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A l’espera de la fase 1
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u Salut xifra fins 
ara en 281 les 
defuncions per 
Covid-19 a Osona 
i 9 al Ripollès 

Maica Ortega, de Crep-Elles, fa una prova per veure la distància de seguretat entre taules a la plaça de Manlleu per quan es pugui obrir

Mor als 65 anys 
Joan Dordas, alcalde 
de Campelles i 
conseller comarcal 
del Ripollès

(Pàgina 14)

Dos mesos atrapat a Sud-àfrica
Jordi Casanova, de Manlleu, va anar a Sud-
àfrica de vacances. Va arribar-hi, però no n’ha 
pogut tornar. Confia a ser a casa al juny.

L’exalcalde de Tona 
Josep Salom plega 
amb retrets després 
de 21 anys  
a l’Ajuntament

(Pàgina 15)

Primer tastet de la 
festa major de Sant 
Eudald a Ripoll 
amb la idea de fer-la 
ampliada a la tardor

(Pàgina 26)

Ascens a LEB 
Plata del CB 
Vic, que ara ha 
de decidir si 
accepta pujar

(Pàgina 25)

Sant Hipòlit: la vida en 1 km2

El reduït terme de Sant Hipòlit, menys d’1 km2, 
genera distorsions per passejar i fer esport 
sense sortir del municipi. 

u La visió 
que es té del 
confinament des 
d’un convent de 
clausura de Vic

u L’emblemàtic 
restaurant del 
Collet de Sant 
Agustí ja no 
tornarà a obrir

u Crònica de 
com la comunitat 
musulmana fa el 
ramadà sense 
poder-se reunir

u Bars i restaurants d’Osona i el Ripollès ultimen 
detalls per si la setmana entrant ja es poden obrir les 
terrasses tot i les limitacions d’aforament

u Aquest dilluns només es flexibilitzen les 
restriccions a les regions sanitàries del Camp de 
Tarragona, l’Alt Pirineu-Aran i les Terres de l’Ebre
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(Pàgines 2 a 12 i Editorial)

ERC obre un 
expedient a Josep M.          
Freixanet arran de la 
crisi pel gerent del 
Consell Comarcal

(Pàgina 14)


