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Trobades esperades
u Amb la fase 3 les famílies d’Osona i el Ripollès 
separades per estar en diferent regió sanitària 
podran retrobar-se després de tres mesos

u Ja no queda cap pacient a la Unitat de Cures 
Intensives dels hospitals osonencs. Encara hi 
ha, però, 19 persones ingressades a planta

En Joan, el fill de Laura Sureda i David Álvarez, de Torelló, fa tres mesos que veu l’àvia de Sant Joan per videoconferència

(Pàgines 2 a 10 i Editorial) 

Si no hi ha cap sorpresa d’última hora, 
Osona i el Ripollès passaran aquest 
dilluns a la fase 3 de la desescalada. 
Això permetrà el retrobament de les 
famílies que viuen entre una i altra 

comarca, i que en tractar-se de regions 
sanitàries diferents fa gairebé tres 
mesos que no s’han pogut veure. Aquest 
és el cas de Laura Sureda i David Álva-
rez –a la foto, amb el seu fill, Joan–, que 

viuen a Torelló i l’àvia és a Sant Joan de 
les Abadesses. El canvi de fase permetrà 
també les reunions de fins a 20 persones 
o que els restaurants reobrin l’interior 
dels locals amb un aforament del 50%.

u Educació 
demana espais 
alternatius per 
acollir alumnes  
el proper curs
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u A Osona han 
mort 7 persones 
durant l’última 
setmana per 
coronavirus

u Jordi Amblàs: 
“Cal replantejar 
tot el sistema 
d’atenció de 
llarga durada”

u Girbau 
desenvolupa un 
sistema de control 
per desinfectar  
la roba 

u Vic garantirà 
que a partir d’ara 
tots els escolars 
tinguin internet i 
ordinador a casa

“Els que coneixien 
l’imam de Ripoll no 
el veuen capacitat per 
planificar tot això”
La periodista Anna Teixi-
dor acaba de publicar ‘Sen-
se por a morir’, un llibre 
que busca les claus dels 
atemptats del 17-A.

(El 9 Magazín)

El síndic de Vic 
critica la gestió 
del padró que fa 
l’Ajuntament

(Pàgina 14)

Records dels 
escenaris compartits 
amb Pau Donés

(Pàgina 37)

Registres històrics de pluja un mes de juny
El pantà de Sau va obrir comportes dilluns després d’arribar 
al 96% de la seva capacitat. Aquest juny està registrant xifres 
poc habituals, triplicant la quantitat d’aigua caiguda. A Vic, 
està fent l’arrencada més freda dels últims 100 anys.

(Pàgina 12)
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Vic tindrà un centre 
de tecnificació 
esportiva l’any vinent

(Pàgina 39)

Queixes a Vilanova 
perquè els vestidors 
envaeixen l’antic 
camp de futbol

(Pàgina 16)


