
Amb l’edició 
d’avui podeu 
comprar el 
llibre

Per només

Diàlegs i una selecció 
d’imatges per testimoniar la 
crisi de la Covid-19
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Santa Eugènia projecta 
un carril bici fins a Vic 
per evitar més accidents
Treballadors de l’escorxador fan el trajecte a diari pel camí antic, on a l’abril van morir dues persones 

Els carrils bici han proliferat els últims 
anys a Osona. Més enllà d’una opció de 
lleure (a la foto, una ciclista a la car-
retera de Santa Eugènia), els vials de 

nova creació han de ser un recurs segur 
per a la mobilitat laboral. L’Ajunta-
ment de Santa Eugènia vol fer un carril 
bici paral·lel a la carretera fins a Vic per 

a la seguretat dels que pedalen per oci, 
però també per a la dels que fan servir 
la bicicleta com a mitjà de transport 
per anar a treballar.
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Itineraris segurs per a les bicicletes

La crisi de la Covid-19 ha 
deixat molt dolor. Dese-
nes de famílies d’Osona i 
el Ripollès han vist com 
morien familiars. EL 9 
NOU recull el testimoni 
de Joaquim Roqué, una de 
les més de 12.600 famílies 
de Catalunya que han per-

dut un ésser estimat per la 
Covid-19, amb la diferència 
que, en el seu cas, va viure 
la defunció del pare i la 
mare en només quinze dies. 
Ell mateix explica com van 
ser aquelles dues setmanes i 
el difícil procés de dol per la 
situació viscuda.

(Pàgines 4 a 6)

Quan el virus s’endú 
una generació

El testimoni d’una família de Ribes de Freser 
que ha perdut el pare i la mare per la Covid-19

(Pàgina 23)

El Girbau Vic 
TT jugarà a 
la Champions 
contra l’equip txec 
Moravsky Krumlov

(Pàgina 31)

Tendència a l’alça 
dels nous positius 
per coronavirus 
a Osona i el 
Ripollès

(Pàgina 6)

Budó: “El món 
local és qui 
millor ha fet els 
deures en l’àmbit 
econòmic”

(Pàgina 8)

(Pàgina 25)

El Festival 
Microclima porta 
la música a sota 
el pont Nou de 
Camprodon

Monogràfic 
del Sant Jordi 
d’estiu amb totes 
les novetats 
editorials

(Pàgines 13 a 20)

(Pàgina 7)

Quatre cotxes 
cremats a Torelló

Sant Julià aprofita 
la festa major 
per estrenar la 
restauració del parc 
de les Set Fonts

(Pàgines 2 i 3)


