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Societats de pescadors
denuncien l’increment de
furtius al riu Ter a Osona

(Pàgina 7)

Els municipis
de la riera de
Merlès estudien
permetre-hi el
bany aquest estiu
(Pàgines 10 i 11)

(Pàgines 4 i 5)

Demanen més vigilància davant les accions d’incivisme i l’ús de tècniques prohibides

Albert Castells:
“La quantitat
de residus que
generem és
insostenible”
(Pàgina 19)

Victòria del CP
Manlleu amb
el Tordera, que
el manté líder i
l’acosta a l’OK Lliga
(Pàgina 37)

GUILLEM RICO

Un vigatà impulsa
des de Corea un
portal de cinema
subtitulat en
català
(Pàgina 41)

Voluntaris fan batudes per posar-hi fre
Societats de pescadors d’Osona denuncien l’augment de furtius al riu Ter i al
pantà de Sau. Ho associen també a accions d’incivisme com l’abandonament de

(Pàgina 2)
ANC. Gaspar-Sagarra I Torrents

(Pàgines 8 i 9)

90 anys de la
proclamació de la
República
Francesc Macià proclamava
la República Catalana el 14
d’abril de 1931. Regidors de
Vic també van fer el mateix al
balcó de l’Ajuntament.

deixalles a la llera del riu o les fogueres
que encenen tot i estar prohibides. A
través de la Federació Catalana de Pesca
hi ha voluntaris ambientals que recor-

ren el riu per detectar-hi la presència de
furtius. A la foto, un pescador divendres a les Masies de Roda, amb una
carpa i un carpí en primer terme.

(Pàgina 3)

El nombre de pacients a l’UCI
de Vic s’ha doblat i ja supera
el de les dues anteriors onades
Les noves variants del
coronavirus es transmeten
amb més facilitat i també
provoquen quadres clínics
més greus. Això ha fet que
les unitats de cures intensives dels hospitals catalans
tinguin una elevada ocupació i que en el cas de l’Hospital Universitari de Vic
la xifra de pacients s’hagi

doblat en els últims quinze
dies. Aquests 22 malalts
greus per Covid-19 suposen
superar els que hi va haver
durant la segona i la tercera onada. Segons dades de
Salut, Osona va registrar la
setmana passada 10 defuncions a causa del coronavirus.
Va ser la quarta comarca on
n’hi va haver més.

BERNAT CEDÓ

Vall de Núria crea
una ruta històrica
a través dels quatre
ponts que envolten
el santuari

Controls pel confinament comarcal
Des de la matinada de divendres hi torna a haver confinament
comarcal per frenar el coronavirus. Els Mossos han fet diversos
controls, com aquest a l’entrada de Ripoll.

