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Roger Corominas, nou 
alcalde de Roda després 
de la moció de censura
El PDeCAT anuncia que ha expulsat del partit els dos regidors que han donat suport a ERC
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Des d’aquest dijous és obligatori l’ús de 
mascareta a l’espai públic encara que 
es pugui mantenir la distància de segu-

retat. La mesura, que comporta multes 
de fins a 100 euros si s’incompleix, s’ha 
pres per evitar rebrots com el que ha 

afectat el Segrià. Als centres sanitaris 
d’Osona hi ha quatre persones ingressa-
des amb positiu de coronavirus.

Mascareta obligatòria a l’espai públic

(Pàgines 2 i 3) Imatge de la plaça de Vic aquest dijous. No portar la mascareta pot comportar multes de fins a 100 euros

Xavier Querol: 
“Osona també té 
part de culpa de 
la contaminació 
per ozó”

(Pàgines 6 i 7)

La papallona 
del boix ha 
reaparegut amb 
força al Ripollès 
per tercer any

(Pàgina 7)

(Pàgines 4 i 5)

Collsuspina 
denuncia un 
atac d’ultres 
contra l’alcalde 
i tres veïns

(Pàgina 9)

(Pàgines 16 i 17)

Mariners italians al 
Brull, a la Segona 
Guerra Mundial
Anaven al cuirassat ‘Roma’, 
buc insígnia de la marina 
italiana, atacat per l’exèr-
cit alemany. Van acabar al 
sanatori del Brull.

(Pàgina 14)

Els festivals de 
música d’Osona 
i el Ripollès es 
reinventen per la 
Covid-19

(Pàgines 30 a 32)

Uns exàmens 
de selectivitat 
especials

Les proves d’accés a la 
universitat, la selectivitat, 
acostumen a marcar una 
etapa de l’educació de molts 
estudiants. Els 842 alumnes 
d’Osona i el Ripollès que fins 
aquest divendres s’han exa-
minat també les recordaran 
per les mesures per evitar la 
propagació del coronavirus. 
S’han hagut d’habilitar tam-
bé més espais. A
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Estudiants fent l’examen de selectivitat, dimarts a la Universitat de Vic

Comforsa ampliarà 
el capital amb deu 
milions per fer 
front a les pèrdues 
previstes aquest any

(Pàgina 26)


