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Alpens, Manlleu, Prats de Lluçanès, 
Sant Bartomeu del Grau i Sant Julià 
de Vilatorta. Són els cinc municipis 

d’Osona que des d’aquesta tardor poden 
presumir d’art urbà en murals repartits 
per places i carrers. Les intervencions, 

un projecte sota paraigua del Consell 
Comarcal, no han passat per alt i, com 
sempre, hi ha comentaris de tots colors.  
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Murals de carrer que es fan mirar

(Pàgines 36 i 37) Un dels tres murals de Sant Julià, que en va fer la presentació aquest diumenge al matí

La majoria d’ajuntaments no 
apugen l’IBI tot i l’increment dels 
costos energètics i les puges salarials
És el cas de Manlleu, Torelló, Centelles o Taradell, mentre que Vic, Ripoll, Tona o Campdevànol diuen que no hi ha alternativa

Es reprèn l’enderroc 
de més parts del 
polèmic hotel de la 
Roca de Taradell

(Pàgina 6)

Troben gairebé 900 
plantes de marihuana 
a dins d’una nau de 
Vilanova de Sau

(Pàgina 5)

Dos dies de recerca intensa
Iván Bravo, un veí de Manlleu de 42 anys, va 
aparèixer mort aquest diumenge sota els cingles 
de Rupit. Des de divendres, quan no va tornar a 
casa, se l’havia estat buscant intensament.

(Pàgina 4)
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(Pàgina 3)

El Manlleu s’endú el derbi
L’OK Lliga femenina tornava amb un plat fort 
després de cinc jornades sense competició: derbi 
entre Voltregà i Manlleu. El partit, molt renyit (2-
3), finalment se’l van emportar les groc-i-vermelles. 

(Pàgina 21)
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Clam pel planeta des de Torelló 
House of the Gods, sobre una expedició a Veneçuela, 
ha triomfat a la 40a edició del Festival de Cinema 
de Muntanya de Torelló. Als discursos, tot i això, el 
que més s’ha repetit és el neguit pel canvi climàtic.

(Pàgina 33)
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Nan Oliveras i Berta 
Cabanas guanyen la 
Mitja de Ripoll

(Pàgina 26)

(Especial Moianès)

“Hem perdut el 
pensament crític”
Jaume Perarnau, de Cal-
ders, dirigeix des de fa nou 
anys el Museu de la Ciència 
i la Tècnica de Terrassa.


