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La Generalitat prohibeix
posar més bestiar durant dos
anys a 36 municipis d’Osona
(Pàgines 2 i 3)

Aquest dimecres es va aprovar el nou decret de dejeccions ramaderes que regula la fertilització dels conreus
(Pàgina 4)

(Pàgines 12 i 13) Deu dels alumnes posen en forma de ‘9’, la nota que han superat

(Pàgina 6)

La remodelació
de l’estació de Vic,
encarrilada però
sense terminis per
executar-se

Torelló inicia
el mandat amb
polèmica pels
sous de l’equip
de govern

(Pàgina 5)

(Pàgina 17)

Confirmats
els noms dels
33 consellers
comarcals d’Osona
i els 19 del Ripollès

Surt de l’UCI el
nen que es va estar
a punt d’ofegar a la
piscina municipal
de Manlleu

(Pàgines 8 i 9)

(Pàgina 23)

Alvic inverteix
55 milions
en plantes a
Solsona, Jaén
i els EUA
(Pàgina 11)

Munell: “Si no
hagués reeditat
l’alcaldia hauria
deixat l’acta de
regidor”
(Pàgina 7)

De Ripoll
a la NASA

(Pàgina 36)

El seguici
d’aquest
divendres obre la
recta final de la
festa major de Vic

ALBERT LLIMÓS

El grup de l’ex
d’ERC Montserrat
Juvanteny se suma
a l’equip de govern
de JxCat a Prats

Més d’un 9 a la selectivitat
A Osona i el Ripollès hi ha 13 alumnes que
han obtingut un 9 o més a la selectivitat. EL 9
NOU els va reunir aquest dimecres a Vic per
parlar de la prova i dels seus projectes futurs.

A la trobada van ser-hi presents 10 dels 13
alumnes. Mariona Fontserè, de l’institut
Cirviànum de Torelló, amb un 9,5, ha estat
l’alumna amb la millor nota.

Miquel Belda, de Ripoll,
participarà a Alabama a la
commemoració dels 50 anys
de l’arribada a la Lluna.
(Pàgina 25)

Torelló acull
un Festus amb
23 espectacles
entre divendres
i dissabte

