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Dues embarcacions han començat a 
treballar aquesta setmana al pantà de 
Sau per treure els peixos i garantir la 

qualitat de l’aigua de la conca del Ter. 
La previsió és extreure entre dues i 
tres tones de peixos al dia fins arribar 

a un total de 60 tones. Segons l’ACA, a 
Sau hi ha 10 espècies de peixos invaso-
res, 9 de les quals exòtiques. 
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Comencen a treure els peixos de Sau

(Pàgines 2 i 3) Pescadors de la confraria de Blanes preparant les xarxes, aquest dimecres

Territori farà obres a l’eix 
Vic-Olot per evitar més 
morts en xocs frontals
Invertirà 660 milions fins l’any 2030 en tercers carrils i mitjanes de separació a una vintena de vies catalanes

(Pàgines 4 i 5)

Les plantacions 
de marihuana 
representen més de 
la meitat del frau 
elèctric a Osona

(Pàgina 6)

Mor el mossèn 
de Rocaprevera 
en un accident 
durant una sortida  
a Tavertet

(Pàgina 7)

L’exalcalde Joan 
Sadurní, cap de llista 
dels independents 
de Sant Vicenç de 
Torelló

(Pàgina 12)

Carla Dinarès, 
escollida candidata 
de la CUP a Vic, 
reclama recuperar 
el cordó sanitari

(Pàgina 13)

La Ribetana, un any i mig sense guanyar
Han hagut de passar 511 dies perquè la Ribetana, club de 
futbol de Quarta Catalana, tornés a guanyar un partit de 
Lliga. Acumulava 37 derrotes i dos empats. 

(Pàgina 46)
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L’Hostal Bofill de Viladrau fa 125 anys
L’emblemàtic Hostal Bofill de Viladrau, que van impulsar 
els doctors Ramon Bofill i Valentí Carulla, celebra el 125è 
aniversari. Ara, el regenten les germanes Mercè i Anna Pagès.

(Pàgines 52 i 53)
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La sequera obliga 
els ramaders a 
portar les vaques de 
carn a l’escorxador 
abans d’hora

(Pàgina 37)

Alba de Vic, la 
primera dona 
‘professional’   
de l’escriptura 
al segle XI

(Pàgina 40)


