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L’expresident Quim Torra va ser diu-
menge a Folgueroles, una visita que 
estava pendent des de l’any passat quan 
va irrompre la pandèmia. Torra va rei-

vindicar la figura de Verdaguer com a 
salvador de la llengua catalana i no va 
esquivar pronunciar-se sobre la situació 
política del país: “Al cap de 48 hores de 

les eleccions del 14-F hauríem d’haver 
tingut un pacte d’ERC, Junts i la CUP”. 
La festa es va haver d’adaptar a la nor-
mativa per la Covid-19. 
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La Festa Verdaguer, amb càrrega política

(Pàgina 37) Les tradicionals danses es van haver de fer dalt d’un escenari als jardins de Can Dachs de Folgueroles

Instal·len una turbina pionera 
per generar electricitat al riu Ter 
a Ripoll sense afectar el cabal

(Pàgines 2 i 3)

És de la central hidroelèctrica la Corba i la segona que hi ha a tot l’Estat

Els Mossos calculen 
que la xarxa que 
falsificava carnets de 
conduir va obtenir  
7 milions d’euros 

(Pàgina 5)

Deu anys de les 
protestes dels 
indignats del 15-M 
a la plaça de Vic

(Pàgina 10)

Derrota del Manlleu 
en el primer partit 
de la final de l’OK 
Lliga Femenina

(Pàgina 17)

Radiografia al 
verd urbà de Vic
A Vic hi ha un arbre per 
cada dos habitants. El Pla 
director del verd urbà ha 
inventariat espècies sin-
gulars, com els dos Ginkgo 
biloba del parc Balmes.

(Pàgina 4)

L’alcaldessa de Setcases es 
queda sola a l’equip de govern

(Pàgina 9)

La renúncia dels dos únics 
tinents d’alcalde, que passen 
a ser regidors no adscrits, 
ha deixat l’Ajuntament de 
Setcases en una situació 
insòlita: l’alcaldessa, Anna 
Vila (ERC), governarà en 
solitari. Els dos regidors 
fins ara d’ERC que passen 
a ser no adscrits se suma-
ran als dos del PSC que hi 
havia a l’oposició. L’anterior 
mandat ja va ser mogut a 

Setcases. Una moció de cen-
sura en va deixar fora el lla-
vors alcalde, Carlos Fernán-
dez (PSC), i Anna Vila en va 
passar a ser l’alcaldessa.

Les obres a la Colònia Llaudet, a punt d’acabar
Després d’una inversió d’1,7 milions, les obres per reindus-
trialitzar la Colònia Llaudet de Sant Joan acabaran el mes 
que ve. El conseller Damià Calvet la va visitar divendres.

(Pàgina 35)
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Victòries del Tona, 
el Vic i el Manlleu 
a Primera Catalana

(Pàgines 20 i 21)


