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Sau ha passat d’estar al 90% de la seva 
capacitat al mes de juny a només el 50% 
aquesta setmana. Com s’explica una 
baixada tan important del nivell en tres 
mesos sense haver-hi hagut un episodi 

de sequera? L’ACA apunta diversos fac-
tors pels quals s’ha deixat anar aigua: 
per poder absorbir el cabal del Ter en 
cas d’episodis de pluges intenses durant 
la tardor i per garantir la qualitat de 

l’aigua per a ús de boca que se submi-
nistra a l’àrea metropolitana. Aquest 
desembassament d’aigua també ha per-
mès a Endesa generar electricitat coin-
cidint amb el pic del preu de l’energia.

Preocupació al sector perquè la cotització a la Llotja de Vic ha baixat un 26% des del juny

Salut desmunta 
el punt de 
vacunació 
massiva del 
Sucre de Vic

(Pàgines 2 a 4) 

El preu del porc encadena 
tres mesos de descens 
pel fre del mercat xinès

(Pàgina 5) El campanar de Sant Romà de Sau marca el nivell del pantà. Aquesta era la imatge de dissabte passat

Les raons del descens del nivell de Sau
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Mor un noi de 
21 anys en un 
accident de camió 
a l’Eix Transversal 
en terme de Gurb

(Pàgina 7)

Manlleu viu una 
fira del porc i la 
cervesa adaptada

(Pàgines 24, 25 i 53)

(Pàgina 6)

Arrenquen les lligues de futbol  
Per segon any les principals lligues de futbol 
català masculí s’han fet esperar. Aquest cap 
de setmana comencen la Primera Catalana 

–amb Tona, Vic, Manlleu i Vic Riuprimer– i 
la Segona Catalana, amb Torelló, Sant Julià, 
OAR Vic, Gurb i Taradell. EL 9 NOU publicarà 
dilluns un suplement amb tots els equips.  

(Pàgines 44 i 45)
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Suport a Txevi 
Buigas en la seva 
declaració davant  
el jutge que l’acusa 
de terrorisme

(Pàgina 8)

Cada any hi ha 
uns 400 divorcis 
i separacions a 
Osona i el Ripollès
La llei del divorci va entrar 
en vigor fa 40 anys. A Oso-
na i el Ripollès hi ha una 
mitjana de 400 divorcis i 
separacions anuals. La pan-
dèmia va comportar una 
davallada de casos durant 
l’any passat, que va ser 
gairebé del 21% al partit 
judicial de Vic. Per contra, 
cada any hi ha una mitjana 
de 700 casaments. 

La residència 
de Seva tancarà 
a finals de 
novembre per les 
obres de reforma

(Pàgina 10)

(Pàgina 11)

El Ripollès reclama 
que hi hagi antídot 
contra les mossegades 
d’escurçó a l’Hospital 
de Campdevànol

(Pàgina 20)


