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(Pàgina 4)

L’Hospital de la
Santa Creu incorpora
una dieta específica
per a pacients amb
Covid-19
(Pàgina 5)

La tecnologia
5G per a telèfons
mòbils ha d’arribar
a Osona a finals
del mes d’abril

PERIÒDIC
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Aire al turisme
u Restaurants i cases rurals d’Osona i el

Ripollès s’han vist beneficiats pel primer cap
de setmana sense confinament comarcal

u Les estacions d’esquí ripolleses, Vallter

i Núria, han tingut una ocupació d’entre
el 80% i el 90% de l’oferta disponible
(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 7)

Pla a les escoles del
Ripollès per treballar
sentiments com el de
pertinença arran dels
atemptats del 2017

UCFR demana que
la vacuna per la
Covid sigui universal
i no es vinculi a la
targeta sanitària

El pregó d’Elisabet
Viladecans donarà
dijous el tret de
sortida al Mercat
del Ram de Vic

Un assaig de la Setmana Santa
El primer cap de setmana de relaxament
del confinament comarcal ha portat riuades de gent a les pistes d’esquí del Ripollès i també hi ha hagut trànsit als punts

(Pàgines 34 i 35)

(Pàgines 21 a 23)

El sector de la
pagesia escull els
representants a
les organitzacions
agràries

Torna el públic als
camps de futbol
i als pavellons

(Pàgines 18 i 19)

Victòria del
Voltregà a la pista
del Calafell i
derrota del Taradell
amb el Lleida

Després de mesos amb els
camps de futbol i els pavellons buits, aquest cap de
setmana es va poder tornar
a les instal·lacions esportives, però amb restriccions.
A la foto, el públic del
camp del Manlleu diumenge, en el derbi de Primera
Catalana en què el Tona es
va emportar els tres punts
gràcies a un gol de penal.

més turístics d’Osona, com ara Tavertet,
tal com es veu a la fotografia. Les cases
de turisme rural han estat plenes i això
fa afrontar amb optimisme la Setmana

Santa al sector del turisme i la restauració, castigats durant mesos per les restriccions de la pandèmia. El risc de rebrot
d’Osona és el doble que el de Catalunya.

(Pàgina 37)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 10 a 13)

Imatge del públic al derbi de futbol entre el Manlleu i el Tona, diumenge

La cantautora
Clara Peya al cicle
#Ambveudedona,
que ha reunit 2.000
persones a L’Atlàntida

MIQUEL ERRA

(Pàgina 9)

