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Dilluns, 8 de juliol de 2019

(Pàgina 5)

El primer semestre
acaba amb tres
accidents mortals a
Osona i el Ripollès
per nou l’any passat
(Pàgina 8)

Ple caldejat a
Campdevànol
per l’augment
de dedicacions
del govern

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023

Pere Casacuberta plega de
regidor a Gurb tres setmanes
després d’haver pres possessió

(Pàgina 7)

ERC i els Independents que encapçalava governaran plegats; deixant l’acta pot tornar a la feina a l’Ajuntament

(Pàgina 9) Les flames que, dissabte a la tarda, consumien camps de cereal i amenaçaven una línia elèctrica a Vic

(Pàgines 20 i 21)

José L. García
s’adjudica per
sorpresa el
Ral·li Osona
(Pàgina 10)

(Pàgina 10)

Intent de robatori
insòlit: volen robar
el rellotge a un veí
de Torelló, no se’n
surten i el queixalen

VICENÇ BIGAS

L’escola de
Montesquiu no
es podrà ampliar
perquè on es va fer
és zona inundable

Amb l’ai al cor pels incendis
Aquest cap de setmana, altra vegada de
calor intensa, ha tornat a tenir Osona
i el Ripollès amb l’ai al cor pel perill
d’incendis. A Osona, només entre la
tarda de dissabte i la de diumenge, se’n

(Pàgines 16 i 17)

van produir quatre: a Vic, Orís, Taradell
i Sant Boi. Tots es van poder controlar
amb la ràpida intervenció de Bombers
i ADF, però que n’hi arribés a haver
quatre en poc més de 24 hores il·lustra

el perill que representa el foc tant en
terrenys agrícoles com forestals. Aquest
diumenge a la tarda també es va incendiar un cotxe a l’enllaç de l’Eix del Lluçanès amb la C-25.

(Pàgines 26 a 29)

   

ALBERT LLIMÓS

ARNAU JAUMIRA

Des de


El Festus torna a sorprendre

Vic exhibeix festa major

Tot i que el temps, entre la calor i un ruixat al vespre, no va
jugar a favor de la 22a edició del Festus, el festival torellonenc
va tornar a mostrar imaginació i creativitat multidisciplinaris.

Vic va tancar aquest diumenge 11 dies de festa major, amb un
intens últim cap de setmana presidit per la cultura popular,
els concerts i el seguici solemne de divendres.

 

 

