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Amagat entre la vegetació que hi va 
plantar el pellaire Jaume Genís, a dalt 
del turó del Castell d’en Planes de Vic 
hi ha un castell que hi va fer construir 

el mateix empresari als anys seixanta 
del segle passat. L’edificació està en mal 
estat, però l’Ajuntament l’ha adquirit, 
igual que els 46.000 metres quadrats de 

verd que l’envolten. De moment no està 
clar quina funció es donarà a tot aquest 
espai, però sí que s’hi vol obrir un pas 
per a bicicletes.

La cap de llista de 
JxCat a Torelló, 
Neus Codina, 
anuncia que deixa 
l’Ajuntament
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(Pàgina 11)

Vic compra el Castell d’en Planes

El risc de rebrot 
de la Covid-19 
baixa a nivells 
de juliol de l’any 
passat

(Pàgina 10)

(Pàgines 6 i 7) Imatge aèria del Castell d’en Planes i la part del turó que ha adquirit l’Ajuntament

Elevated MTB preveu atraure 
62.000 visitants al Ripollès en 
el primer any del ‘bike park’

(Pàgina 5)

El projecte d’un gran parc de descens de bicicletes al Puig de la Devesa vol obrir a finals de 2022

Proquimia 
adquireix 
l’empresa de 
detergents 
monodosi Careli

(Pàgina 33)

(Pàgines 2 i 3)

Nou derbi Manlleu-Voltregà a la Copa de la Reina 
Manlleu i Voltregà es tornaran a veure les cares a semi-
finals de la Copa de la Reina. El Manlleu va guanyar dijous 
el Gijón –a la foto– i el Voltregà el Sant Cugat. 

(Pàgina 43)
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Calldetenes haurà 
de tornar mig 
milió d’euros de 
subvencions per les 
obres del pavelló

(Pàgina 12)

Intel·ligència artificial contra les males herbes 
L’empresa vigatana Sovi ha desenvolupat una màquina que 
fa servir intel·ligència artificial per destriar i treure les 
males herbes que es barregen amb el cultiu dels camps. 

(Pàgina 32)
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La Diputació s’obre 
a estudiar un enllaç 
de Santa Eulàlia 
a l’Eix per evitar 
passar per Sentfores 

(Pàgina 4)

La petjada dels 
atemptats del 17-A

Ripoll continua treballant 
per entendre què va portar 
un grup de joves de la vila 
a cometre els atemptats 
terroristes de l’agost de 
l’any 2017. Des de l’ende-
mà mateix es va començar 
a preparar un pla que va 
avançant en fases i que ha 
de culminar amb un nou 
model de convivència que 
acosti les diverses comu-
nitats que donen vida al 
municipi. 


