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Cap a la fase 2

La regidora de Fem 
Centelles surt de 
l’equip de govern 
després de perdre la 
tinença d’alcaldia

(Pàgina 12)

u El Ministeri de Sanitat autoritza que Osona, 
el Ripollès i el Moianès passin a la fase 2 de la 
desescalada a partir de dilluns

u Es podran reobrir escoles, s’eliminen les 
franges horàries per fer esport i es recuperen les 
visites als familiars de les residències geriàtriques

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

El confinament ha estat especialment 
dur per a les persones que tenen un 
familiar en una residència geriàtrica. A 
més del temor que el virus els pogués 

afectar, no han pogut visitar-los des de 
fa dos mesos i mig. A partir de dilluns, 
si es passa a la fase 2, estaran permeses 
les visites a les residències on no hi hagi 

positius o estiguin molt ben aïllats, però 
amb estrictes mesures de seguretat com 
passar-hi un màxim de trenta minuts o 
evitar el contacte físic.

u Víctimes 
oblidades: les que 
tenen símptomes 
persistents de  
la Covid-19

Dos mesos sense estar amb la mare
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u Com han viscut 
el confinament 
les persones que 
estan tractant-se 
per addiccions

u Tots els canvis 
que implica el  
pas a la següent 
fase del 
desconfinament

u Entrevista a la 
gerent de l’ICS a la 
Catalunya Central: 
“No hi ha hagut un 
repunt de casos”

u Des de l’inici de 
la pandèmia hi ha 
hagut 360 morts 
a Osona i 11 al 
Ripollès

Nani Mora, cap 
de llista d’ERC 
a Ripoll, deixa 
l’Ajuntament un 
any després 

(Pàgina 14)

(Pàgines 2 i 3) Eva i Dolors Muñoz, dimecres intercanviant petons amb la seva mare, que viu a la Residència Aura

(Pàgines 2 a 11 i editorial)

Tanca el restaurant Can Pantano, de Gurb
Després de 40 anys, el restaurant Can Pantano, situat a tocar 
de la C-17, a Gurb, ha abaixat la persiana. Els seus responsa-
bles, però, es mantindran al sector de la restauració i es faran 
càrrec de les Granges La Catalana, a Vic.

(Pàgina 37)
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Manlleu 
adaptarà la 
quota de l’escola 
bressol a la 
renda familiar

(Pàgina 15)

La Primera Catalana 
tindrà quatre equips 
osonencs després 
de l’ascens del Vic 
Riuprimer

(Pàgines 34 i 35)

La UVic té un 
impacte social 
de deu vegades 
els ajuts que rep

(Pàgina 17)

La UVic-UCC genera 64,2 
milions d’euros, deu vega-
des més que els 6,7 milions 
que rep, segons el primer 
estudi de valor social que 
s’ha fet. És un dels argu-
ments d’un document que 
demana al govern un tracte 
econòmic millor per a la 
UVic-UCC i que s’ha pre-
sentat al més alt nivell.


