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Els Bombers GRAE són els encarregats 
de fer rescats en llocs del medi natural 
de difícil accés. EL 9 NOU ha visitat el 
parc d’Olot, des d’on es cobreix Osona 

i el Ripollès, per conèixer com funcio-
nen i quins són els rescats més comuns. 
Divendres i caps de setmana són els 
dies de més serveis.

Les altes 
temperatures 
d’aquest estiu han 
frenat l’expansió 
de l’eruga del boix  

(Pàgina 6)
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El servei de rescat dels Bombers, per dins

Dues treballadores 
d’una botiga de 
telefonia de Ripoll, 
detingudes per 
estafar 37 persones

(Pàgina 13)

Aquest serà un any 
rècord de salvaments  

al medi natural

El 70% dels veïns d’Osona  
i el Ripollès ja tenen la pauta 
completa de la vacuna 
De totes maneres, la Covid-19 no afluixa i Vic i Manlleu tornen a estar entre les cinc ciutats de Catalunya on hi ha més contagis

(Pàgines 8 i 9) El caporal GRAE Marc Reixach, fent revisió de material a la base d’Olot

L’enigma del polígon 
de Ripoll on els carrers 
tenen nom de pintors 
Els carrers d’un polígon de 
Ripoll es van batejar amb 
noms de pintors. L’indret 
no té vincle amb la pintura, 
sinó amb el mas Pintós.

Vic acull el 
mundial de 
bicitrial amb la 
participació de 
120 pilots

(Pàgina 39)

Mercadona vol 
tancar la ‘guerra de 
la llet’ apujant-ne el 
preu, però el sector 
ho troba insuficient

(Pàgina 21)

Veïns de Borgonyà 
fan guàrdia per 
evitar més robatoris 
La setmana passada els 
lladres van fer net en un 
local d’assaig a la fàbrica. 
Ara els veïns fan guàrdia 
perquè no hi tornin.

(Pàgines 2 i 3)

Taradell recupera la 
festa d’en Toca-sons  
a cobert 
Després del parèntesi 
de l’any passat, aquest 
dimecres Taradell va 
recuperar la festa de Toca-
sons a cobert per la pluja.

(Pàgina 24)

El bisbe de Vic es fa 
càrrec de la diòcesi de 
Solsona temporalment 
El bisbe de Vic Romà Ca-
sanova es fa càrrec de 
forma provisional de la 
diòcesi de Solsona per la 
renúncia de Xavier Novell.

(Pàgina 44)

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 10)


