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El consum d’aigua a Vic ha baixat 
més d’un 11% respecte l’any passat 
amb les mesures per la sequera
S’ha reduït en l’ús domèstic, agrícola i industrial, però també amb el tancament de fonts i zones de reg públiques

Torelló tenia fins 
aquesta setmana 
el rècord de 
pedra més grossa 
en una tempesta

(Pàgina 8) (Pàgina 39) Dolors i Joan Enric Brià, aquest dimecres a la Fonda d’Alpens, després de fer l’últim servei

La manca de relleu familiar és un dels 
motius que ha empès Dolors i Joan 
Enric Brià a posar punt final a una eta-
pa de 66 anys en què la seva família ha 

estat al capdavant de la Fonda d’Alpens. 
Dimecres van fer l’últim servei i tan-
quen amb el negoci a ple rendiment. La 
seva mare, Pepeta Casademunt, cone-

guda com la Pepeta de la Fonda, que va 
morir el mes de juny, va fer-se’n càrrec 
l’any 1956 amb els seus tres germans. A 
més de servir menjar, allotjaven hostes.

Tanca la històrica Fonda d’Alpens 
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A punt per un curs escolar que s’avança   
El curs escolar en què es recupera la normalitat després de la 
pandèmia comença dilluns per infantil i primària. La resta, 
dimecres. A la foto, Caley, Jan i Abril, que s’estrenen a l’ESO.

(Pàgines 2 a 5)
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Els caçadors es planten, el senglar no afluixa
Un ramat de senglars va arrasar un dels camps del taradellenc 
Josep Cabanas, a la foto. És una plaga. Els caçadors, en protesta 
pel tracte de la Generalitat, es planten i no sortiran a caçar-ne.

(Pàgines 10 i 11)
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(Pàgina 9)

La història 
del nínxol 
sense nom al 
cementiri de 
Taradell

(Pàgina 31)

(Pàgines 6 i 7)

La urbanització de 
la Torre de Ripoll 
tindrà una primera 
edificació després 
de mig segle

(Pàgina 12)

El jove que va fer 
perdre milers d’euros 
en criptomoneda 
al Ripollès diu que 
tornarà tots els diners

(Pàgina 13)

Sergi Panadero: “Per 
ser aquí has de ser 
ambiciós i jo tinc la 
mateixa motivació 
de quan vaig arribar”


