Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 2)

La meitat dels grups
escolars confinats
a la Catalunya
Central des de l’inici
de curs són d’Osona
(Pàgines 4 i 5)

Tornen a prohibir
la mobilitat fora de
la comarca després
d’una Setmana
Santa d’excessos
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Querella pionera contra
Endesa per la mort d’aus en
torres elèctriques d’Osona
(Pàgines 8 i 9)

Un jutjat de Vic ha admès a tràmit la denúncia contra sis alts càrrecs de l’empresa

(Pàgina 14)

Un estudi detecta
que els nivells de
colesterol de la
població d’Osona ha
baixat els últims anys
(Pàgina 17)

EL 9 NOU impulsa
una escola de
periodisme per
a joves durant
l’estiu

Relleu a negocis
centenaris: Can
Bansell i el Forn
de Pa Soler de Vic
Especial EL 9 UVIC

Ruta de pas habitual de les cigonyes
La Fiscalia de Medi Ambient ha presentat una querella pionera a l’Estat contra
sis alts càrrecs d’Endesa per no haver
pres les mesures necessàries per evitar
la mort de centenars d’aus en torres

elèctriques d’Osona. El jutjat d’instrucció de Vic l’ha admès a tràmit per un
presumpte delicte contra el medi ambient. En la denúncia es detallen unes
255 aus, majoritàriament cigonyes, que

(Pàgina 13)

Estudiants de la
UVic a l’OK Lliga
Set estudiants de la UVic
competeixen a l’OK Lliga
amb els equips osonencs. A
EL 9 UVIC expliquen com
compaginen els estudis i
l’esport d’alt nivell.

haurien mort electrocutades en diversos municipis. Osona és una de les rutes
de pas que utilitzen les cigonyes durant
el seu procés migratori. A la foto, cinc
exemplars aquest dimecres a Manlleu.

(Pàgina 29)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 40)

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Comencen les
obres per ampliar el
museu del Camp de
les Lloses de Tona

CARME MOLIST

(Pàgina 31)

Malestar per un nou incident a l’R3

Nova nau de Viefe a Sant Pere de Torelló

Un ferrocamió es va desfrenar i va baixar per inèrcia i sense
conductor més de 25 quilòmetres per la via des de Toses fins
a Ripoll. Els alcaldes exigeixen responsabilitats a Adif.

Viefe, hereva de FontVergés, creada el 1932 i convertida en
una moderna companyia de disseny i venda de poms, ha
estrenat una nau de 3.000 metres quadrats a Sant Pere.

