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Més restriccions
Les noves mesures de la Generalitat per 
frenar el coronavirus entren en vigor aquest 
divendres tot i estar a l’espera del TSJC

Bars i restaurants, com Cal Xoriguer, 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, hauran 
d’abaixar la persiana almenys durant 
15 dies. Les noves restriccions limiten 
només a servir menjar per emportar. I 

això és el que farà Pedro Rico, com ja va 
posar en pràctica durant la primera ona-
da de la pandèmia. El sector, tot i enten-
dre la gravetat de la situació, viu aquest 
tancament forçat com una nova estoca-

da que posarà en perill diversos negocis. 
Des de l’arribada del coronavirus, de fet, 
ja hi ha hagut desenes d’establiments 
emblemàtics d’Osona i el Ripollès que 
s’han vist obligats a tancar. 

(Pàgines 3 a 5)

La UVic-UCC 
preveu mantenir les 
xifres de matrícules 
d’estudiants de grau 
malgrat la Covid-19

Operació dels 
Mossos d’Esquadra 
contra el tràfic de 
cocaïna en diversos 
municipis d’Osona

(Pàgina 10)

El 22è Festival de 
Jazz de Vic acollirà 
set concerts aquest 
cap de setmana en 
una carpa exterior

(Pàgina 34)

Monogràfic amb 
les novetats del 
món del motor

(Pàgines 29 a 33)
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(Pàgina 6)

Entrevista a Jordi 
Farré, l’impulsor 
de la moció de 
censura al Barça, 
afincat a Taradell

(Pàgina 39)

Bars i restaurants, només menjar per emportar

(Pàgines 16 a 18)

Buscant la 
tomba del pare
Un torellonenc descobreix 
la història del seu progeni-
tor: un soldat italià que va 
lluitar contra el feixisme 
i el nazisme, i que el van 
donar dos cops per mort.

Deu anys de l’estrena de ‘Pa negre’
Es compleixen 10 anys de l’estrena de Pa negre, la pel·lícula 
basada en la novel·la d’Emili Teixidor que va portar a la fama els 
que llavors eren dos nens, Francesc Colomer i Marina Comas.

(Pàgina 37)
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Encasta el cotxe a la comissaria de Ripoll
Un veí de Ripoll va ser detingut després d’encastar el seu 
vehicle a la comissaria dels Mossos de Ripoll la nit de 
dimarts a dimecres. Anava begut i no l’havien deixat entrar.

(Pàgina 11)

Osona no ha aconseguit doblegar la corba 
de contagis i les dades de Vic i Manlleu 
han tornat a empitjorar aquesta setmana


