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Calma tensa
Els positius per Covid-19 han augmentat 
les últimes setmanes a Osona i el Ripollès 
però no s’ha detectat cap brot

En un emotiu acte a l’esplanada davant 
de L’Atlàntida, més de 200 persones 
van participar dimecres a l’homenatge 
en record a les víctimes de la Covid-19 

i a qui no se’ls va poder acomiadar a 
causa del confinament. Els assistents 
van posar roses blanques al voltant 
d’un roure que es plantarà al costat del 

pavelló del Castell d’en Planes. Durant 
l’acte van actuar Ernest Crusats, Joana 
Serrat i Xarli Oliver i la seva filla Mar-
got, entre d’altres.

(Pàgines 2 i 3)

Els ajuntaments 
d’Osona i el 
Ripollès rebran 
més de 18 milions 
d’euros del PUOSC

Els associats del 
PDeCAT d’Osona 
donen suport a la 
creació del nou partit 
de Puigdemont

(Pàgina 10)

Injecció de diners 
al Consorci de 
Benestar Social del 
Ripollès per pal·liar 
els efectes de la crisi

(Pàgina 11)

Camprodon 
celebra el recuperat 
festival Microclima

(Pàgina 28)
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(Pàgines 6 i 7)

L’anunci d’un possible focus en un gimnàs 
de Ripoll provoca alarma tot i que només 
hi ha dos casos confirmats

Roses blanques per recordar les víctimes

(Pàgina 24)

Acomiadaments 
a l’empresa de 
Ripoll afectada 
per un incendi

El sindicat CCOO ha 
impugnat l’expedient de 
regulació d’ocupació que 
preveu acomiadar dues ter-
ceres parts de la plantilla 
de Tension Textil de Ripoll 
com a conseqüència de l’in-
cendi que va patir l’empre-
sa el 20 de juny. La decisió 
afectaria 27 persones i l’ac-
tivitat a la fàbrica continu-
aria amb 14 empleats.

Petxi Armengol penja els patins   
Després de dues dècades i mitja a l’elit de l’hoquei patins, Xevi 
Petxi Armengol es retira. Va debutar amb el Voltregà amb 
només 16 anys i ara deixa el club de la seva vida amb 42.

(Pàgina 38)
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Llista d’espera per al carnet de conduir
Les mesures imposades per la Covid-19 i l’acumulació de 
casos aturats pel confinament han fet augmentar la llista d’es-
pera per treure’s el carnet de conduir a Osona i el Ripollès. 

(Pàgines 4 i 5)
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Els rescats dels 
bombers al medi 
natural s’han 
disparat després 
del confinament

(Pàgina 13)

Estudien fer un 
nou accés a la C-17 
des de Montesquiu 
pels reiterats 
despreniments

(Pàgina 15)


