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Són una dotzena de voluntaris que des 
de fa vuit anys van dos cops per setma-
na al Museu de la Torneria de Torelló 
a reparar i posar en ordre de marxa la 

vella maquinària. Hi ha mecànics, elec-
tricistes i fins i tot un paleta que d’una 
manera o altra van tenir vinculació amb 
la indústria de la torneria o la filatura. 

Gràcies a ells, s’ha pogut arreglar la 
maquinària que s’hi exposa. Dimarts 
és el Dia Internacional dels Museus i 
aquest any es dedica a la gent gran.

Vic serà l’epicentre 
del desplegament 
de la tecnologia 
5G a la Catalunya 
Central
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(Pàgina 4)

L’experiència al servei del Museu de la Torneria

ERC-JpT de Torelló 
acosta posicions amb 
la CUP després de 
descartar l’entrada 
del PSC al govern

(Pàgina 5)

(Pàgines 42 i 43) Alguns dels voluntaris del Museu de la Torneria de Torelló amb el seu director, Gerard Verdaguer

Ripoll tanca una de 
les primeres festes 
majors, que a l’estiu 
intentaran recuperar 
certa normalitat

(Pàgina 53)

Una vintena de detinguts 
a Vic per la falsificació 
de carnets de conduir

(Pàgina 9)

Tres són membres de la xarxa i la resta van pagar més de 4.000 euros per obtenir-ne un

Tres de cada 
deu osonencs i 
ripollesos ja han 
rebut la primera 
dosi de la vacuna

(Pàgina 10)

Inici imminent 
de les obres de 
la plaça de la 
Noguera, al barri 
del Remei de Vic

(Pàgina 13)

(Pàgines 16 i 17)

Una veïna de Prats que va 
lluitar a la resistència francesa  
i va sobreviure a l’horror nazi
Filla de Prats de Lluçanès, 
Roser Fàbregas Vilà va ser 
membre destacada d’una 
xarxa d’evasió que passava 
clandestinament persones i 
documentació a través dels 
Pirineus dels que fugien del 
nazisme. Va ser detinguda 
per la Gestapo i reclosa al 
camp nazi de Ravensbrück. 
Va sobreviure i va ser con-

decorada amb l’Ordre de la 
Legió d’Honor.

(Pàgines 6 i 7)

Cristina Manresa: 
“Ara tenim unitats 
d’ordre públic a 
Vic sempre que hi 
ha manifestacions”

Noves peticions 
per instal·lar 
macroparcs 
solars a Osona 

(Pàgines 2 i 3)

Cinc empreses han pre-
sentat projectes per crear 
parcs fotovoltaics a Osona 
que ocuparien una super-
fície de 177 hectàrees. 
Afectarien els municipis de 
Manlleu, Gurb, Malla, Orís 
i Taradell. Els ajuntaments 
no hi estan d’acord, ni per 
les dimensions que tindri-
en ni pel model.

Roda acull fins 
diumenge tretze 
actuacions musicals 
en el festival 
d’autor EnCanta

(Pàgina 41)


