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Quatre espais culturals de la ciutat 
acullen des d’aquest divendres una 
gran mostra sobre l’artista vigatà Manel 
Esclusa. L’ha organitzat l’ACVic amb 

motiu del desè aniversari del centre 
d’art. Porta el títol “El llegat de la llum” 
i es pot veure al Museu de la Pell, l’Es-
cola d’Art, el Temple Romà i l’ACVic.

r

Tots formen part de l’únic grup que es va presentar i al·leguen discrepàncies amb l’alcalde

La pandèmia i 
la salut mental: 
l’experiència de 
com ho estan 
vivint els joves

(Pàgines 2 i 3)

Crisi a Santa Eulàlia 
amb la dimissió en 
bloc de cinc regidors

(Pàgines 4 i 5 del suplement) Manel Esclusa, dimarts a l’ACVic, un dels quatre espais que acull l’exposició

La llum de l’obra de Manel Esclusa a Vic
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Els locals d’oci 
nocturn d’Osona i 
el Ripollès reobren 
amb el passaport 
Covid com a requisit

(Pàgina 5)

(Pàgines 6 i 7)

Albert Ledesma: “La 
situació de l’atenció 
primària és prou 
delicada com perquè 
diguem prou”

Arxiven una dècada  
després la querella 
contra l’exalcalde de 
Calldetenes Jaume 
Mas pel Torrental

(Pàgina 16)

(Pàgina 8) 

Un Billy Elliot dels Hostalets de Balenyà
Max Vilarrasa, un veí dels Hostalets de 12 anys, complirà 
dissabte un dels seus grans somnis. S’estrenarà al Teatre 
Victòria com a protagonista de Billy Elliot. El musical, una de 
les grans produccions de la temporada teatral de Barcelona.

(Pàgina 33)
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Autobusos des de Vic fins al Montseny  
Amb l’objectiu de promoure un turisme més sostenible, la 
Diputació i la Generalitat han posat en servei dues línies noves 
de bus pels caps de setmana i festius que sortiran de Vic i Sant 
Miquel de Balenyà fins a Collformic i Viladrau. 

(Pàgina 19)
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Tres emprenedors 
aposten pel cultiu 
de pistatxos a 
Osona

(Pàgina 30)

Castellterçol busca 
alternatives per 
omplir el buit de la 
marxa de Casa Mas

(Pàgina 31)

Suplement especial 
10 anys de l’ACVic

El TSJC condemna 
VicVerd pel mal  
estat d’un vehicle 
que va causar la mort 
d’un treballador

(Pàgina 17)


