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La xifra de l’atur a Osona al
mes de juny és la més baixa
des de la crisi de l’any 2008
Una preocupació ara és trobar sortides per al miler de joves de 16 anys o més que cada curs abandonen els estudis
(Pàgina 6)

(Pàgina 5) Vista de la Plana de Vic des de dalt del Turó de la Creu de Gurb

Es crema
un tractor i
l’ambaladora en
plena campanya
de la sega a Vic
(Pàgina 50)

Marina Vilalta,
Creu de Sant
Jordi: “Amb 7
anys ja feia de
pastora”

Limitaran l’accés a la Creu de Gurb

Manlleu vol
enderrocar les
naus en desús de
la vora el riu per
obrir-se més al Ter

Establir prohibicions i limitacions a
la circulació motoritzada per regular
accessos a camins rurals i pistes forestals. Són els principals objectius que

(Pàgina 16 a 18)

s’ha marcat la Comissió Consultiva
de l’Accés Motoritzat al Medi Natural
d’Osona i que l’Ajuntament de Gurb
aplicarà a la zona del Turó de la Creu i

del Bosc Encantat. Gurb esdevé –després de Sant Martí de Centelles i l’Esquirol– el tercer municipi a presentar
un informe per dur-ho a terme.

Vic tanca una
participada
festa major

Podi del Tona al campionat d’Europa de patinatge a Itàlia
El CPA Tona va pujar al podi al Campionat d’Europa de Xou Petit de patinatge artístic disputat aquest cap de setmana a Itàlia. Les tonenques, amb Artístic Project, van fer bronze en Xou
Petit només superades per dos conjunts italians: el Roma Roller Team, i el Division.
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RANIERO CORBELLETTI

BERNAT CEDÓ
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BERNAT CEDÓ
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Els Sagals fan un
castell de 8 dos anys
i mig després

