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El nombre d’ànecs collverds al 
riu Ter s’ha reduït a la meitat 
després del brot de botulisme
Un estudi detecta que la mortaldat pel bacteri a Osona va ser superior al que es creia a l’estiu

Les reticències de dues ciutats que histò-
ricament s’han mirat de reüll es van poder 
superar fa cinc anys per crear un acord de 
federació universitària entre Vic i Manresa 
que va donar lloc a la Universitat de Vic 

- Universitat Central de Catalunya. Els actu-
als alcalde de Vic i Manresa han fet balanç 
d’aquell acord històric. El nom de la univer-
sitat va ser un dels grans esculls que es va 
haver de superar.

Balanç de l’acord de federació 
universitària entre Vic i Manresa

(Pàgina 4)

(Pàgines 2 i 3) El rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, amb els alcaldes de Vic i Manresa
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La manlleuenca 
Irene Solanich recull 
versos escrits per 
assassins al llibre 
‘Paraules de mort’

(Pàgina 13)

El testimoni de 
dos osonencs que 
viuen des d’Itàlia les 
mesures excepcionals 
pel coronavirus

(Pàgina 6)

Antoni Poyato 
relleva Sergi 
Vilamala com a 
primer secretari 
del PSC d’Osona

(Pàgina 5)

Sisena victòria 
d’Orriols al ral·li 
de Sant Julià
El vigatà Albert Orriols va 
aconseguir la seva sisena 
victòria al Ral·li Esprint. 
Ramon Cornet va ser segon, 
seguit per Xavier Agustina.

(Pàgina 31)

Últims dies 
de carnavals
Taradell, els Hostalets 
de Balenyà, Ripoll i Roda 
han viscut aquest cap de 
setmana les seves rues de 
Carnaval. A Taradell, la colla 
d’Els Troneres va repetir 
la victòria, mentre que a 
Balenyà els guanyadors van 
ser els centellencs Amics i 
Parents de..., que ja havien 
guanyat fa dues setmanes 
al de Centelles. La setmana 
que ve encara se celebrarà 
algun carnaval puntual.
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Vic i Manlleu 
guanyen i 
mantenen el 
pols per la 
tercera posició

(Pàgines 24 i 25)

A l’esquerra, imatge del Carnaval de Ripoll. A la dreta, el de Taradell

Ripoll aterrarà 
dues cases en 
ruïna que hi ha 
al voral de la 
carretera N-260

(Pàgina 4)

Victòries de Voltregà 
i Taradell, i derrota 
del Vic quan falten 
tres jornades per 
acabar l’OK Lliga

(Pàgines 20 i 21)

Jordi Vistós: “No 
pot ser que per fer 
la variant de Roda 
xafem la meitat de 
les Masies”

(Pàgina 8)

(Pàgines 40 a 48)
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