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Osona supera els 40 graus 
en una onada de calor que 
s’allargarà aquesta setmana
Preocupa la sequera: els rius baixen amb poca aigua i el pantà de Sau està a menys del 48% de la seva capacitat

L’Agència de Residus 
invertirà un milió 
d’euros a la planta 
de compostatge de 
la Mancomunitat

(Pàgina 6) (Pàgines 15 a 17) Albert Pla durant el concert de divendres al Cantilafont, de Sant Feliu Sasserra

El Cantilafont a Sant Feliu Sasserra 
i el SunRanxx a Gurb han estat dos 
dels festivals d’un cap de setmana ple 
d’ofertes culturals. Tots dos marquen 

un perfil propi en què la música és 
important però no l’única protagonis-
ta. La imatge insòlita de Sopa de Cabra 
tocant al claustre del monestir de Sant 

Joan o els petits cicles culturals escam-
pats arreu conpleten la fotografia d’un 
juliol atapeït. I aquesta setmana s’hi 
afegeix el cine, amb el Festival Nits. 

La música omple les nits de juliolEl Festival Nits de 
Cinema Oriental 
arrenca dimarts 
amb la projecció 
de 45 pel·lícules

(Pàgina 14)

(Pàgines 2 i 3)
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Especial  
El 9 Moianès

(Suplement)

“Ens agradaria 
tornar a casa, 
però de moment 
és impossible”   
La de Hana Velykanova i el seu 
fill Ivan és una de les històries 
humanes que recull el llibre 
De l’infern a Osona: 3.000 km 
d’històries que no s’havien 
d’haver escrit mai i que es va 
presentar divendres. Osona 
ha acollit des de l’inici del 
conflicte prop de 300 refugiats 
ucraïnesos, un centenar dels 
quals ha tornat al seu país o a 
altres zones d’Europa.

(Pàgines 4 i 5)
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La poca participació, 
un dels problemes de 
les consultes que els 
ajuntaments fan cada 
cop més als veïns

(Pàgines 8 i 9)

Una veïna de Ripoll 
denuncia que li 
volen subhastar la 
casa per un deute 
d’uns tercers

(Pàgina 10)

L’aler ripollès Xavi 
Rabaseda fitxa 
pel Surne Bilbao i 
continuarà jugant 
a l’ACB

(Pàgina 29)

Hana Velykanova i el seu fill, Ivan, van haver de fugir de Kíiv
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Enric Oliveras, regidor de Cultura de Moià en 
dos períodes diferents, va ser homenatjat aquest 
dissabte per la seva dedicació a les coves del Toll. 
Vinculat al Museu de Moià des dels seus inicis, 

Oliveras va dedicar-se més i més a les coves del 
Toll i al seu entorn a partir del moment en què es 
va jubilar. En l’acte va rebre una reproducció de 
la carta que van deixar a la cova les dues prime-

res persones que hi van accedir, Francesc Rovira 
Luitz i la seva mare, Sofia Luitz, el 18 de juliol de 
l’any 1952. “Ho he fet amb gust i ganes”, assegura-
va l’homenatjat. 
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Moià commemora els 70 anys 
de la descoberta del passat 
prehistòric de les coves del Toll

(Pàgina 6) 

Homenatge a Enric Oliveras per la seva dedicació al jaciment 
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Entrevista 
a Eduard 
Sànchez,
alcalde de 
Calders

(Pàgines 4 i 5)

Alerta per la 
manca d’aigua 
Nou dels deu municipis 
del Moianès s’abasteixen 
de pous, rieres o dipòsits. 
Això fa que es depengui 
de la pluja. El Consell 
Comarcal del Moianès, amb 
el suport de la Diputació, 
ha impulsat un estudi per 
valorar la possibilitat de 
connectar-se a una xarxa 
d’aigua supramunicipal per 
solucionar els problemes 
d’abastiment.
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(Pàgines 2 i 3) Una cisterna portant aigua a Granera

La investigadora 
Núria Malats, de 
Castellterçol, lidera 
un equip especialitzat 
en càncer de pàncrees

(Pàgina 7)

Francesc Rovira Luitz va accedir per primer cop a la galeria on va trobar una gerra del neolític l’any 1952

Moià espera obrir 
la primera planta 
de l’aparcament de 
la plaça del CAP 
aquest mes d’agost

(Pàgina 10)

L’artista 
Núria Clotet, 
protagonista de 
la secció ‘Amb 
ulls de dona’

(Pàgina 12)
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