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La Torre d’Oristà va acollir aquest cap 
de setmana la quarta i penúltima prova 
del Campionat d’Espanya d’enduro amb 
la participació d’uns 200 pilots. Josep 

Garcia va complir els pronòstics i es 
va adjudicar la victòria. A la categoria 
femenina, Mireia Badia, establerta a 
Sant Julià i que competeix amb el Moto 

Club Riuprimer Gas i Rocs, no només va 
guanyar la cursa, sinó que es va procla-
mar, ja, campiona d’Espanya. És el seu 
sisè títol consecutiu.

r

L’acord amb el Ministeri s’ha d’incloure al POUM, que l’Ajuntament encara no ha fet sis anys després d’anul·lar-se l’antic

L’efecte de la llei 
del lloguer es 
nota poc un any 
després d’haver 
entrat en vigor

(Pàgina 4)

La solució per la caserna de 
Manlleu va per llarg per les 
condicions de la Generalitat

(Pàgina 25) Josep Garcia, que va ser el guanyador masculí, en una espectacular acrobàcia durant la cursa

Suplement

Les últimes festes majors 
acomiaden l’estiu  
Mitja dotzena de pobles han viscut l’últim 
gran cap de setmana de festes majors. A la 
foto, el concert dels Ter-Orífiks Band a Roda.

(Pàgines 34 i 35)
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Enduro d’alçada a la Torre d’Oristà
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Entitats d’Osona 
i el Ripollès, a 
l’Alguer coincidint 
amb la detenció de 
Puigdemont

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 32)

El Festival Terra 
Gollut homenatja 
a Ripoll l’actriu 
Ariadna Gil

Dolors Collell: 
“La pandèmia 
ha generat un 
reconeixement a la 
tasca dels mestres”

(Pàgines 8 i 9)

MONOGRÀFIC ESPECIAL
SOBRE ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
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Què és
i què 
representa 
el repte 
de l’Agenda
2030

QUÈ ÉS I QUAN ES VA APROVAR?

El document de les Nacions 
Unides i les àrees clau sobre 
les quals incideix

ELS COMPROMISOS DE CATALUNYA

El Pla Nacional 
per a la Implementació 
de l’Agenda 2030

L’ENTREVISTA

Cristina Gallach, una 
de les veus més rellevants 
en l’impuls de l’Agenda 2030

QUINS SÓN ELS ODS?

Els 17 objectius 
de desenvolupament 
sostenible (ODS), al detall

Primer número 
d’‘El 9 Món’

El MEV estrena una 
visita per a sords 
guiada per una 
especialista sorda

(Pàgina 33)

El CP Manlleu compta  
els partits per victòries  
El Martinelia CP Manlleu ha tornat a l’OK 
Lliga per la porta gran: dos partits, dues 
victòries. Dissabte va vèncer el Noia 3 a 4.

(Pàgina 18)
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(Pàgina 5) 


