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L’aportació de la Generalitat al
pressupost de la UVic-UCC s’ha
reduït gairebé a la meitat en 10 anys
(Pàgina 8)

El 2009 representava el 31% i actualment, el 17%. El contracte programa fa un any que va caducar
(Pàgina 9)

(Pàgina 3) Arnau Riba i Pau Gelman són els impulsors de la plantació de la preuada planta per la cuina japonesa

Ripoll convoca un
ple extraordinari per
reclamar informació
de la vinculació de
l’imam amb el CNI
(Pàgina 10)

(Pàgina 6)

El Club de Premsa
d’EL 9 NOU posa
a debat el futur
del centre històric
de Ripoll

Una plantació de wasabi a Viladrau
Viladrau té una de les poques plantacions de wasabi que hi ha a Europa. Es
tracta d’una planta que s’utilitza com a
condiment en diversos plats de la cuina
japonesa. Amb un gust que combina el

dolç i el picant, el wasabi s’ha adaptat
a poques zones del món. Arnau Riba i
Pau Gelman han tirat endavant aquest
projecte i han trobat en el clima de
Viladrau un lloc òptim per al seu creixe-

ment. El producte plantat a Viladrau ja
es distribueix a diversos restaurants de
Catalunya, on els cuiners valoren poder
disposar d’aquest producte fresc, i en
punts de venda al detall.

(Pàgina 18)
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BERNAT CEDÓ

Educació torna
a instal·lar
barracons
a l’institut
de Taradell

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 11)

ALBERT LLIMÓS

La història de
Lluís Colomer: un
capellà de Centelles
enterrat al Valle de
los Caídos

ERC presideix el Consell d’Osona

El Cantilafont continua sorprenent

Joan Carles Rodríguez s’ha convertit en el segon president
d’ERC del Consell Comarcal d’Osona. Va ser investit divendres amb els vots de JxCat i els Independents.

Ja són set edicions però el Cantilafont, el festival del Lluçanès,
continua sorprenent. A Oristà es van poder veure una desena
d’actuacions com la de Clara Peya, a la foto.

