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Osona ha perdut el 23% 
de les terres de conreu 
en els últims 60 anys
Cada any es perd l’equivalent a 190 camps de futbol, que passa a ser majoritàriament bosc

(Pàgines 2 i 3) 

L’Hospital de Vic,  
al límit de pacients 
per la coincidència 
de la Covid amb 
altres patologies

(Pàgina 5)

Dispositiu al 
Collsacabra per 
evitar aglomeracions 
els dies forts de  
Setmana Santa

(Pàgina 9)

Una cobla, batejada com a 
Cobla Vilatorta, interpreta-
rà diumenge les caramelles 
del Roser en un concert a la 
plaça Major de Sant Julià. 
D’aquesta manera es vol man-
tenir la històrica tradició dels 
caramellaires de la Confraria 
del Roser de Sant Julià, que 
per segon any consecutiu no 
podran sortir a cantar pels 
carrers per la pandèmia. BE

R
N

A
T

 C
ED

Ó

Assaig de la Cobla Vilatorta, dissabte al Saló Catalunya de Sant Julià

(Pàgines 44 i 45)

Una cobla per a 
les caramelles    
de Sant Julià

Ripoll obre una 
investigació 
interna per 
l’actuació d’un 
agent de la policia

(Pàgina 11)
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L’Ernest té 5 anys i va passar set dies 
en coma induït a l’UCI pediàtrica de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Va 
tenir una síndrome inflamatòria que 

pateixen alguns infants al cap d’un mes 
d’haver-se contagiat per Covid. Tot i 
que no té seqüeles greus, sí que encara 
nota cansament i sudoració a les mans. 

La seva mare ha volgut explicar el cas 
per alertar que els nens no són immu-
nes. Tot i que molts ho passen de forma 
asimptomàtica, hi ha excepcions.  

La Covid també afecta els nens: 7 dies a l’UCI

(Pàgines 6 i 7) M. Àngels Sampedro, de Vic, aquest dimarts amb els seus dos fills, l’Ernest i en Damià

Descobrint l’oncle 
80 anys després
Un nebot del pradenc 
Joan Tor Ribó, mort al 
front durant la Guerra 
Civil, ha descobert la seva 
existència gràcies a unes 
cartes.

(Pàgines 18 i 19)
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