
Amb aquesta edició

us regala una nova 
aventura de

Amb aquesta edició podeu 
comprar el llibre
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Torna Sant Jordi 
u Parades de llibres i roses sortiran als 
carrers d’Osona i el Ripollès després que 
la pandèmia ho impedís l’any passat

Després del Sant Jordi confinat de 2020, 
els llibreters miren amb optimisme la 
diada d’enguany, i més després de veure 
el ritme de vendes d’aquesta setmana. 

Molts lectors, en previsió d’aglomera-
cions, han avançat les compres. Entre 
els autors osonencs amb novetats hi 
ha Antoni Pladevall, Najat El Hachmi, 

Albert Canadell, Laila Karrouch i Albert 
Om. A la fotografia, llibreters de Vic a 
la plaça Major, on es concentraran una 
quinzena de parades de llibres i roses. 

(Pàgines 3 a 12)

Salut farà cribratges 
amb automostra 
a les zones amb 
pitjors dades 
epidemiològiques
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(Pàgina 14)

Carregats de novetats literàries

u El ritme de vendes d’exemplars 
durant aquesta setmana fa augurar 
als llibreters un bon balanç

Gestionar els lixiviats 
de l’abocador de les 
Llosses va costar al 
Ripollès 437.000 
euros l’any passat

(Pàgina 16)

L’equip d’enderroc 
de Can Garcia de 
Manlleu preveu tirar 
a terra una planta 
cada dues setmanes

(Pàgina 15)

Victòria del Vic 
Riuprimer (1 a 2) 
en el derbi ajornat 
amb el Vic de 
Setmana Santa

(Pàgina 50)

Egavic vol reactivar 
el projecte de sitges 
en contenidors 
amb la compra de 
Presscat de Taradell

(Pàgina 38)

Vinyalleons, el vi de Vilalleons
Al mas Lleopart de Vilalleons han plantat 11.000 ceps, amb 
cinc varietats diferents, per elaborar el seu propi vi, el Vinya-
lleons. Hi ha iniciatives semblants a Osona i el Ripollès.
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(Pàgines 52 i 53)(Pàgines 22 i 23)

50 anys d’Òmnium 
Cultural a Osona
El 17 de març de 1971 es va 
celebrar l’assemblea consti-
tuent de la delegació d’Òm-
nium a Osona. En aquest 
mig segle ha estat pionera 
en diverses iniciatives.


