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Menys ingressats
u Durant l’última setmana la xifra d’hospitalitzacions 
amb coronavirus al Consorci Hospitalari de Vic ha 
baixat un 19%; a l’Hospital de Campdevànol, un 50%
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(Pàgines 2 a 11)
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(Pàgina 14)

Vint-i-nou diputats 
amb escó en 40 
anys del Parlament

(Pàgines 12 i 13)

Continua sense èxit 
la recerca de l’home 
desaparegut quan 
creuava el Gurri a Vic

Després de cinc dies con-
secutius buscant en el 
tram del riu Gurri i el seu 
entorn que va del pont del 
camí vell entre Vic i San-
ta Eugènia de Berga fins 
al Ter, aquest diumenge 
l’operatiu de recerca es va 
ampliar aigües avall fins al 
pantà de Sau.

Cau entre un 80% 
i un 90% la venda 
de carburant a 
Osona i el Ripollès 
l’últim mes i mig

(Pàgines 16 i 17)

Catllà: “L’Atlàntida 
de Vic ha complert 
expectatives; en 
queden d’altres per 
explorar”

(Pàgina 19)

La unitat subaquàtica dels Bombers ha rastrejat les zones més inaccessibles 

Nens i nenes surten de casa un mes i mig després
La sortida de casa dels menors de 14 anys encara 
que sigui amb limitacions obre el camí cap a la fi 
del confinament. El govern central explicarà di-
marts el full de ruta, però enmig de les ganes de 

tornar a la normalitat cal ser curós a no fer passos 
en fals. Aquest diumenge nens i nenes van tornar 
a trepitjar places i carrers. Va haver-hi algunes 
queixes per excessos per part d’adults.

u Després de la millora dels darrers dies, ara hi ha 
110 persones ingressades als centres hospitalaris  
del Consorci a Osona i 7 al Ripollès
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