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Restriccions a l’accés 
al medi natural
El temor a les concentracions de gent i al contagi de la Covid-19 posa en alerta els ajuntaments: 
Campdevànol ja ha prohibit el bany al Torrent de la Cabana i estudien mesures per a la riera de Merlès

L’Ajuntament de Campdevànol ha estat 
dels primers a reaccionar i ja ha prohi-
bit el bany al Torrent de la Cabana. El 
risc de concentració de gent en aquests 
espais naturals per banyar-s’hi –que en 

podria veure incrementada l’afluència 
per les restriccions que s’imposaran 
per anar a la platja i les piscines– i les 
poques garanties que l’aigua no clorada 
no sigui transmissora del virus han fet 

que els ajuntaments estudiïn prendre 
mesures. Al Lluçanès, s’augmentarà la 
vigilància a la riera de Merlès i no des-
carten prohibir-hi el bany. Sant Pere de 
Torelló –a la foto– també ho valora. 

u Entitats socials 
aplaudeixen el 
nou ingrés mínim 
vital per frenar la 
pobresa extrema
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u Obren les 
escoles coincidint 
amb el pas a la 
fase 2 però sense 
activitat lectiva

u Arriba l’hora de 
les piscines,  
els pavellons 
d’esport i els 
camps de futbol

u Els museus 
aprofiten el seu 
primer cap de 
setmana per 
reivindicar-se

u Els locals d’oci 
nocturn veuen 
amb preocupació 
les mesures que 
els imposen

(Pàgines 2 a 9, editorial, 
Esports i Cultura)

Una mare amb dues nenes, aquest dissabte a la riera de Sant Pere de Torelló

Protestes per la benzinera de Sant Martí d’Albars
Unes quaranta persones es van concentrar diumenge a Sant 
Martí d’Albars contra la construcció d’una benzinera al costat 
de la carretera C-62. Volen que s’aturin les obres.

(Pàgina 13)
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Desmantellen 
un punt de 
venda de 
droga al centre 
històric de Vic

(Pàgina 14)

Sant Bartomeu 
aprova la 
suspensió de 
llicències a les 
naus de Puigneró

(Pàgina 23)

Claus de l’anunciat 
adeu de Manlleu a la 
recollida de deixalles 
del Consell d’Osona

(Pàgines 10 i 11)

L’Ajuntament de Manlleu 
ha recuperat la compe-
tència per fer la recollida 
de deixalles. Això canvia 
la relació amb l’empresa 
mixta del Consell d’Osona, 
que l’abril que ve s’extin-
geix. Manlleu necessita 
fer aquest pas per optar a 
una subvenció europea per 
implantar el porta a porta.

Gegants amb 
mascareta a Vila-seca
La Covid-19 no va impedir 
celebrar diumenge la cerca-
vila de gegants pels carrers 
de Vila-seca. Era un dels 
actes de la festa major.

(Pàgina 31)


