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Durant tres dies, la música ha tornat a 
sonar a Vic en la cinquena edició d’El 
So de les Cases. Aquest cop el repte era 
majúscul: fer possibles 200 concerts en 

tres dies, complint les encara necessà-
ries normatives anti-Covid i esperant 
que el temps no ho espatllés tot. La 
immensa majoria es van fer (només es 

van suspendre per pluja els de dissabte 
a les 6 de la tarda). La curiositat per les 
propostes artístiques s’afegia a la de 
descobrir espais patrimonials. 
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El So de les Cases: música i patrimoni

(Pàgines 38 i 39) El concert de Clara Peya i Vic Moliner al Pati de l’Ós del Seminari, que tancava la jornada de dissabte

Més de la meitat dels usuaris 
de Càritas durant l’any passat 
tenien problemes d’habitatge

(Pàgines 2 i 3)

La xifra en un exercici marcat per la pandèmia es va enfilar fins al 55%, mentre que en l’anterior era del 41%

El Tona perd i s’ho jugarà tot a l’últim partit
El Tona va caure 1 a 0 a Bescanó i es jugarà el títol de Pri-
mera Catalana, que dona pas al play-off d’ascens, a l’últim 
partit contra l’Escala. El Manlleu va perdre (2 a 1) a l’Escala 
i Vic-Riuprimer i Vic van empatar (2 a 2).

(Pàgines 18 a 21)
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La millor ratafia de la fira de Centelles, a casa 
El premi de la Fira de la Ratafia de Centelles, que es va fer 
durant aquest cap de setmana, es va quedar a casa. El cente-
llenc Jordi Romeu va ser el guanyador d’un certamen al qual 
s’hi van presentar 35 ratafies diferents.

(Pàgina 40)
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Prop de 900 
alumnes 
d’Osona i el 
Ripollès fan la 
selectivitat

(Pàgina 4)

Campdevànol 
cobra 5 euros per 
anar al Torrent de 
la Cabana, però si 
es dorm al poble, 2

(Pàgina 5)

Ple de comiat 
emotiu a l’‘era 
Sergi Vilamala’ 
a les Masies de 
Voltregà

(Pàgina 6)

L’operació policial 
per la marihuana a 
Malla i Espinelves 
acaba amb tres 
detinguts

(Pàgina 11)

Osona gairebé 
recupera els llocs 
de treball previs 
a la pandèmia

(Pàgina 16)

Els Bastions i la 
Molló Trail obren 
la temporada de 
curses de muntanya

(Pàgina 27)

Primera entrevista 
de Talent Convidat

(Pàgines 8 i 9)


