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L’ANC vol fer llistes unitàries
a Centelles i el Voltreganès per
garantir majories independentistes
(Pàgina 6)

Promourà primàries en els feus socialistes d’Osona i demana al PDeCAT, ERC i la CUP que s’hi sumin
(Suplement especial)

(Pàgines 2 a 5) Els jugadors i tècnics del Borgonyà, aquest dijous amb les restes de la porteria del camp del futbol

EL 9 NOU
repassa
l’evolució en 40
anys d’Osona
i el Ripollès

El PDeCAT festeja
l’alcalde de Roda
per encapçalar
la llista per a les
municipals
(Pàgina 54)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 7)

La riuada s’emporta un camp emblemàtic
Les restes de l’huracà Leslie
van provocar danys a Osona i
el Ripollès. Una de les imatges de la forta riuada és el

camp de futbol del Borgonyà,
bressol del futbol a Osona,
que ha quedat completament
destrossat. L’acumulació de

(Pàgina 25)

troncs i la força de l’aigua
va arrencar passeres com les
de Sant Joan o Montesquiu
o la rampa d’accés al pont de

(Pàgines 12 i 13)

(Pàgina 8)

(Pàgina 15)

Troben al Matagalls
el cadàver d’una
dona que buscaven
des de fa un any i
mig a Rupit

MARC SANYÉ

La Llibreria
Xicoy de Torelló
tanca després
de 70 anys

Osona és a la cua
de la Catalunya
Central en la
vacunació per
la grip

Jordà elogia els beneficis de la biomassa
La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, va inaugurar aquest
dijous la Fira de la Biomassa i el primer Saló del Biogàs, que es
fan fins dissabte al recinte firal El Sucre de Vic.

El rector de la
UVic reclama
al secretari
d’Universitats un
millor finançament

La Coromina de Torelló. Els
ajuntaments han demanat a
l’ACA celeritat per netejar la
llera dels rius.

Amb aquesta edició

REGALEM 20 vals

descompte, per bescanviar
en 20 comerços diferents

