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EL 9 NOU ha reunit joves d’entre 18 i 29 
anys perquè definissin amb una paraula 
el 2022. També han estat els encarregats 

de fer el resum de l’any, seleccionant les 
notícies d’Osona i el Ripollès que han 
sigut per a ells les més importants. La 

sequera, la guerra d’Ucraïna, la violència 
de gènere, l’augment de preus i el retorn 
a la normalitat en són algunes.
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Paraules per definir aquest any 2022

(Pàgines 29 a 44) Ferran Gil, Lluís Grifell, Eva Bujons, Gerard Bayés, Clifford Amankona i Alba Fontserè, amb la paraula triada

Famílies i professors de l’IES 
Vic reclamen un edifici on 
mantenir l’ESO i el Batxillerat
Unes 180 persones es van concentrar aquest dimarts davant del centre per fer arribar la seva petició

(Pàgina 4)

Josep Salom treballa 
per encapçalar 
una llista per a les 
municipals a Tona

(Pàgina 6)

Cada any hi ha un 
centenar de casos 
d’ictus a Osona  
i el Ripollès

(Pàgines 2 i 3)

El preu que es paga 
pel garrí a la llotja 
s’ha doblat des de 
principis d’any

(Pàgina 46)

El Club Patí Vic 
serà propietat de 
l’Ajuntament a partir 
d’aquest diumenge

(Pàgina 53)

Primera part 
del dossier 
d’empreses

(Suplement)
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La cúpula Pratdesaba de Vic torna a lluir
Aquests dies s’ha completat la primera fase de restauració 
de la cúpula de l’històric Observatori Pratdesaba de Vic, un 
equipament tancat i en estat d’abandó durant més de 50 anys.

(Pàgines 48 i 49)

Cinc osonencs, al Dakar
Gerard Farrés –a la foto– encapçala una expedició osonenca 
al Dakar que completen Laia Sanz, Marc Solà, Joan Font i 
Rosa Romero. Nani Roma n’és el gran absent.

(Pàgines 54 i 55)
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Calendari 
d’Estabanell

Lliurament a l’interior


