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Osona i el Ripollès tanquen 
l’estiu de més calor des 
que se’n tenen registres
Els meteoròlegs adverteixen que es donen les condicions perquè la tardor també sigui de fenòmens extrems

(Pàgines 4 a 5) La Martina i en Pau Porta Rovira, amb el seu pare, comprant material escolar divendres a Vic

Diuen adeu a les vacances d’estiu, però 
també tenen ganes de tornar a veure 
els amics, aprendre i jugar al pati. És el 
que expliquen els nens i nenes d’Oso-

na, el Ripollès i el Moianès aquesta 
setmana, en un inici de curs marcat per 
l’avançament del calendari i la jornada 
intensiva. Els canvis també han portat 

les famílies a replantejar-se la logística 
i a les llibreries han notat, per exemple, 
que s’anava més d’hora a comprar el 
material escolar. Ara toca fer-lo servir.
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Motxilles carregades per tornar a l’escola

Demanen sis anys 
de presó a l’acusat 
de calar foc a la 
porta de l’església 
del Carme de Vic

(Pàgina 7)

(Pàgina 7) 
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Puja l’atur per segon 
mes consecutiu

(Pàgina 17)

Seguiment massiu de la vaga de caçadors del senglar
Els caçadors mantenen el pols amb la Generalitat per una nova norma que els obligaria a 
comunicar amb dos dies d’antelació on faran les batudes del senglar. Aquest diumenge s’iniciava 
la temporada, però en comptes d’agafar l’escopeta es van manifestar. A la foto, a Tavèrnoles.

Músics a peu de 
carrer a Ripoll en 
un nou concurs 
només en català

(Pàgina 19)
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La pintora local 
Eulàlia Llopart 
guanya el 80è  
Premi Centelles

(Pàgina 18)
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Els aldarulls a Sant 
Hipòlit porten el 
regidor de Festes 
a demanar que li 
retirin la cartera

(Pàgina 10)

(Pàgines 2 a 3) 

El Torelló, primer 
equip osonenc 
subcampió de la 
Copa Catalunya

(Pàgina 22)


