
El Lluçanès, 
tres anys 
després de   
la consulta  
de la comarca 

Tres anys després de la 
consulta, el reconeixement 
oficial de la comarca del 
Lluçanès continua pen-
dent. La Generalitat obre 
la porta a fer-hi una prova 
pilot si hi ha consens al 
territori. EL 9 NOU va reu-
nir diversos alcaldes per 
parlar-ne.
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VIATGES
Tastar les ciutats d’Europa 
viatjant en tren i fer-ho amb 
la xarxa Interrail

ECONOMIA
Cap a un món sense diners 
en efectiu a la butxaca. Amb 
el mòbil es pot pagar tot 

FONTS
Les Set Fonts o la Font de la 
Noguera; aigua brollant a 
Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 3 d’agost de 2018
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Manuel
ValdiVieso
Director de la ‘revolucionària’
Jove Orquestra Nacional de Catalunya

L’antic hotel de les Serrasses de 
Torelló serà una residència per 
a discapacitats intel·lectuals
L’Ajuntament comprarà l’edifici i en farà la cessió a Sant Tomàs, que té una llista d’espera de 50 persones 

(Pàgines 2 i 3) La plaga d’erugues extermina els boixos d’Osona. A la foto, erugues a Còdol Dret

La Cydalima perspectalis, 
coneguda com l’eruga del 
boix, és una espècie invasora 

que ha desembarcat a Osona 
aquest estiu. Es multiplica 
molt ràpidament i extermina 

els boixos del sotabosc. Els 
seus efectes són especial-
ment visibles a les Guilleries. 

Els experts alerten del greu 
problema que representa si 
no s’hi troba solució.

Les erugues envaeixen els boscos d’Osona

Fervosa de 
Manlleu cobrirà 
dues parts més 
de la planta per 
evitar pudors

(Pàgina 15)

Ripoll recorrerà 
la decisió de no 
deixar-los ser 
acusació a la 
causa del 17-A

(Pàgina 8)

(Pàgines 9 a 11)

‘El 9 Magazín’

Alerten de les 
dificultats per 
conservar el 
Temple Romà   
de Vic

(Pàgines 30 i 31)

EL 9 NOU 
dels dilluns no 
sortirà a l’agost 
i tornarà al 
setembre

D
O

M
ÈN

EC
 L

LO
P
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Representants de set ajuntaments fotografiats divendres passat als Munts de Sant Agustí de Lluçanès


