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La superfície de colza ha 
augmentat un 15% respecte  
a l’any passat a Catalunya i 
està previst que en els pro-

pers anys es dobli. L’elevada 
demanda d’un producte que 
s’exporta, que té múltiples 
usos i que es paga a un bon 

preu fa que el color groc de 
la flor de la colza durant la 
primavera predomini en el 
paisatge d’Osona.
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Els camps de colza es multipliquen

L’abocador d’Orís 
obre el penúltim 
vas per a residus 
abans d’arribar al 
límit de capacitat

(Pàgina 7)

(Pàgina 36) El groc de la flor de la colza tenyeix molts camps d’Osona a la primavera

Queralbs farà 
pagar per arribar 
amb cotxe a 
Fontalba i a les 
Gorgues del Freser

(Pàgina 6)

Els positius per Covid a Osona 
baixen per primer cop a nivells 
d’abans de la segona onada

(Pàgines 2 i 3)

Torelló, que ha patit un petit repunt les últimes setmanes, estrenarà els cribratges massius amb automostra

Baralles, furts    
i incivisme 
d’alguns joves  
a Vic i Manlleu
Ajuntaments com els de 
Vic i Manlleu treballen per 
fer front a les accions incí-
viques de grups d’uns pocs 
joves que acumulen múl-
tiples denúncies i queixes 
dels veïns. El malestar ha 
arribat als plens munici-
pals. Els experts destaquen 
la importància que puguin 
construir un projecte de 
vida. 

(Pàgines 4 i 5)

Allotjament turístic polèmic en una església
Polèmica per l’obertura d’un allotjament turístic a l’església 
del Sagrat Cor de la Coromina de Torelló. L’Ajuntament ha 
obert un expedient perquè s’hi han fet obres sense permís.

(Pàgina 12)

Justícia comença 
les obres que han 
d’unir la Casa Serra 
i Moret amb els 
actuals jutjats de Vic

(Pàgina 8)

Presenten el 
projecte Osona 
Lab City per 
implantar la 
indústria 4.0

(Pàgina 32)

Quim López: “Som 
el Patí Vic, tenim 
una història i no es 
pot deixar perdre 
així com així”

(Pàgines 42 i 43)

Manlleu no obté 
la subvenció 
que preveia per 
engegar el porta 
a porta

(Pàgina 6)

EL 9 NOU 
convoca el 
cinquè Premi de 
Narrativa Curta 

(Pàgina 38)


