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Últim intent
u La Generalitat prohibeix sortir dels 
municipis els caps de setmana abans de 
tornar a un confinament més sever

Des que es va decretar el confinament 
nocturn, el cap de setmana passat, els 
carrers d’Osona i el Ripollès estan enca-
ra més buits que mai entre les 10 del 
vespre i les 6 del matí. Hi ha, però, qui 

independentment de les restriccions de 
la pandèmia ha de fer vida durant aques-
tes hores. Són forners, policies, perso-
nal mèdic o treballadors del servei de 
recollida de residus. EL 9 NOU ha parlat 

amb alguns d’aquests professionals, 
que formen part d’un col·lectiu gairebé 
invisible però que és imprescindible 
perquè tot estigui a punt quan es des-
perten els pobles i ciutats.

(Pàgines 3 a 6)

Els ajuntaments 
opten per congelar 
taxes i impostos 
davant la crisi  
per la Covid-19

Manlleu preveu 
desplegar la recollida 
porta a porta de 
manera gradual a 
partir de l’any vinent

(Pàgina 8)

Els afectats per 
ERTO a Osona  
i el Ripollès 
arriben als 18.377 
fins al setembre

(Pàgina 29)
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(Pàgines 7 i 8)

La vida invisible durant les hores de toc de queda

(Pàgina 9)

JxCat aprova el 
pressupost de Vic 
amb el suport per 
sorpresa d’ERC
Feia sis anys que ERC no 
donava suport a uns pres-
supostos de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de 
Vic. Els últims van ser els 
de 2015 quan ERC i CiU 
governaven plegats amb 
Josep M. Vila d’Abadal d’al-
calde, en un pacte que ja 
començava a fer aigües. El 
pressupost per al 2021 és de 
55,6 milions i les inversi-
ons augmenten un 15,7%.

Tots Sants marcat per la pandèmia
Una de cada cinc defuncions d’aquest 2020 ha estat per la 
Covid-19. La pandèmia comportarà mesures addicionals als 
cementiris aquest diumenge, dia de Tots Sants.

(Pàgines 14 i 15)
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u A l’UCI de l’Hospital de Vic ja no hi 
queden llits. Cada dia ingressen a Osona 
una dotzena de persones amb Covid-19

L’Acadèmia del 
Cinema Català 
reconeix les tres 
sales centenàries 
del Ripollès

(Pàgina 35)

25 anys de Can 
Jubany: “La 
segona estrella 
Michelin són els 
nostres clients”

(Pàgines 40 i 41)

Plantar cara a l’ictus

Jordi Serra, de l’Esquirol, va superar un ictus l’any 2014. 
Amb 75 anys practica habitualment tir olímpic, bicicleta i 
esquí. Dijous va ser el Dia Mundial de l’Ictus.

(Pàgina 19)
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