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Retorn a mig gas
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 Divisió d’opinions per l’obertura d’escoles al 
juny amb activitat no lectiva i assistència voluntària

 A partir d’aquesta setmana la UVic-UCC 
reprèn l’activitat, però per ara sense estudiants

Aula de 6è de primària de l’escola Lloriana de Sant Vicenç. Així va quedar l’últim dia amb alumnes a classe, el 12 de març

La reobertura dels bars ha 
representat, també, la recupe-
ració parcial de la vida social 

especialment en pobles petits. 
EL 9 NOU ha passat un matí a 
Cal Met de Sant Boi.

La vida en un bar de poble
Els osonencs Núria Pagespe-
tit i Jordi Homs, instal·lats al 
Camerun, expliquen com es 

viu la pandèmia en un país 
on el coronavirus se suma a 
malalties com la malària. 

La pandèmia des del Camerun

 Durant el 
coronavirus 
s’ha accentuat 
l’interès per 
cultivar horts 
urbans

 Decepció a 
Tona, Centelles, 
Roda i Taradell 
perquè continuen 
lligats a franges 
horàries
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(Pàgines 2 a 11 i editorial) 

La crisi de Roda, 
l’última d’un any 
mogut pels governs 
en minoria nascuts 
del 26-M 

(Pàgines 12 i 13)

Malestar de les 
societats de 
caçadors per les 
multes previstes 
a la nova llei

(Pàgina 15)

L’activitat a les 
antigues naus de 
Puigneró a Sant 
Bartomeu penja 
d’un fil 

(Pàgina 24)

Confirmats els 
ascensos del 
Femení Osona i el 
masculí i femení 
del CB Torelló 

(Pàgina 29)

David Verge, 
alcalde de Planoles: 
“El túnel de Toses 
destrossaria la Vall 
del Rigat” 

(Pàgina 34)


