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L’alcalde de Balenyà apareix
com a president de JxCat en
plena lluita amb el PDeCAT

La maniobra de Puigdemont fa que ara sigui Carles Valls qui ostenti la propietat de la marca
(Pàgina 6)

(Pàgina 22) L’actuació de l’escola de dansa TLS de Vic durant el Sun Ranxx, divendres al vespre

La xifra
d’accidents
mortals no millora
tot i la reducció
de la mobilitat
(Pàgina 6)

A Osona i el
Ripollès hi ha
hagut 27 nous
positius de Covid-19
l’última setmana
(Pàgina 8)

BERNAT CEDÓ

Marcelino
Beguería, el veí
de Tona que va
escapar del camp
de Mauthausen
(Pàgines 20 i 21)

L’Atlàntida de Vic
torna a l’activitat
cultural després
de quatre mesos
d’aturada

Èxit del festival Sun Ranxx, a Gurb

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 4 i 5)

Unes 1.600 persones van passar entre
divendres i dissabte per l’esplanada
situada a la falda de la masia Cal Gitanet

de Gurb per gaudir del Sun Ranxx, que
a causa de la Covid-19 es va reinventar
com a festival des del cotxe. A cada

vehicle se li assignava una de les 120
parcel·les per gaudir dels espectacles de
teatre, música, dansa, circ o cinema.

(Pàgina 17)

ALBERT LLIMÓS

Càritas Diocesana de Vic
fa una crida a les administracions perquè els
ajudin amb l’atenció a les
persones en situació de
risc. La pandèmia del coronavirus ha fet augmentar
en un 30% les necessitats.
Durant l’any passat també
va créixer el nombre de
persones en situació administrativa irregular.

ALBERT LLIMÓS

El coronavirus
fa créixer en un
30% les persones
ateses a Càritas

Muntanyola ven patrimoni per fer l’escola

Una galeria de tir amb làser a Ripoll

L’Ajuntament de Muntanyola ha posat a la venda 10 parcel·
les municipals per pagar part de les obres de la nova escola.
Divendres, van firmar el conveni amb el conseller d’Educació.

L’empresa de fabricació de munició d’armes Extreme Polymer
Research ha creat una galeria de tir amb làser a Ripoll. És per a
pràctiques de professionals però també per al públic en general.

