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Identifiquen dotze joves 
d’estètica ultra per aldarulls  
i arrencar llaços a Taradell
Els Mossos els van comissar pals i cúters. Van colpejar les portes de l’ajuntament i van treure la pancarta dels presos

Vic i Manlleu 
guanyen mentre 
que el Tona cau 
derrotat per la 
mínima

(Pàgines 24 i 25)

(Pàgina 10)

El Voltregà obté 
al Vendrell la 
primera victòria 
i el Vic perd a 
Alcobendas

(Pàgines 20 i 21)

Valoració positiva 
dels participants 
a la Fira de la 
Biomassa tot i el 
descens de públic

(Pàgina 16)

Els alcaldes de les 
Masies i Centelles 
critiquen les 
primàries que vol 
fer l’ANC

(Pàgina 6)

(Pàgines 4 i 5) La neteja de la llera del riu va començar divendres a Ripoll. Es faran 200 actuacions fins a finals d’any 

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua farà unes 200 actuacions 
fins a finals d’any en el curs 
del Ter fins a les Masies de 

Roda per netejar-lo de les 
restes arrossegades per la 
riuada. Les intervencions 
van començar divendres al 

Ripollès i a partir d’aquest 
dilluns també es començarà 
a actuar a Osona. El conseller 
d’Interior, Miquel Buch, va 

visitar dissabte Sant Quirze 
de Besora i Ribes de Freser, 
dues de les poblacions més 
afectades.

Per netejar el Ter caldrà dos mesos de feina
JO

R
D

I 
PU

IG

Reforma exprés gràcies a una acció social 
Una trentena de treballadors d’una empresa de Montcada 
van destinar tres dies a reformar energèticament el centre 
La Serra de Taradell en una acció de responsabilitat social. A 
la casa hi viuen adolescents sota tutela de la DGAIA. 

(Pàgines 8 i 9)
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Taradell inaugura el Parc de les Olors
La masia de Can Just de Taradell s’ha convertit en una 
agrobotiga amb herbes aromàtiques, assecador i una aula 
per fer tallers. El Parc de les Olors vol recuperar el barballó i 
tenir la plantació més gran de Catalunya d’espígol.

(Pàgina 45)
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Júlia i Pau van 
ser els noms més 
posats als nadons 
d’Osona i Arlet i 
Martí, al Ripollès

(Pàgines 2 i 3)

Llanars reclama 
al bisbat fer ús de 
la rectoria, que fa 
set anys que està 
abandonada

(Pàgina 12)


