
Amb aquesta edició podeu 
comprar el llibre
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Sota el passeig del Ter hi ha l’antiga 
xarxa de canals industrials, una infra-
estructura construïda al segle XIX que 
era indispensable per al funcionament 

dels telers de les fàbriques de la façana 
fluvial. Les obres que ha fet l’Ajunta-
ment de Manlleu per posar al dia el cla-
vegueram i canalitzar les aigües brutes 

del barri de Baix Vila han permès tor-
nar a entrar a les antigues galeries, que 
formen part del patrimoni industrial 
de la ciutat.

Les restriccions per 
la Covid es relaxen 
i ja hi ha llibertat 
per moure’s per tot 
Catalunya
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(Pàgines 2 i 3)

Un viatge pels canals subterranis de Manlleu

Neix a Gurb un 
centre que ajuda 
les persones amb 
discapacitat a 
poder viure soles

(Pàgina 8)

(Pàgines 6 i 7) Un operari dins el canal que servia com a sortida d’aigua de les turbines de les fàbriques

Vic va recuperar fa 
45 anys la placa a Bac 
de Roda, que va estar 
‘amagada’ durant  
el franquisme

(Pàgina 9)

Quan Torelló 
parlava italià: 
les brigades 
internacionals en 
la Guerra Civil

(Pàgina 10)

L’edició d’enguany era espe-
cial. Més enllà dels simbolis-
mes que ja porta incorporada 
la diada, aquest any signifi-
cava recuperar l’espai públic 
després d’un any llarg de pan-
dèmia. El bon temps va portar 
gent al carrer i els llibreters 
comparen les vendes d’aquest 
any amb les del 2019. El 
d’Albert Om ha estat entre 
els llibres més venuts. A
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Maria Saladich i Eudald Palma firmant exemplars a la plaça Major de Vic

(Pàgina 37)

El temps i les ganes 
de normalitat porten 
a un Sant Jordi d’èxit
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

El Club Patí Vic certifica el 
seu descens després de 
30 anys consecutius a l’elit

(Pàgina 19 i editorial)

Els problemes de l’entitat en el darrer lustre han arrossegat l’equip a la pèrdua de la categoria

Els advocats de 
Vic convoquen 
una consulta per si 
posen el llaç groc a 
la façana del col·legi

(Pàgina 11)

Empat sense gols 
en el derbi entre 
el Manlleu i el Vic

(Pàgines 22 i 23)


