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u La Generalitat situa 13 municipis 
d’Osona i els 10 del Moianès entre els  
que tenen un risc més elevat d’incendi

L’onada de calor ha castigat la Plana de 
Vic. Aquest dijous a Gurb es va arribar 
a 42,5 graus. La previsió és que durant 
el cap de setmana les temperatures 
es mantinguin altes. Els ajuntaments 

han pres mesures de prevenció. A 
Muntanyola, a la foto, la piscina és de 
franc pels veïns. La Generalitat situa 13 
municipis d’Osona i els 10 del Moianès 
entre els que tenen més perill d’incendi.

Un de cada quatre 
adolescents s’ha 
posat la vacuna 
durant la primera 
setmana

(Pàgina 8)
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Màximes de més de 40 graus a la Plana de Vic

Campdevànol 
justifica els canvis a 
la ràdio perquè feia 
interferències als 
avions a Perpinyà

(Pàgina 10)

Sisè i últim capítol 
de la sèrie sobre 
l’independentisme 
a Vic

(Pàgines 16 i 17)

Els Mossos 
investiguen una 
festa multitudinària 
a Vidrà

(Pàgina 13)

Termòmetres amunt
(Pàgina 7)

u La previsió és que la calor extrema es 
mantingui durant el cap de setmana; els 
ajuntaments prenen mesures de prevenció

El foc crema  
una hectàrea  
a l’Esquirol

Cap de setmana amb diverses festes majors   
El pregó va obrir aquest dijous la festa major de Manlleu, 
una de les diverses que hi haurà amb motiu de la marededéu 
d’agost, el cap de setmana que concentra més festes majors. 
El 9 Estiu en recull els principals actes.

(Pàgines 21 a 30)
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(Pàgines 2 i 3)

Preocupació empresarial per 
l’impacte de l’encariment de 
la factura elèctrica

Aquesta setmana el preu 
de l’electricitat ha tornat a 
tocar sostre, amb màxims 
històrics de 115,83 euros per 
MWh. Això es tradueix en 
increments a la factura de la 
llum, fet que des de fa set-
manes preocupa no només 
els particulars, sinó també 
les empreses. A Osona i el 
Ripollès hi ha sectors amb 

un elevat consum elèctric 
que temen veure’s amb 
l’aigua al coll si els preus 
continuen a l’alça. I per això 
demanen solucions davant 
d’un escenari cada cop més 
complicat per l’alta deman-
da d’energia, la dependèn-
cia de les centrals de cicle 
combinat o l’encariment 
mundial del gas. 

Ingressa a presó un 
veí de Ripoll per 
una discussió amb 
perdigonades a 
Campelles

(Pàgina 10)

Sant Joan tanca al 
trànsit durant tot 
el cap de setmana 
el cèntric passeig 
Comte Guifré

(Pàgina 12)

(Pàgines 4 i 5)

Queixes dels 
pastors per 
l’allau de visitants 
amb gossos al 
Montseny


