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El Pive de 
Tona tanca
La decisió, comunicada divendres, agafa per sorpresa professorat i famílies
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Catalunya va iniciar divendres una nova 
etapa, l’anomenada fase de represa, des-
prés de tres mesos marcats per l’estat 

d’alarma. La llibertat de circulació per 
tot el país va portar la primera onada 
important de turistes i veïns de segona 

residència a Osona i el Ripollès, bàsica-
ment procedents de l’àrea metropolita-
na.

Primer cap de setmana del nou turisme

(Pàgines 2 i 3) Imatge del carrer València de Camprodon, aquest diumenge al migdia

(Pàgina 29)

Osona tindrà dos 
àrbitres a Tercera 
Divisió després de 
20 anys
Jordi Serradelarca i Marc 
Pujol hi xiularan després 
de 20 anys sense cap àrbitre 
osonenc a la categoria.

La Residència 
Prat de Tona 
continuarà  
intervinguda 
per Salut

(Pàgina 4)

Xifren en un 
milió el valor de 
la droga de la 
banda que tenia 
una nau a Vic 

(Pàgina 10)

“Amb el 
desconfinament 
es va recuperar 

l’activitat delictiva”

(Pàgines 9 i 10)

(Pàgina 12)

La Flama del 
Canigó, amb pocs 
elements festius, 
arriba a Osona 
i el Ripollès

(Pàgina 30)

ENTREVISTA
Joan Salamaña, nou cap 

dels Mossos a Osona

Un incendi 
calcina una nau 
de la fàbrica 
tèxtil de Can 
Botey de Ripoll

Onze dotacions dels Bombers 
van treballar dissabte a la 
tarda i nit a Ripoll en l’extin-
ció d’un incendi a la fàbrica 
tèxtil de Can Botey, actual 
Tensión Textil. El foc, origi-
nat per un llamp, va calcinar 
la nau. Aquest diumenge els 
Bombers remullaven la runa 
perquè el foc no revifés. JO
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Imatge de la nau en flames, dissabte a la tarda

Jordi Sarrate, de 
Centelles, inaugura 
una exposició 
retrospectiva amb 
motiu dels 80 anys 

(Pàgina 23)

(Pàgina 11)


