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Vic intensifica els 
controls per evitar 
un rebrot
La Generalitat qualifica d’elevat el risc per l’augment de casos en les dues últimes setmanes 

L’Ajuntament de Vic va anunciar 
aquest dijous un increment dels con-
trols per part de la Guàrdia Urbana i 
dels agents cívics per assegurar l’ús de 

la mascareta i l’aïllament domiciliari 
en els casos de quarantena. Aquesta 
decisió respon a la tendència a l’alça de 
nous casos. El Departament de Salut de 

la Generalitat qualifica d’elevat el risc 
de rebrot a la ciutat. A Osona, ara hi ha 
vuit persones ingressades i, al Ripollès, 
cap.

Els guardes rurals 
posen més de 250 
denúncies en un 
mes per incivisme  
a la riera de Merlès

(Pàgina 2 i 3)

Més gent gran 
i menys joves: 
l’envelliment creix 
a Osona un 8% en 
només cinc anys

(Pàgines 4 i 5)
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Miquel Altimiras parla per primer cop després de 
l’arxiu de la denúncia contra l’exdirectiva del CP Vic

(Pàgina 37)
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Tavèrnoles, Torelló i Tona (a la foto, l’Orquestra Maravella, 
aquest dimarts) tanquen unes festes majors adaptades al con-
text, i cedeixen el relleu a Manlleu, l’Esquirol, Seva i Olost. 

(Pàgines 22 a 28)
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Trànsit instal·la 
un nou radar a la 
C-17 a tocar del 
túnel del Figaró

(Pàgina 7)

“Ha estat un procés llarg 
i penós, amb costos alts 
per mi i pel club”

Després de sis anys 
d’investigacions, fa quin-
ze dies la titular del jutjat 
d’instrucció número 2 de Vic 
va arxivar la denúncia contra 
membres de l’exdirectiva del 
Club Patí Vic liderada per 
Miquel Altimiras. La reso-
lució considera que no es 

va cometre cap delicte. Ara, 
Altimiras, per primer cop des-
prés de l’arxiu de la denúncia, 
concedeix una entrevista 
en què es mostra dolgut per 
un procés que “no hauria 
d’haver començat” i que 
paral·lelament ha conduït el 
club a una situació crítica. Miquel Altimiras

Intervenció en un 
local de Vic on se 
sacrificaven xais 
sense disposar 
d’autorització

(Pàgina 10)

La Fundació 
Eduard Soler 
dilueix el Centre 
Tecnològic  
de Ripoll

(Pàgina 20)

(Pàgina 6)

Una patrulla de la Guàrdia Urbana a la plaça de Vic. Incrementaran la vigilància perquè tothom dugui mascareta


