
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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La fiscalia demana fins a 41 
anys de presó per als ripollesos 
processats pel 17-A
El Parlament tanca la comissió d’investigació dels atemptats sense haver pogut acreditar la relació d’Es-Satty amb el CNI
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No va ser un Sant Jordi com els habitu-
als però va ser millor del que preveien 
els llibreters. Les parades instal·lades 

dijous a la plaça de Vic van anar rebent 
visitants durant tot el dia però sense 
les habituals aglomeracions. El llibre de 

l’escriptora mallenca Irene Solà i el de 
l’expresident de la Generalitat Carles 
Puigdemont van ser dels més venuts. 

Sant Jordi ‘salva’ els llibreters

(Pàgines 2 i 3) Pilarín Bayés firmant llibres aquest dijous a la tarda a la plaça Major de Vic

Els positius 
de Covid-19 
es mantenen 
estables a Osona 
i el Ripollès

(Pàgines 4 i 5)

El Ripollès demana 
poder acollir la seu 
de la nova Agència 
de la Natura de 
Catalunya

(Pàgina 10)

(Pàgines 6 i 7)

Marihuana a una granja a les Masies de Voltregà 
Dos mossos que feien esport van sentir una forta olor de 
marihuana que procedia de la cort de porcs d’una granja de les 
Masies de Voltregà. Es van detenir dues persones.

(Pàgina 13)

Projecten un 
parc fotovoltaic 
a Folgueroles 
compatible amb l’ús 
agrícola i ramader	

(Pàgina 11)

Manlleu proposa 
ara al Ministeri que 
li cedeixi gratis part 
de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil

(Pàgina 9)

Una	Porronada	
atípica	pel	
coronavirus	dona	el	
tret	de	sortida	a	la	
festa	major	de	Torelló

(Pàgines 32 a 35)

El Club Bàsquet 
Vic renova per 
una temporada 
més el capità  
Juli Garrote

(Pàgina 43)

Acte reivindicatiu 
del GDT per la 
contaminació de la 
riera de Sant Martí 
Sescorts

(Pàgina 8)


