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A l’última fase
u Osona i el Ripollès han assolit aquesta mitjanit 
l’última etapa de la desescalada, la darrera abans 
de la ‘nova normalitat’ i la fi de l’estat d’alarma

u Tornen a estar permeses les trobades de fins 
a 20 persones, entrenaments en grup i moure’s 
entre regions que es trobin en el mateix estadi 
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Unes 350 persones van assistir dissabte 
al concert de l’Orquestra Venus, un dels 
actes de la festa major de Sant Quirze. 
És una de les primeres actuacions que 

s’han fet a Catalunya després de la crisi 
de la Covid-19. Els assistents van haver 
de reservar entrada prèviament i es van 
situar en taules separades per respectar 

la distància de seguretat. A l’entrada, a 
més, es va prendre la temperatura a tot-
hom i es van haver de rentar les mans 
amb gel hidroalcohòlic.

u El comerç 
confia en l’estiu i 
el turisme, que es 
preveu sobretot 
d’interior

Concert de festa major amb mesures
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u Les botigues de 
bicis, desbordades 
per l’elevada 
demanda després 
del confinament 

u Pep Alsina: 
“Amb la crisi 
s’ha unit més la 
pagesia amb la 
ciutadania”

u La Covid-19 
agreuja el dèficit 
del Servei d’Atenció 
Domiciliària 
d’Osona

u Un centenar de 
persones reben 
un veí de Torelló 
que ha estat un 
mes a l’UCI

(Pàgina 33) El públic assistent dissabte al concert de l’Orquestra Venus al recinte de Can Guixà de Sant Quirze

(Pàgines 16 i 17)

“La gent a vegades 
l’únic que vol és 
que l’escoltin”
El síndic municipal de Vic, 
Joan Sala, fa balanç als dos 
anys al càrrec i parla del 
problema de l’ocupació de 
pisos i del padró.

Justícia va iniciar 
35 processos de 
mediació amb 
menors durant 
l’any passat

(Pàgina 11)

Olost i Lluçà 
insten Territori que 
paralitzi la llicència  
de la benzinera de 
Sant Martí d’Albars

(Pàgina 14)

Renfe denuncia el 
cost i les afectacions 
en la circulació 
de les accions dels 
grafiters

(Pàgina 12)

Una empresa de la 
Garrotxa compra 
dues parcel·les 
del polígon de la 
Colònia Llaudet

(Pàgina 24)

Modest Senmartí 
tanca una etapa 
de tres dècades 
al Vic Riuprimer 
REFO

(Pàgina 29)

Els ‘artistes de carrer’ 
es reivindiquen a Vic

Reclamen poder tornar a 
actuar i es queixen que no 
se’ls està tenint en compte.

(Pàgina 26)

(Pàgines 2 a 10 
i editorial)


