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A Ripoll i Campdevànol es continua 
sense poder fer servir aigua de l’aixeta 
per beure i cuinar per l’excés d’arsènic
Els ajuntaments ho recomanen fins que es normalitzi una situació que amenaça d’allargar-se perquè no plou

Osona té 122 
equipaments on la 
temperatura ja es pot 
regular a distància

(Pàgina 4) (Pàgines 2 i 3) Ariadna Seuba i Anna Rebés, davant la càmera al seu pis de Vic

Anna Rebés, de 44 anys, i Ariadna Seu-
ba, de 34, fa tres anys que compartei-
xen un desig: el de ser mares plegades. 
El procés per quedar-se embarassada 

el va començar Rebés en solitari l’any 
2016, quan encara no coneixia Seuba. 
Juntes, enregistren i protagonitzen un 
film del periple cap a la maternitat. 

Una pel·lícula del periple per ser mares

Detecten sis 
captacions al Ter 
tot i estar prohibit 
per la sequera

(Pàgina 5)
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Denunciat per 
avançar en contínua 
a Olost amb un 
cotxe de cara

La xifra de naixements a 
Osona s’estabilitza després 

de vuit anys a la baixa

L’atur puja a Osona 
al juliol i trenca 14 
mesos consecutius 
de baixada

(Pàgina 23)

Dones al poder a Cantonigròs   
La nova junta de l’associació de veïns de Cantonigròs està 
integrada només per dones. L’entitat és el referent més pròxim 
per als veïns perquè el poble no té ajuntament.

(Pàgines 52 i 53)

En marxa l’obra del pont del tren a Ripoll
Les reivindicades obres al pont del tren a Ripoll finalment han 
començat. Costen un milió d’euros, duraran cinc mesos i, fins al 
setembre, no circularan trens de Ripoll en amunt.

(Pàgina 16)
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(Pàgina 5)

(Pàgina 11)

Esclat de festes 
majors amb 
protagonisme de 
Tona, Seva i Olost

(Pàgines 31 a 38)

Especial Lluçanès

(Pàgines 47 a 50)

Neus Coma, nova 
directora de l’ABS 
de Ripoll, Sant 
Joan i Camprodon 

(Pàgina 13)


