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Canvi de fase

Un de cada tres 
osonencs que 
marxa a viure a 
l’estranger se’n 
va a Alemanya

(Pàgines 12 i 13)

u Osona, el Ripollès i el Moianès fan aquest dilluns 
un pas més de la desescalada passant a la fase 1 
després de l’autorització del Ministeri de Sanitat

u La nova situació permet la reobertura 
generalitzada del comerç, atendre clients a les 
terrasses de bars i trobades de fins a 10 persones
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Folgueroles posa 
flors a Verdaguer
Els folguerolencs van acon-
seguir cobrir de flors el 
monument a Verdaguer en 
el dia del 175è aniversari 
del seu naixement. A la 
fotografia, un voluntari 
recull un dels rams. 

(Pàgina 25)

Sant Martí de Centelles i Aiguafreda 
són dos pobles veïns que comparteixen 
serveis i equipaments. Estan només 

separats per un pont. Formen part, 
però, de comarques i regions sanitàries 
diferents. Un passarà a la fase 1 i l’altre, 

no. Famílies com la de Núria Giralt, a 
la foto, no podran reunir-se els propers 
dies tot i viure a pocs metres.

u Els ajuntaments 
estudien com 
adaptar els casals 
d’estiu a la nova 
normativa

Famílies separades per un pont
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u Les piscines 
podrien obrir 
amb limitacions 
d’aforament i 
franges horàries 

u El voluntariat 
lingüístic s’adapta 
al confinament amb 
trobades virtuals 
per parlar català

u El sector del taxi 
viu la crisi amb 
pèrdues importants 
i noves mesures de 
seguretat

u Deu dies a l’UCI: 
l’experiència de 
l’alcaldessa de 
Queralbs amb la 
Covid-19
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Tanca l’històric 
Cafè Nou de la 
plaça de Vic

La incertesa que s’obre des-
prés de la crisi del coronavirus 
ha precipitat el tancament de 
l’històric Cafè Nou de la plaça 
Major de Vic, que va obrir 
l’any 1932 i que havia estat 
rebatejat des de fa uns anys 
com El Nou Bar. L’establiment 
ja preveia abaixar la persiana 
a principis del 2022, perquè 
no els renovaven el contracte 
de lloguer d’aquest emblemà-
tic local.

Miquel Farré, a la porta de l’antic Cafè Nou de la plaça Major de Vic

Gimnasos d’Osona 
i el Ripollès ajornen 
l’obertura per les 
estrictes mesures 
imposades pel govern

(Pàgines 28 i 29)

(Pàgina 5)

(Pàgina 3) D’esquena, Núria Giralt, a Aiguafreda, i els seus pares, a Sant Martí de Centelles, que entrarà a la fase 1

(Pàgines 2 a 11 
i editorial)


