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Comença la represa
La Generalitat, que ara gestiona la desescalada, aixeca restriccions però manté l’ús de mascareta i la distància de seguretat

L’estat d’alarma decretat pel govern 
espanyol ha decaigut després que tot el 
territori català entrés a la fase 3 aquest 
dijous. El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va firmar un decret per 

recuperar les competències i entrar a 
una nova fase que s’ha anomenat “de la 
represa”. Aquesta nova etapa canvia pro-
hibicions per responsabilitat i es dema-
na mantenir les mesures per protegir-se 

del virus, com ara l’ús de mascaretes i la 
distància de seguretat. Alguns ajunta-
ments han començat aquesta setmana 
a permetre als nens utilitzar els parcs 
infantils. A la foto, Manlleu.

u L’impacte de 
la crisi a Osona 
podria ser menor 
que a la resta de 
l’àrea de Barcelona
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u Protestes dels 
sanitaris per com 
es vol compensar 
la gestió de la 
Covid-19

u Sant Joan 
donarà ajuts en 
vals de 100 euros 
per gastar als 
comerços locals

u Als hospitals 
d’Osona només hi 
ha 14 ingressats 
amb positiu de 
coronavirus

u L’experiència 
de metgesses que 
s’han afrontat a 
la pandèmia a la 
recta final del MIR

(Pàgines 2 a 9, Economia i editorial)

Els nens ja poden tornar als parcs
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“En aquest disc 
hi ha una mirada 
més cap endins”

Txarango treu aquest diven-
dres el seu quart i últim 
disc, De vent i ales. Un tre-
ball de 16 cançons marcat 
pels viatges que el grup ha 
fet en els darrers temps i 
amb un vessant més refle-
xiu, sense perdre l’esperit 
de festa i compromís que els 
ha caracteritzat. Txarango 
ha hagut d’ajornar a l’any 
2021 tota la gira de comiat 
que començava a Vic. 

(Pàgines 38 i 39) Els Txarango, en el seu local d’assaig de Vic, aquest dimarts

Sant Quirze vol 
municipalitzar 
les minicentrals 
hidroelèctriques 
del Ter

(Pàgines 10 i 11)

Escorcollen una 
nau a Vic en una 
operació contra el 
cultiu de marihuana 
a gran escala

(Pàgina 12)

La UVic estudia 
fer els graus 
d’Odontologia 
i Audiologia el 
curs 2021/22

(Pàgines 18 i 19)

Un torellonenc 
planta vinyes a 
Bellmunt, a 1.200 
metres, amb caràcter 
experimental

(Pàgina 46)

u Malestar entre 
els afectats per 
ERTO que no han 
cobrat res des del 
primer dia


