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L’ACA declara l’alerta per 
sequera a Osona i el Ripollès, 
que s’allargarà si no plou aviat
La nova situació implica més restriccions i creixen les crides a reduir els consums d’aigua

(Pàgines 2 i 3)

El jardí botànic de plantes medicinals de 
Gombrèn, que reuneix 200 espècies vege-
tals i que va ser pioner a Catalunya, nota 
els estralls de la sequera. Ara mateix no 

és visitable i les plantes se’ls moren. Per 
regar, com que no es pot fer servir el reg 
automàtic, els pujaven dipòsits d’aigua 
de Ripoll i Campdevànol, però com que 

amb l’enduriment de les restriccions ara 
tampoc es pot fer de moment recorren a 
l’aigua d’una font del poble que no és apta 
per al consum. Esperen salvar les plantes.
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Malabarismes per regar el jardí botànic a Gombrèn

Vic invertirà 5 
milions per reduir 
un 60% el consum 
energètic de 
l’enllumenat públic

(Pàgines 6 i 7)

Torelló proposa fer 
una depuradora nova 
per a Sant Vicenç i 
Sant Pere en comptes 
d’ampliar l’actual

(Pàgina 8)

Osona és la 
tercera comarca 
de Catalunya on 
més es compra 
per internet

(Pàgines 18 i 19)

Mor un ciclista de 
Taradell atropellat 
per un camió a 
Muntanyola

(Pàgina 5)

Incertesa entre els 
ramaders perquè 
el tancament de les 
plantes de purins 
pot anar per llarg

(Pàgina 41)

El Mas Clarella, 
de Santa Maria de 
Besora, obre la porta 
al turisme vinculat 
al món del vi 

(Pàgina 27)

Camprodon  
i Rupit prenen  
el relleu dels 
festivals d’estiu a 
Osona i el Ripollès

(Pàgina 31)

Recta final de la festa major de Torelló   
Després del dol decretat diumenge, dilluns es va reprendre una 
participada festa major de Torelló, que ja encara el tram final. A 
la foto, el nou concurs inventat pels Deixebles de Sant Feliu.

(Pàgines 28 a 29)
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Relleu al restaurant del golf del Montanyà   
Després de 31 anys, els germans Joan i Robert Font deixen el 
restaurant del golf del Montanyà, en no arribar a un acord per 
renovar el contracte. L’agafa Francesc Rovira, de la Fonda Xesc. 

(Pàgina 26)
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