
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 jutgessa arxiva sis anys 
després la denúncia contra 
l’exdirectiva del Patí Vic
Considera que no es va cometre cap delicte durant el període de gestió del president Miquel Altimiras 
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Desenes de persones van participar dis-
sabte a l’acte d’homenatge als dos treba-
lladors de les càrnies que van morir ofe-

gats al riu Gurri a l’abril quan tornaven 
de la seva jornada laboral. Durant l’acte 
es va demanar als ajuntaments de Vic i 

Santa Eugènia que actuïn per arreglar el 
camí per on passen diàriament desenes 
de treballadors per anar a la feina.

Homenatge als dos morts al riu Gurri

(Pàgina 7) Les fotografies de Sarbjit Singh i Obidiava Knadno, les dues víctimes, a l’escenari de la plaça de la Noguera

El Berguedà 
supera Osona 
com la comarca 
catalana que 
més recicla

(Pàgines 4 i 5)

El públic omple 
les sessions  
del Festival 
Nits de Cinema 
Oriental de Vic

(Pàgina 21)

(Pàgina 3)

El Consell 
Comarcal presenta 
47 actuacions per 
millorar la qualitat 
de l’aire d’Osona

(Pàgina 8)

Els positius de 
Covid-19 s’eleven 
a les xifres que hi 
havia a Osona fa 
tres mesos

(Pàgina 6)

Tanca la 
residència Sant 
Eudald de Ripoll

La direcció de la residèn-
cia privada Sant Eudald 
de Ripoll va comunicar 
dissabte als familiars i als 
treballadors que tanca. Els 
motius són les dificultats 
per complir amb els nous 
requisits després del coro-
navirus. Els familiars estan 
preocupats perquè no hi ha 
places al Ripollès i els ofe-
reixen portar-los a Bagà.

(Pàgina 12)

Jordi Munell: “Per 
passar pàgina 
dels atemptats 
necessitem saber 
tota la veritat”

(Pàgines 10 i 11)

De festa major sí, però amb distància, a Torelló  
Torelló ha tancat el primer cap de setmana d’una festa 
major marcada per les mesures sanitàries. A la foto, el con-
cert de Judit Neddermann divendres als jardins Vicenç Pujol.

(Pàgines 18 i 19)
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