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Trànsit instal·larà un radar
de tram a la C-17 entre
Aiguafreda i Tagamanent

(Pàgines 4 i 5)

Es multarà els que superin els 80km/h en un dels punts més perillosos de la carretera, sobretot quan plou
(Pàgina 6)

(Pàgina 27) El president de la Generalitat, amb els alcaldes de Ripoll i Camprodon i responsables de l’empresa Birba

Torelló aposta per
delegar la gestió de
l’aigua a l’empresa
pública del
Consell Comarcal
(Pàgina 10)

Fracassa l’intent
de fer una llista
unitària entre els
quatre partits de
Viladrau
(Pàgina 12)

(Pàgina 43)

El CB Vic
prescindeix de
l’entrenador
Dídac Herrero
(Pàgina 16)

JORDI PUIG

Una avaria a la
piscina de Ripoll
fa que els usuaris
s’hagin de dutxar
amb aigua freda

Quim Torra, amb les empreses del Ripollès
El president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar
dimecres la nova planta
d’uns 10.000 metres qua-

drats que Sodeca ha inaugurat recentment a Ripoll
i en la qual ha invertit deu
milions d’euros. També va

ser a Camprodon, on va
visitar l’empresa de Galetes
Birba, que enguany celebra
el 125è aniversari. Torra va

aprofitar la visita a les dues
empreses ripolleses per
destacar el bon moment de
l’economia catalana.

(Pàgina 19)

Rescaten dos
joves a qui el riu
havia arrossegat
el cotxe a Torelló

La introducció de la
tècnica de la laparoscòpia
i el programa de detecció
precoç del càncer
colonorectal, que es va
introduir a Osona el 2015,
han permès doblar el
nombre de casos que es
van poder intervenir en
una fase inicial. Les dades
formen part d’un estudi
guardonat als Premis
Sanitat Osona 2018.

Dos joves de Sant Hipòlit, de
19 i 20 anys, van ser rescatats
la matinada de dijous amb
símptomes d’hipotèrmia
després que el cotxe amb què
anaven fos arrossegat per la
força de l’aigua del Ter al seu
pas per Torelló. Es van veure
sorpresos per la crescuda del
corrent a la passera propera
a la Casa Nova de la Riera, a
la foto.

GUILLEM RICO

En sis anys s’han
operat un 50%
més de càncers
de còlon a Vic

