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Aquesta setmana la Gene-
ralitat ha donat per acabada 
la nova carretera d’Olost a 
Olvan, oberta ja fa mesos, 

que es pot considerar el nou 
eix Vic-Berga de connexió 
entre les dues comarques. 
Hauran estat gairebé quatre 

anys d’obres, per trams, amb 
una inversió de més de 40 
milions d’euros. El projecte 
ha inclòs la construcció de 

la variant de Prats i ara ja 
es treballa a la d’Olost. Vic 
i Berga queden, per aquesta 
via, a poc més de mitja hora.

Els presidents del Consorci del Lluçanès i dels consells comarcals del Berguedà i Osona, aquest dijous a la carretera
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La nova carretera 
d’Olvan deixa Vic a 
35 minuts de Berga

(Pàgines 2 i 3)Aquesta setmana la Generalitat l’ha donat per acabada

Vic cobrarà 515 
euros als bancs 
per cada caixer 
automàtic al carrer

(Pàgina 6)

Àlex Garrido,  
favorit per ser  
el nou cap de llista 
d’ERC a Manlleu

(Pàgina 7)

Forn Franquesa, 
de Perafita, obre 
la primera botiga 
a Barcelona

(Pàgina 27)

Malestar a  
Molló perquè   
els tallen la llum 
contínuament

(Pàgina 9)

Aquest divendres, 
derbi d’hoquei entre 
el Voltregà i el Vic

(Pàgina 34)

Les vendes de vehicles 
baixen per cinquè    
any consecutiu a 
Osona i el Ripollès

(Pàgina 25)

(Pàgines 46 a 50)

Tret de sortida del Carnaval de Torelló
El Pullassu va obrir aquest dijous el Carnaval de Terra Endins 
de Torelló. Divendres, les Senyoretes i dissabte, la rua. Carna-
vals també a Sant Joan, Camprodon, Vic, Prats i Ribes.
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La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca d’Osona ja 
té prop de 16.000 firmes a 
favor de la Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) perquè es 
modifiqui la llei hipotecària. 
EL 9 NOU explica el cas de 
Daniel Piedrafita: s’ha que-
dat sense casa i encara ha de 
pagar 84.000 euros. 

(Pàgina 5)

Prop de 16.000 
firmes a Osona 
a favor de la ILP 
de la Plataforma 
de la Hipoteca

El futbolista vigatà 
Oriol Riera té ofertes 
de Primera Divisió

(Pàgina 36)


