Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 8)

Les denúncies per
violència de gènere a
Osona s’han reduït
el 2020 i al Ripollès
han augmentat
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INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgines 2 a 6)

Osona no millora
u És la tercera comarca amb un risc de

(Pàgina 9)

PERIÒDIC

rebrot més alt i gairebé el 8,5% de les
proves diagnòstiques acaben donant positiu

u Els experts consultats no troben el

perquè d’aquesta situació i apunten
que la provoca una conjunció de factors

(Pàgines 10 i 11) Catalina Cañellas, Gita Khadgi i Zoraida Chaverra, voluntàries del rober de Càritas de Camprodon

Les obres de
millora de la C-17
entre Centelles
i la Garriga
comencen dilluns
(Pàgina 33)

Torelló rep una
subvenció per
exhumar la fossa
d’un altre soldat
de la Guerra Civil
(Pàgines 38 i 39)

(Pàgina 52)

El Molí de la Llavina
de Centelles, entre
els masos que porten
més anys habitats per
la mateixa família
(Pàgina 12)

GUILLEM RICO

Presenten el
projecte d’estació
de mercaderies de
Manlleu als fons
d’ajuts europeus

Un rober per ‘abrigar’ les necessitats
Un dels objectius per a aquest any de
Càritas Diocesana de Vic és fer un canvi
en la gestió del tèxtil per dignificar el
lliurament de roba a les persones més
vulnerables, que han augmentat a causa

de la pandèmia. El futur model passa per
l’obertura de botigues de segona mà a
Ripoll i Vic on anar a buscar les peces de
roba. També per reduir l’impacte ambiental que comporta el seu reciclatge i lli-

gat amb aquest tractament de les peces
com a residu, la creació de llocs de treball. En punts com a Camprodon, però,
el rober actual serveix com a via d’accés
per detectar persones en risc d’exclusió.

(Pàgina 42)

(Pàgina 41)

La plantilla de Girbau
ratifica l’acord per reduir de
76 a 48 els acomiadaments
Protesta contra les
noves detencions
per l’atac als Mossos
Els Mossos van detenir
dijous tres persones més
per l’atac a la comissaria de
Vic. Al vespre es va convocar una protesta.

La plantilla de Girbau va
ratificar dimecres amb el
93% dels vots el preacord
a què van arribar el comitè d’empresa i la direcció
per reduir de 76 a 48 el
nombre d’acomiadaments.
D’aquests, 9 seran prejubilacions i 10 sortiran amb
indemnitzacions incentivades. La resta rebran

indemnitzacions de 36 dies
per any treballat amb un
màxim de 30 dies. La direcció de Girbau va presentar
el passat mes de gener un
expedient de regulació que
preveia els acomiadaments
per fer front a la baixada de
la facturació per culpa de la
Covid-19. Els treballadors
van fer accions de protesta.

L’escriptora
vigatana Laila
Karrouch publica
la novel·la ‘Que
Al·là em perdoni’

