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Expropiats els últims pisos de  
Can Garcia quatre anys després 
de l’enderroc del primer bloc
L’alcalde de Manlleu en va fer la signatura aquest 
dijous; ara només en queden dos d’ocupats il·legalment 
i nou de llogaters que no tenen dret a reallotjament

(Pàgina 9)

L’Incasòl ha tret a concurs la demolició del segon 
bloc per un import d’un milió d’euros; la previsió és 
que l’obra s’executi durant l’any que ve

(Pàgina 7) Alumnes de Manlleu consultant el mòbil aquest dijous a la tarda just abans d’entrar a classe

Aquest dijous va començar el curs esco-
lar a Osona i el Ripollès amb la polèmi-
ca de l’ús del mòbil a l’aula. La majoria 

de centres prohibeixen portar-ne a clas-
se si no s’ha d’utilitzar amb finalitats 
educatives a petició del professorat. 

Una novetat d’aquest curs és que la 
Generalitat promou taules contra la 
segregació escolar a Vic i Manlleu.

El curs comença amb la polèmica de l’ús del mòbil a l’aula
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Vic posarà el nom 
d’1 d’Octubre a 
l’espai del davant 
de l’edifici del 
Sucre

(Pàgina 12)

Front comú 
d’alcaldes de la 
Plana de Vic contra 
la contaminació 
atmosfèrica

(Pàgines 10 i 11)

Anna Font 
assumeix part 
de la direcció 
comercial del 
grup Bon Preu

(Pàgina 26)

Les fotos  
de la Diada

(Quadern central)

El mercat de 
Calldetenes al final 
no es mourà d’on és

(Pàgina 15)

(Pàgines 46 i 47)(Pàgina 54)

Un museu tancat a Calldetenes 
El museu del Molí de la Calvaria fa tres anys que està tancat 
per les dificultats dels propietaris d’adaptar el petit espai a l’es-
tricta normativa. L’Ajuntament estudia assumir-ne la gestió.
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La gespa artificial 
desterra els camps 
de sorra: l’últim,  
el de La Cabra

Ningú vol jugar en camps 
de sorra. L’última víctima 
és el de La Cabra. Aquest 
dissabte s’hi jugarà 
l’últim partit. L’equip a 
partir d’ara competirà al 
camp del Gurb, de gespa 
artificial. EL 9 NOU fa un 
repàs de camps històrics 
en desús. Aquest dissabte, últim partit a La Cabra
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