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Acord entre Manlleu  
i el Ministeri per partir-se  
el solar de la caserna
L’Estat en pagarà la demolició i se’n quedarà la meitat per destinar-la al mercat immobiliari
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(Pàgines 2 i 3) 

Preocupació  
per l’augment 
de contagis  
dels últims dies 
a Tona i Torelló

(Pàgina 4)

L’Ajuntament hi construirà habitatge social

Concentració sense 
incidents a Vic 
a favor de Pablo 
Hasél i els detinguts 
en les protestes

(Pàgina 8)

Després de més de dues dècades amb 
l’edifici buit i en desús, l’Ajuntament 
de Manlleu i el Ministeri de l’Interior 
han arribat a un acord per enderrocar 

l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i 
donar un nou ús al solar, que té una 
superfície de 1.400 metres quadrats. La 
solució al llarg litigi és salomònica: es 

partiran el terreny. En una part l’Ajun-
tament hi construirà habitatge social i 
en l’altra el Ministeri hi farà pisos per 
al mercat immobiliari.

Torelló estudia l’ús 
de pistoles de gas 
pebre per part dels 
agents que encara no 
poden portar arma

(Pàgina 7)

Campdevànol 
pagarà mig milió 
d’euros per evitar 
l’enderroc d’un bloc 
amb llicència il·legal

(Pàgina 6)

El Manlleu 
s’imposa al 
Voltregà en el 
derbi de l’OK 
Lliga femenina

(Pàgines 18 i 19)

Un veí de Centelles de 71 
anys va morir aquest diumen-
ge després de patir un acci-
dent amb bicicleta al camí de 
la Carena, que enllaça Sant 
Julià de Vilatorta amb el 
santuari de Puig-l’agulla. Es 
va activar un helicòpter dels 
Bombers i un altre del SEM, 
però no van poder fer res per 
salvar-li la vida.

Els helicòpters van aterrar al Bosc del Quer, el punt més proper al sinistre

(Pàgina 5)

Mor un veí de 
Centelles en un 
accident de bici  
a Vilalleons

Osona se situa al capdavant 
de les comarques centrals 
amb més superfície visada 
durant el 2020. Tot i la crisi 
de la Covid-19, fins al mes 
de setembre es van iniciar 
un total de 233 habitatges, 
quan l’any anterior només 
van ser 208. Al Ripollès la 
superfície visada va caure a 
menys de la meitat.

(Pàgines 12 i 13)

La superfície 
visada a Osona ha 
crescut un 22% 
tot i la pandèmia

El Vic goleja el 
Tona a domicili    
(0 a 4) en la represa 
del futbol de 
Primera Catalana

(Pàgines 20 i 21)


