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El radar de tram de la C-17 
 ha multat 2.319 conductors 

en només dos mesos i mig
Es va estrenar a mitjans de juny i inclou quatre quilòmetres entre Centelles i Tagamanent

(Pàgines 2 a 7) Núria Graham en el concert inaugural de dimecres, abans de marxar de gira als Estats Units

El primer tram del 34è Mercat de Músi-
ca Viva de Vic ha destacat per l’elevada 
participació de professionals i algunes 

de les estrenes, entre elles la de la viga-
tana Núria Graham. En el concert inau-
gural va descobrir les cançons del seu 

proper disc, Cyclamen. Aquest divendres 
estrenen nous treballs més osonencs: 
Ernest Crusats i L’Hereu Escampa.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

El MMVV torna a omplir Vic de música

El Ripollès haurà 
d’apujar la taxa 
d’escombraries  
si no augmenta  
el reciclatge

(Pàgina 12)

El jaciment del 
Turó de Montgròs 
al Brull reobre al 
públic després  
de tres anys

(Pàgina 37)

La històrica Tallers 
Roca, ara Onnera 
Laundry, a Sant 
Julià, celebra el 
centenari

(Pàgina 34)

L’antic local de la 
Cooperativa Plana 
de Vic acollirà un 
centre de formació 
de Sant Tomàs 

(Pàgines 14 i 15)

La finca del Cavaller de Vidrà, a la venda   
La família Vila d’Abadal, que durant 27 generacions ha 
estat vinculada a la masia, ha posat a la venda el Cavaller de 
Vidrà. El preu és de gairebé 3 milions d’euros.

(Pàgines 16 i 17)
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Puja el preu i la demanda de llenya 
L’encariment de l’electricitat i el gas ha disparat la demanda de 
llenya, fet que també n’ha incrementat el preu de venda. Els 
venedors temen quedar-se sense estoc i no cobrir la demanda.

(Pàgines 8 a 11)
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A Tavertet hi ha una 
de les dues úniques 
empreses de cultiu 
de bolets ecològics 
de tot Catalunya

(Pàgines 46 i 47)

M
IQ

U
EL

 E
R

R
A

(Pàgina 19)


