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A Osona hi va haver més 
d’un desnonament per 
setmana durant el 2020
Al Ripollès se’n van fer una desena en total i la PAH tem que la xifra augmenti aquest any

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

El Mercat del Ram de Vic torna aquest 
cap de setmana amb un format especial 
condicionat pel context de pandèmia. Ho 
fa en un any que tornarà a ser bo per als 

productors del porcí mentre avancen les 
propostes per millorar la sostenibilitat 
del sector, com es va apuntar dimecres 
en la presentació d’un primer congrés 

sobre bioeconomia. L’estrena d’un espai 
de gastronomia i artesania a l’entorn del 
parc Balmes i la represa de part de la cul-
tura popular, entre les notes destacades.

(Pàgines 16 i 17)

Una enginyera 
vigatana darrere 
el satèl·lit català 
Enxaneta

(Pàgina 18)

Detecten brots de 
Covid-19 a una 
escola i a l’institut de 
Centelles que afecten 
150 persones

(Pàgines 14 i 15)

Un Mercat del Ram sobrevolant la pandèmia

(Pàgines 2 a 12) Globus aerostàtics sobrevolant la Plana de Vic dijous al matí, una imatge típica del Mercat del Ram 

Preocupació entre 
els comerciants de 
Vic després d’una 
desena de robatoris 
en dues setmanes

(Pàgines 20 i 21)

Campanya a Vic 
per controlar la 
colònia de gavians 
establerta des de fa 
15 anys a la ciutat

(Pàgina 29)

Sortida de Ripoll d’una Volta centenària
Ripoll va acollir dijous, 69 anys després, una sortida de la 
Volta Ciclista a Catalunya, que arriba al centenari. Osona i el 
Ripollès han estat protagonistes de la història de la cursa. 
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Quim Torra: “Soc 
partidari d’un govern 
dels tres partits 
independentistes i 
un full de ruta clar”

(Pàgines 50 i 51)(Pàgines 24 i 25)

Invertiran 2 
milions d’euros per 
restaurar els murals 
de Josep M. Sert a 
la catedral de Vic 

(Pàgina 45)


