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El cabal del Ter s’ha reduït un 
80% en només tres mesos per 
la calor i la manca de pluges
Els ajuntaments prenen mesures per evitar futures restriccions més dràstiques

(Pàgines 5 a 7)

Els rius d’Osona i el Ripollès presenten 
trams excepcionalment secs i d’altres amb 
aigua estancada. Les previsions apunten 
a un augment de nou de les temperatu-

res, fet que provoca que creixi també el 
consum d’aigua en un moment en què les 
reserves estan sota mínims. A Vilanova de 
Sau, un camió cisterna ha de portar aigua 

des del pantà per omplir el dipòsit muni-
cipal perquè el cabal de la riera Major no 
és suficient per abastir el poble. A la foto, 
el Ter a les Masies de Roda.
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Rius secs i amb aigua estancada

Manlleu també es 
postula per tenir 
l’estació de tren 
de referència pels 
de la Garrotxa

(Pàgina 10)

La circulació de trens 
fins a Puigcerdà 
estarà tallada tot 
l’agost per les obres 
al pont de Ripoll

(Pàgina 11)

A Osona hi ha 
unes 2.000 
persones amb 
insuficiència 
cardíaca

(Pàgina 15)

El Festival Nits 
omple Vic de 
cultura asiàtica

(Pàgina 29)

El nombre de 
llicències de 
futbol femení 
continua 
creixent a Osona

(Pàgina 41)

Sant Tomàs ha invertit prop de 
800.000 euros en un obrador 
a Manlleu des d’on obrirà 
una nova línia de negoci, la 
fabricació de patates xips 
amb marca pròpia. La planta 
té potencial per produir 
anualment 120 tones de 
patates fregides. Més enllà del 
negoci, el projecte permetrà 
ampliar els llocs de treball de 
persones amb discapacitat. A

LB
ER

T
 L

LI
M

Ó
S

Treballadors de la planta, aquest dimarts. L’objectiu és vendre a tot Catalunya

Sant Tomàs 
fabricarà a Manlleu 
patates xips de 
marca pròpia

(Pàgina 9)

Quan Vic i El 
Montanyà van 
ser ‘olímpics’
Ara fa 30 anys Barcelona 
va acollir els Jocs Olímpics. 
Vic va ser subseu gràcies a 
l’hoquei i El Montanyà, a 
l’hípica.

(Pàgines 2 a 4)

Tres anys després 
la Porronada dona 
el tret de sortida 
als actes de la festa 
major de Torelló

(Pàgines 22 i 23)


