
1,70
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 2 de maig de 2022

A
n
y
 X

LV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
1
5

4

Aiguafreda demanarà als veïns 
que votin si volen passar a ser 
d’Osona o mantenir-se al Vallès
La convocatòria serà el diumenge 29 de maig i hi podran participar tots els majors de 16 anys

(Pàgina 7)

(Pàgines 2 a 3) Les obres del carril per a ciclistes i vianants entre Sant Julià i Vilalleons s’alentiran per la falta de material

Obres que surten a concurs públic i 
queden desertes perquè a les empreses 
no els surt a compte el preu fixat o d’al-
tres que renuncien a fer-les tot i que les 

tenien adjudicades. L’augment de preu 
de les matèries primeres, primer per la 
pandèmia i ara agreujat per la guerra 
a Ucraïna, s’està convertint en un mal-

decap per als ajuntaments, que veuen 
com s’endarrereixen les obres. És el cas 
de la remodelació del carrer Gran de 
Calldetenes o el carril bici de Vilalleons.
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Obres en perill per l’encariment de materials

“El model Vic 
contra la segregació 
és del tot vigent 
i l’estendrem a la 
resta del país”

(Pàgines 4 i 5)

Investigadora dels mars i oceans  
Núria Casacuberta, de Malla, fa 10 anys que viu a 
Suïssa, des d’on lidera un equip que investiga la 
circulació de les aigües de mars i oceans. Explica la 
seva experiència a l’entrevista del Talent Convidat.

(Pàgines 10 i 11)

El Taradell manté opcions d’ascens    
La darrera jornada de l’OK Plata serà d’infart. Cinc 
equips es disputaran la plaça d’ascens directe a OK 
Lliga i la de promoció. El Taradell està viu després 
d’empatar dissabte contra el líder, el Sant Cugat.

(Pàgina 20)

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

65 anys de l’Aplec a Sant Segimon  
Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, 
aquest diumenge es va poder celebrar la 63a edició 
de l’Aplec de Sant Segimon, a Viladrau. Nascut fa 
65 anys, és un dels històrics de la comarca.

(Pàgina 45)
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Quart incendi en 
poc temps a la caseta 
d’en Jordana a Ripoll

(Pàgina 6)

Cantata pels 40 
anys de l’Escola de 
Música de Manlleu

(Pàgina 42)

L’ICF va finançar el 
2021 fins a 9 milions 
a empreses d’Osona

(Pàgina 15)


