Pàgines 3 a 5)

La Generalitat 
prorroga el 
Pla de barris a 
quatre municipis 
d’Osona

(Pàgines 6 i 7)

Dos santjoanins 
compren a 
Incasòl una de 
les naus de la 
colònia Llaudet

(Pàgina 17)

Campdevànol manté aquest 
any l’ecotaxa de 5 euros per 
accedir als gorgs del Torrent 
de la Cabana, un dels espais 

naturals d’Osona i el Ripo-
llès més massificats a l’estiu. 
També s’ha contractat un 
educador ambiental per 

garantir que es compleixen 
les normes. A la riera de 
Merlès també s’hi ha comen-
çat a actuar.

Mesures contra la massificació Dos anys després 
de l’accident mortal 
amb una roca a la 
C-17, el procés 
judicial no avança

(Pàgina 9)

Els Sagals fan 
festa major

Els Sagals d’Osona van fir-
mar la segona millor actua-
ció de la història. Va ser en 
la festa major de Vic.

(Pàgines 26 i 27)

Intent de 
robatori d’uns 
encaputxats a 
una casa de Sant 
Julià de Vilatorta

(Pàgina 13)

Acord entre 
Esfosa i el comitè 
d’empresa per 
posar fi a dos 
anys de conflicte

(Pàgina 18)

El Festus de Torelló va tenir 
divendres una de les millors 
arrencades dels últims anys 
pel que fa al públic. La pluja 
de dissabte, però, va obligar 
a suspendre una quarta part 
dels espectacles. Alguns, com 
el de la fotografia, Percu-
lights, es van poder fer a l’ho-
ra prevista.

El Festus 
de Torelló 
desafia la 
pluja

(Pàgina 19)
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Paulinho
torna cedit al
Guangzhou
El brasiler marxa al seu anterior club
amb una opció de compra obligatòria
que estaria sobre els 50 milions

FUTBOL

L’Espanyol i el
Girona tornen
avui als
entrenaments

ATLETISME EUROPEU SUB-18

Maria Vicente també
és campiona en triple
L’atleta de l’Hospitalet s’imposa en l’últim
salt amb un nou rècord català (13,95 m)

CICLISME TOUR

Sagan guanya la
segona etapa i
pren el lideratge a
Gaviria, que té
una caiguda

MOTOR FÓRMULA 1

Vettel guanya el
GP d’Anglaterra
en un final de
cursa molt
espectacular

Una bona colla
de grans porters
a la terra de Lev
Iaixin

Rakitic, un
home clau a
Croàcia

Hierro ja no
té càrrec en
la federació

‘L’Esportiu’

Paulinho marxa del 
Barça per tornar al 
Guangzhou xinès
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