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Un retorn a la 
normalitat per fases
Crítiques des d’Osona i el Ripollès perquè s’utilitzi el límit provincial per fer una desescalada gradual

Amb estrictes mesures de seguretat 
i després de cinc setmanes, Vic, com 
altres municipis d’Osona i el Ripollès, va 

recuperar dimarts el mercat de la plaça. 
Hi havia només una dotzena de parades, 
de productes d’alimentació i higiene, i 

va ser l’assaig pel mercat d’aquest dis-
sabte. Hi haurà una trentena de parades 
i diumenge es farà també el del Remei.

u Els ingressats 
al CHV baixen 
del centenar per 
primer cop en un 
mes

Tornen els mercats setmanals
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u Salut xifra en 
235 el nombre de 
morts a Osona 
per coronavirus i 
8 al Ripollès

u Entrevista a 
Gerard Figueras: 
“L’activitat esportiva 
d’aquest estiu no 
s’hauria de prohibir”

u Les perruqueries 
obriran a partir de 
dilluns amb reserva 
prèvia i mesures 
encara inconcretes

u El senyal dels 
telèfons mòbils 
permet comprovar 
el descens de 
desplaçaments

(Pàgines 2 a 12, editorial i 
a les seccions d’Economia, 
Cultura, Esports i El Calaix) 

La Guàrdia Civil 
denuncia uns 
abocaments  
a la pedrera  
de Seva

(Pàgina 13)

Olost anuncia que 
no donarà permisos 
per fer els accessos a 
la benzinera de  
Sant Martí d’Albars

(Pàgina 14)

Suspenen la 
recerca del veí de 
Vic desaparegut 
al riu Gurri fins 
que baixi el cabal

(Pàgina 27)

Identifiquen 81 
anys després la 
víctima més jove 
dels bombardejos 
feixistes sobre Vic

(Pàgines 16 i 17)

L’aragonesa Costa 
Foods lloga les naus 
d’Incar Foods, de 
Roda, que està en 
concurs de creditors

(Pàgina 29)

La desescalada per 
províncies genera dubtes


