
Festes majors que tanquen l’estiu  
Coincidint amb la recta final de l’estiu, Osona ha viscut 
l’últim gran cap de setmana de festes majors. A Roda, el 
protagonisme se l’ha emportat sobretot la cultura popular.
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Presó provisional sense fiança 
per al veí de Campdevànol 
acusat de matar la seva parella 
Segons l’autòpsia, la noia, de 21 anys, va patir una mort lenta i amb agressió sexual

(Pàgines 2 i 3)

El conseller d’Educació va encapçalar 
divendres la inauguració de l’institut 
escola Carles Capdevila de Balenyà. El 
centre, tot i això, està a ple rendiment 

des de mig curs passat, quan els alum-
nes s’hi van anar instal·lant de forma 
esglaonada. Al nou edifici s’hi ensenya, 
i s’hi aprèn, però també ha de servir 

perquè els més joves arrelin al poble, 
ja que abans no tenien més remei que 
anar a fer la Secundària a Centelles o a 
altres municipis del voltant. 
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Un institut escola per fer arrels a Balenyà

Un autocar 
s’entravessa baixant 
de Sant Pere de 
Casserres i provoca 
hores d’embús

La jove compositora 
Helena Cànovas, de 
Tona, estrenarà peça 
als Grans Concerts 
de L’Atlàntida de Vic

(Pàgina 31)

(Pàgina 4) Èric Vila, el conseller Gonzàlez-Cambray i l’alcalde, Carles Valls, amb els pares de Carles Capdevila

Especial  
‘El 9 Món’

El Tona empata 
amb el Vilassar, 
però es manté 
invicte en el 
debut a Tercera

(Pàgina 19)
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Pep de la Mora, nou alcalde de Tavèrnoles
Pep de la Mora és des de dissabte el nou alcalde de Tavèrnoles, 
en un relleu pactat quan CiU i TAV van acordar presentar-se 
com a coalició. Carles Banús acabarà el mandat com a regidor.

(Pàgina 6)
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Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

Marta Rovira 
demana defugir 
les picabaralles i 
no fer diferències 
entre exiliats

(Pàgina 7)

(Pàgina 5)

(Pàgines 32 i 33)


