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Prop d’un 7% dels veïns 
d’Osona i el Ripollès ja 
han passat la Covid-19
El percentatge és superior a la mitjana de Catalunya, que se situa en el 5%; entre les dues comarques, 12.500 positius

L’inici de la 
tercera onada 
posa a debat 
la tornada a 
l’escola

(Pàgines 2 i 3)

El Voltregà 
s’imposa 1 a 2 al 
Taradell al derbi 
de la jornada a 
l’OK Lliga

(Pàgines 18 i 19)

El jutge arxiva 
després de vuit anys 
la denúncia contra 
l’exalcalde de Seva 
Josep Palmarola

(Pàgina 11)
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L’anunciada nevada d’aquest cap de 
setmana ha tingut una afectació desi-
gual a Osona i el Ripollès. Al Collsaca-
bra i el Vidranès el temporal Filomena 
hi ha deixat gruixos generosos, també 

en punts de les Guilleries, que contras-
ten amb la discreta emblanquinada de 
la major part de la Plana de Vic. Al Ri-
pollès, destaquen els gruixos acumulats 
a les cotes més altes, amb gairebé mig 

metre a Ulldeter. No hi ha hagut grans 
afectacions, però sí queixes d’ajunta-
ments per la presència de cotxes, tot i 
haver-hi confi nament municipal, que 
difi cultaven el pas a vehicles de serveis.

(Pàgines 8 i 9) A dalt, una màquina llevaneu entre l’Esquirol i Cantoni; a baix, cotxes a Collformic i una parella fent un ninot de neu

Gruixos generosos al Collsacabra i el Vidranès contrasten amb la discreta emblanquinada a la Plana de Vic

Un altre any molt 
bo per al sector 
porcí, obligat a 
extremar mesures 
per evitar la pesta

(Pàgines 26 i 27)

Ja es pot accedir a 
l’església del castell 
de Besora, després 
de dos anys i mig 
en restauració

(Pàgina 29)
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Una nevada desigual

(Pàgines 2 a 6)


