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Una desescalada  
amb precaucions

El Departament de Salut proposa que Osona i el Ripollès passin a partir de dilluns a la fase 1

La crisi de la Covid-19 ha obligat els 
mercats municipals a reinventar-se. 
No només han implementat estrictes 

mesures d’higiene i seguretat sinó que 
han incrementat les vendes gràcies al 
servei a domicili i les comandes per 

WhatsApp. Han demostrat ser un servei 
necessari i ara confien que la gent aposti 
per aquest comerç de proximitat.

u Als hospitals 
de Vic i Manlleu 
hi ha 84 persones 
ingressades i al de 
Campdevànol, 2

Els mercats municipals es reivindiquen
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u Ja són 315 les 
persones que han 
mort a Osona per 
la Covid-19  
i 11 al Ripollès 

u De metge 
a pacient: el 
testimoni de Xavier 
Costa, que va estar 
ingressat a l’UCI

u Les consultes 
per violència 
de gènere han 
augmentat durant 
el confinament

u Vic donarà un 
ajut d’entre 500 i 
800 euros a cada 
comerç afectat 
per la Covid-19

(Pàgines 2 a 13 
i editorial)

(Pàgina 14)

L’alcalde de Roda, Albert 
Serra, d’IPR, va destituir 
dilluns per sorpresa el que 
va ser cap de llista de JxCat, 
Joan Moreno, i que d’acord 
amb el pacte de govern 
l’havia de rellevar durant 
l’últim any del mandat. Ser-
ra argumenta una “pèrdua 
de confiança” i “deslleialtat” 

per explicar la destitució. 
En solidaritat amb Moreno 
la regidora de JxCat Marina 
Quintana també ha deixat 
un govern que, ara, queda 
en minoria. El pacte IPR-
JxCat, però, no s’ha trencat: 
Albert Aguilar, número 2 de 
JxCat, es manté al govern i 
assumirà l’alcaldia el 2022. 

Crisi política a Roda: fan 
fora de l’equip de govern  
el cap de llista de JxCat

L’exalcalde de 
Manlleu Pere Prat 
abandona ERC 
després de 33 
anys de militància

(Pàgina 15)

Eudald Carbonell: 
“La salut és el més 
important per a la 
supervivència de 
l’espècie”

(Pàgines 12 i 13)

Jonel, l’empresa 
d’Olost que fa 14 
anys que fabrica 
teixit reutilitzable 
per al sector sanitari

(Pàgina 30)

El CB Vic   
renuncia a l’ascens 
a LEB Plata i la 
junta convocarà 
eleccions

(Pàgina 36)

L’Ajuntament 
de Vic decideix 
suspendre la 
festa major 
d’aquest any

(Pàgina 37)

(Pàgina 9) Diversos clients comprant peix, aquest dimecres al Mercat Municipal de Torelló


