Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 6)

Trenta-tres
denúncies per
infraccions al
pantà de Sau en
només cinc dies
(Pàgina 7)

Neix un grup de
joves musulmans
al Ripollès
en favor de la
convivència
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Dos detinguts a Vic en una
operació contra el tràfic
internacional de cocaïna
(Pàgines
4 i 5)

Formaven part d’una banda que introduïa a l’Estat espanyol droga procedent de Colòmbia

(Pàgines 10 i 11)

Una de les factures
de la crisi: repàs a
projectes d’Osona
i el Ripollès que
van quedar al calaix
(Pàgina 12)

Polèmica entre
veïns i el
mossèn a Olost
per l’estelada
a l’església
(Pàgina 26)

TXELL VILAMALA

Voltregà-Vic,
primer derbi de
la temporada a la
Lliga Catalana
(Pàgina 35)

Taradell, plat
fort de les festes
majors del cap
de setmana
‘El 9 Magazín’

La Guàrdia Civil va detenir aquest
dimecres a Vic dos membres d’una
banda internacional que es dedicava a
introduir cocaïna de Colòmbia a l’Estat

Les claus de l’auge
del cultiu de cànnabis
a Osona

espanyol. L’operatiu també va tenir lloc
simultàniament a Cornellà, Madrid i
quatre municipis de Mallorca. En total,
dotze detinguts.

(Pàgines 2 i 3)

La Patagònia argentina,
un paradís a les vores
i un desert al centre

ECONOMIA
Els peatges que paguen els
usuaris a les elèctriques
podrien desaparèixer

BAUMES
El gorg de Litons, on
s’amaguen éssers fantàstics
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Jan Riera i Èric Vergés

20 ANYS TOCANT JUNTS
Dues dècades
dels Catarres

(Pàgines 8 i 9)

Rècord de públic
al Bioritme en la
cinquena edició
del festival a Sau
Aquest dijous van desembarcar a Vilanova de Sau
els gairebé 5.000 assistents
al Bioritme, festival que ja
arriba a la cinquena edició,
a tocar del pantà. L’organització del certamen mou un
col·lectiu de 170 voluntaris
per fer realitat un festival
que s’allargarà fins diumenge i que aquest any bat el
rècord de públic.

ENTREVISTA

“Els consellers del
PSC al govern no
representen el 155”
MARC SANYÉ

VIATGES

VICENÇ BIGAS

L’operatiu de la Guàrdia Civil al carrer Manlleu de Vic aquest dimecres al matí

Un grup de voluntàries de Navarra que col·laboren en l’organització del festival

El president del Consell del
Ripollès, Joaquim Colomer
(JxCat), defensa el pacte
amb PSC i MES.

