
1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 7 de gener de 2019

A
n
y
 X

L
II

646 079 023

N
ú
m

. 
3
8
2
7

 

La població de Vic ha crescut 
el doble que la de Manresa, 
Granollers i Olot des de 1998
Vic ja té 45.040 habitants. En 20 anys, ha augmentat un 46,5% i a Manresa, un 19%

(Pàgines 24 i 25) El rei Melcior, en primer terme, durant la visita d’aquest diumenge a la residència de les Josefines de Vic

(Pàgina 10)

Nit màgica la que es va tornar a viure 
aquest dissabte a la majoria de muni-
cipis d’Osona i el Ripollès per rebre els 
Reis Mags, i especialment multitudinà-

ria en el cas de Vic, on la cavalcada cele-
brava el 75è aniversari. Una màgia que 
també es va traslladar a l’endemà, en la 
tradicional visita que Melcior, Gaspar i 

Baltasar van fer als centres sociosanita-
ris de la ciutat. Curiosa també la rebuda 
a Campdevànol, on els Reis van portar 
les claus de la nova escola.

La màgia dels Reis arriba també a la gent gran

Una de cada cinc 
persones que es 
casa a Osona i el 
Ripollès ho fa per 
segona vegada

(Pàgina 5)

Roda incorpora 
nous agents per 
substituir dues 
baixes de vigilants 
municipals

(Pàgina 6)
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L’Estat fa un pas més 
pel desdoblament 
del tram del Vallès 
de l’R3 però el 
d’Osona està encallat

(Pàgina 9)

Polèmica per una carretera
Muntanyola es queixa que Tona no es cuida de la carretera 
que va de la N-141-C fins al seu nucli. És un perill perquè fa 
pendent i té zones obagues que es glacen a l’hivern. A la foto, 
els regidors de Muntanyola Imma Camprubí i Carles Morera.

(Pàgina 11)
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Veïns contra lladres, a Calldetenes
Els Mossos van atrapar tres presumptes lladres, dissabte al 
vespre, gràcies a la col·laboració dels veïns de Calldetenes, que 
es van organitzar en un grup de WhatsApp. Van anar alertant 
la policia de tots els moviments dels sospitosos.

(Pàgina 7)

Comença el 
Dakar amb Nani 
Roma i Laia 
Sanz entre els 
principals favorits

(Pàgines 2 i 3)

El CB Vic 
arrenca l’any 
amb victòria i 
surt de la cua de 
la classificació

(Pàgina 22)

Més de 15.000 
persones han 
passat aquest 
Nadal per la pista 
de gel de Manlleu

(Pàgina 26)

Un folguerolenc, 
finalista dels 
Goya amb un 
documental sobre 
Lennon i Yoko Ono

(Pàgina 19)


