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Un cop acabada la sega dels camps, els 
pagesos donen per bona la collita de 
cereals com blat, ordi, civada o triticale 
perquè, amb la sequera, les previsions 
no eren bones. Osona, amb una mitjana 

de 5.000 quilos de gra per hectàrea, 
supera els registres de l’any passat, 
quan la pluja a final de primavera va 
malmetre conreus, però queda per sota 
dels de 2019, que va ser molt bo.

El sector de la 
construcció espera 
recuperar l’any 
que ve l’activitat 
prèvia a la Covid

(Pàgines 6 i 7)
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La collita de cereal, salvada tot i la sequera

El president del 
Consell del Ripollès 
critica el retard en 
les inversions de la 
Generalitat

(Pàgina 10)

(Pàgina 7)

Conills i senglars 
malmeten els 

conreus

Manlleu és l’únic 
municipi d’Osona 
amb toc de queda 
nocturn
Manlleu és l’únic municipi 
d’Osona on continua actiu 
el toc de queda nocturn 
entre la 1 i les 6 de la mati-
nada. Així ho va decidir el 
TSJC aquest dijous, des-
prés de tombar una petició 
que el govern de la Gene-
ralitat havia fet per a 148 
localitats, entre les quals 
també Vic, Roda, Torelló i 
Centelles. 

(Pàgina 8)

Malestar entre les infermeres  
de l’Hospital de Vic pel retorn  
a la jornada de 12 hores al dia
El Consorci Hospitalari atribueix el canvi a la falta de personal per atendre una xifra d’ingressats superior a la d’altres estius

(Pàgina 5)

(Pàgines 2 i 3) Un tractor recull bales de palla aquest dijous a la tarda a Malla

Un veí de 
l’Esquirol de 26 
anys mor en un 
accident de moto
Un veí de l’Esquirol de 26 anys 
va morir aquest dimecres a la 
tarda en un accident de trànsit 
a la C-153 en un xoc entre la 
moto que conduïa i un camió. 
Els Mossos d’Esquadra estan 
investigant les causes del 
sinistre. És la cinquena víctima 
mortal que es produeix en el 
que va d’any a les carreteres 
d’Osona, el Moianès i el Ripo-
llès.

(Pàgina 13)
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“Ripoll viu la pèrdua 
d’un ideal d’integració 
que no existia” 
Entrevista a Enric Soler, 
expert en dol d’alta 
complexitat, amb motiu 
dels quatre anys dels 
atemptats del 17-A.

(Pàgines 4 i 5)

Aleix Pitarch, 
d’Olost, premiat 
al festival de 
curtmetratges 
de Kíev

(Pàgina 30)

Mobilització contra 
la multa de 5.500 
euros a un pagès del 
Ripollès per la mort 
de 25 gripaus

(Pàgina 12)

El punt de la carretera de l’Esquirol on es va produir el sinistre mortal


