
Amb l’edició 
d’avui podeu 
comprar el 
llibre

Per només

Diàlegs i una selecció 
d’imatges per testimoniar la 
crisi de la Covid-19
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La residència per a discapacitats 
intel·lectuals de Torelló topa amb 
el cost de rehabilitar les Serrasses
Es xifra en 4,7 milions i, dos anys després d’haver-se fet públic el projecte, no està clar que es pugui acabar tirant endavant
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Aquest any la selectivitat s’ha fet més tard 
a conseqüència de la Covid-19. D’Osona i 
el Ripollès s’han examinat 842 alumnes. 

(Pàgines 2 i 3) Els 22 alumnes d’Osona que van obtenir un 9 o més a la selectivitat, aquest dimecres a Vic

La natalitat 
continua caient 
a Osona, però 
registra un repunt 
al Ripollès

(Pàgines 6 i 7)

La via ciclista  
del Ripollès  
tindrà un nou tram 
que costarà 1,7 
milions

(Pàgina 18)

(Pàgina 12)

Creix el repartiment a domicili
L’oferta per comprar des de casa es multiplica després del con-
finament. A Osona i el Ripollès hi ha en marxa diverses inicia-
tives a banda de les de les plataformes de comerç en línia.

(Pàgina 25)
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Busquen rastres 
de la Covid-19 a 
les depuradores 
de Vic, Manlleu  
i Ripoll

(Pàgines 4 i 5)(Pàgina 17)

Un detingut per 
intentar cremar un 
oratori a Manlleu i 
un altre per venjar-
se’n apunyalant-lo

(Pàgina 16)

EL 9 NOU dels 
dilluns no es 
publica a l’agost 
i tornarà al 
setembre

El túnel de 
Bracons, tallat 
tota una nit per 
un accident entre 
dos camions

Pau Ortega, de l’institut Antoni 
Pous de Manlleu, millor puntuació  

de Catalunya: 9,90 

D’aquests, n’hi ha hagut 22 que han obtin-
gut més de 9 en la fase general. EL 9 NOU 
els ha reunit per parlar-ne.

Les millors notes d’una selectivitat inèdita

A les aigües fecals de les 
depuradores de Vic, Man-
lleu i Ripoll hi busquen 
rastres genètics de la Co-
vid-19 per anticipar-se a un 
possible rebrot. La situació 
ara està controlada. Hi ha 
cinc hospitalitzats a Osona 
i un al Ripollès, tot i que 
creixen els positius.


