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(Pàgines 8 i 9)

Termòmetres amunt

Manlleu estrena
el mandat
amb un ple de
cartipàs amb
crítiques

 Abans d’arribar al
pic de l’onada de calor ja
s’han superat els 40 graus
en diversos municipis

(Pàgina 19)

Veïns sense aigua
durant hores
per dues fuites
d’aigua a Ripoll
i Torelló

 Ensurts amb el
foc: aquest dijous ja
hi va haver un incendi
forestal a Campdevànol

 Campanya des de
Prats per ajudar un pagès
de la Ribera d’Ebre que
ha perdut el ramat

(Pàgines 2 a 6)

(Pàgines 34 i 35)

La història de
l’antic orgue dels
Trinitaris de Vic
que ara és a Santa
Maria del Mar
(Pàgina 37)

Sant Joan acull
fins diumenge
un Clownia altre
cop multitudinari
(Pàgina 38)
VICENÇ BIGAS

Sadurní Vergés
guanya el premi
de narrativa curta
d’EL 9 NOU

Portes obertes a les piscines per combatre la calor

(Pàgina 33)

L’onada de calor que s’estendrà
almenys durant tot el cap de setmana
ha provocat l’activació de plans d’alerta per evitar el seu impacte sobre
la població. Molts ajuntaments han

La serradora
Verdaguer de
Vidrà tanca
(Pàgines 14 i 15)

obert les piscines gratuïtament (a la
foto, la dels Hostalets de Balenyà)
davant la pujada de temperatures que
ha arribat a xifres rècord en un mes
de juny abans que aquest divendres

es prevegi el punt àlgid de calor. En
diversos municipis s’han superat fins
i tot els 40 graus. El risc d’incendis és
alt. Aquest dijous n’hi va haver un de
forestal a Campdevànol.

(Pàgines 47 a 52)

(Pàgina 12)
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Josep Bonsoms, de
Vilallonga de Ter, va ser una
de les víctimes d’un mestre
que apallissava els alumnes
batejat en un documental
com El monstre de Banyoles.

IOLANDA MARTÍN

Víctima del mestre
que apallissava

Pacte a quatre bandes a Centelles
Després de 20 anys de majoria absoluta el PSC de Centelles
va perdre-la el 26-M. La sorpresa, ara, ha estat un pacte de
govern a quatre bandes: PSC, JxCat, Fem Centelles i CUP.

Tret de sortida a la
festa major de Vic
El Birranostrum va obrir
aquest dijous al vespre el
programa de la Festa Major
Jove, preàmbul de la festa
major de Vic, que té el plat
fort la setmana entrant.


   

 


