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Noticies gurb : Aquí trobaràs noticies sobre gurb, comarca d'Osona. Tota la actualitat osonenca
relacionada amb gurb, informació comarcal i notes de premsa. Publica i llegeix noticies de gurb a
Osona. Informació de Vic, Manlleu, Torelló, Tona, Roda de Ter, Centelles
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Noticia gurb. 06/11/2014  gurb.net

Restauració del cens municipal de Gurb de l´any 1857 S´acaba de restaurar el Cens Municipal de
Gurb de 1857. Es tracta de dos volums que recullen el cens d´habitants del municipi. La
importància d´aquesta restauració rau en què es podran co ... del cens municipal de gurb de l´any
1857 S´acaba de restaurar el Cens Municipal de gurb de 1857. Es tracta de dos volums que
recullen el cens d´habitants del municipi. La importància d´aquesta restauració rau en què es
podran consultar antecedents familiars de l´època que fins ara, en... ... + Llegir notícia
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Dilluns vinent entren en vigor en període de prova
les noves illes de vianants de Vic
Noticia gurb. 5/11/2014  elter.net

A les noves tres illes de vianants s´hi ha instal·lat un sistema de control
de set càmeres La presentació del projecte de les illes de vianants La ...
de pas entrarà en vigor per període de prova en què encara no es multarà
a tot el centre històric, l´eixample Morató i un tram del carrer de gurb. L´alcalde, Josep Maria Vila d
´Abadal, ha explicat que el projecte de vol ajudar a construir una ciutat “més amable i sostenible”.
Juntament... ... + Llegir notícia
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Vic continua apostant per un model de mobilitat
on es prioritza el vianant
Noticia gurb. 03/11/2014  vic.cat
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Més informació
doncs, junt amb el carrer
de Manlleu
i el primer
tram del carrer de gurb, es creen tres illes de
vianants: Centre Històric, Eixample Morató i el segon tram del carrer de gurb (direcció a la plaça
del Mil´lenari). En... ... + Llegir notícia
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Intercepten a Gurb un camió que acabava de descarregar 150
quilos de droga a Barcelona
Noticia gurb. 15/10/2014  el9nou.cat

Se´l coneix també com a K o Special K. Les detencion formaven part de l´operació Támesis que
ha permès desarticular una organització de 19 persones que es dedicava a distribuir la droga per
tot Europa. Els resultats de l´operació es van don ... es dedicava a distribuir la droga per tot
Europa. Els resultats de l´operació es van donar a conèixer divendres, tot i que el camió se´l va
aturar a gurb el 19 d´agost passat. El grup, que tenia el centre d´operacions a Barcelona,
comprava la droga, d´un 90 per cent de puresa, a Letònia. Des de... ... + Llegir notícia
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Tècnics de la Unió Europea visiten l´Agència de l´Energia del
Consell Comarcal d´Osona
Noticia gurb. 2/10/2014  el9nou.cat

Tècnics de la Unió Europea visiten l´Agència de l´Energia del Consell Comarcal d´Osona Demà
divendres, 3 d´octubre, diversos tècnics de la Unió Europea visitaran l´Agència de l´Energia d
´Osona. En el marc de la segona trobada de coordinador ... de l´Energia. Després d´una sessió
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