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Només s’ha cobert una de les 
15 places de futurs metges de 
família que s’oferien a Osona
Els estudiants la consideren una especialitat “poc atractiva”, sobretot si és fora de l’àrea metropolitana

(Pàgines 2, 3 i 4)

Comença a multar 
el radar de tram 
de la C-17 entre 
Aiguafreda i els 
revolts del Leiro

(Pàgina 11)

Marta Moreta 
repetirà per 
tercer cop com 
a candidata del 
PSC a Manlleu

(Pàgina 6) (Pàgina 9) Manlleu va obrir la piscina d’estiu dilluns, coincidint amb l’onada de calor

Ajuntaments com els de Manlleu, 
Torelló o Centelles han avançat l’ober-
tura de les piscines municipals davant 
la inusual onada de calor que aquesta 

setmana ha portat temperatures de gai-
rebé 40 graus a Osona. Una altra deri-
vada és que ha empitjorat la qualitat 
de l’aire, amb la superació del llindar 

d’informació per ozó troposfèric. La 
canícula, que ha disparat el risc d’in-
cendi a tot Catalunya, està previst que 
s’allargui fins diumenge.
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Temperatures de gairebé 40 graus 

Albert Castells agafa 
el relleu d’Anna Erra 
com a candidat de 
Junts a Vic 
L’assemblea de Junts va 
escollir dijous Albert Castells 
com a candidat a l’alcaldia de 
Vic. La de l’actual regidor de 
Serveis i Medi Ambient va ser 
l’única candidatura que es va 
presentar. Els 15 associats que 
van assistir a l’assemblea li van 
donar el seu suport. Agafarà 
el relleu d’Anna Erra, que va 
anunciar que no optarà a un 
tercer mandat. 

(Pàgines 6 i 7)
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(Pàgina 43)

Un bar dins una 
capella, a Vic
L’antic oratori de Casa 
Ricart, de 1903, reobrirà 
com a bar i restaurant a 
partir de l’1 de juliol.

Els veïns de Sant 
Miquel de Balenyà 
voten si mantenen el 
nom o passen a dir-se 
Balenyà de l’Estació

(Pàgina 8)

Detenen una 
extreballadora dels 
parquímetres de 
Manlleu per robar-ne 
la recaptació

(Pàgina 10)

El Mercat de 
Música Viva 
recuperarà els 
grans escenaris i els 
músics de carrer

(Pàgina 35)

Vilanova de Sau 
tindrà el tercer camp 
de Catalunya d’una 
modalitat de golf 
amb disc volador

(Pàgina 38)

Anna Erra aixecant el braç del candidat després de ser escollit


