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Fonts encara més 
contaminades
L’elevada pluviometria de l’últim any ha 
fet augmentar l’índex de nitrats: la mitjana 
passa de 64 mg/l a 76. El màxim és 50

L’elevada pluviometria de l’últim any 
ha desencadenat una major presència 
de nitrats a les fonts, que ha passat de 
64 mg/l de mitjana a 76. El màxim per 

considerar l’aigua potable és de 50. 
Són dades de les analítiques del GDT a 
137 fonts de tot Osona, la meitat de les 
quals són potables. És a dir, n’hi ha de 

més contaminades, però no més de con-
taminades. La tradició d’anar a buscar 
aigua a les que són potables (a la foto, 
les Paitides de Viladrau) es manté.

Per contra, de les 137 que n’ha analitzat  
el GDT a tot Osona la meitat són potables; 
la mateixa proporció que l’any passat 

Augmenten 
els accidents 
laborals, però n’hi 
ha menys que fa 
deu anys

(Pàgina 17)

De les Masies  
de Roda, al Japó
Jaume Labró, de les Masies 
de Roda, estrena la nova 
contraportada d’EL 9 NOU 
dels dilluns. Cada setmana 
s’explicarà la vida d’una 
persona d’Osona i el Ripo-
llès que visqui a l’estran-
ger. Labró resideix al Japó. 

(Pàgina 56)

Continua la 
moguda per les 
pancartes i els 
llaços en edificis 
públics d’Osona

(Pàgina 5)

Socis de diferents 
corrents s’agrupen 
sota el nom        
de Fòrum Club 
Patí Vic 

(Pàgina 21)

La tradició d’anar-hi a buscar aigua

Aquesta setmana 
la Volta Ciclista 
a Catalunya, a 
Osona, el Moianès 
i el Ripollès

(Pàgina 31)
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(Pàgina 8)

L’alcalde de Sant Martí d’Albars, Ramon Erra, és el que porta 
més temps al càrrec de tots els d’Osona i el Ripollès. Erra és 
alcalde des de 1987 i, després de vuit mandats, ha anunciat 
que el 26-M no es presenta.

L’alcalde més veterà ho deixa

(Pàgina 12)

El mes de març és l’escollit per posar el focus en l’endometri-
osi, una malaltia ginecològica que provoca un dolor intens i 
incapacitant en la menstruació però que és difícil de diagnos-
ticar. Carla Vidal i Laura Blasco expliquen la seva experiència.

Una malaltia massa desconeguda
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Victòria del 
Manlleu i empats 
de Vic i Tona a 
Primera Catalana

(Pàgines 24 i 25)

L’acte per Marta 
Rovira a Vic, focus 
de conflicte entre 
PDeCAT i ERC 

(Pàgina 10)
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