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Després d’haver de suspendre l’edició de 
l’any passat, la 23a Festa del Bolet de Seva 
va recuperar aquest diumenge l’ambient 
i el volum de visitants propi d’abans de la 
pandèmia. Un dia esplèndid, enmig d’un 

Aquest diumenge hi va morir una veïna de la Vall d’en Bas de 64 anys; és el segon en tres mesos

“En dues o tres 
setmanes aixecarem 
les restriccions 
d’aforament”

Un altre accident 
mortal a l’eix Vic-Olot
(Pàgines 6, 40 i 41) Una de les parades de bolets que es podia trobar aquest diumenge pels carrers de Seva

La Festa del Bolet de Seva recupera multituds
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(Pàgina 8)

Orís també 
denuncia 
abocaments 
il·legals provinents 
del Ripollès

(Pàgina 28)

(Pàgines 2 i 3)

Jornada pèssima 
a l’OK Lliga  
amb derrotes  
de Manlleu  
i Voltregà

(Pàgines 16 i 17)

(Pàgina 8)(Pàgines 20 i 21)

El Trial de 
Santigosa 
arrenca a Sant 
Joan amb 181 
pilots

(Pàgina 5) 

Pocs usuaris en el 
primer cap de setmana 

del bus per anar al 
Montseny

pont de quatre dies, va afavorir l’èxit 
d’una de les fires de tardor per excel·
lència d’Osona. Es calcula que hi van pas·
sar al voltant de 15.000 persones. L’ús de 
les mascaretes va ser generalitzat.

Entrevista al conseller  
Josep M. Argimon, que di·
vendres va ser a Vic pels 25 
anys del CAP del Remei. 

(Pàgina 35)

Mor als 82 anys 
el manlleuenc 
Lluís Donoso, 
històric 
sindicalista

Suport a les escoles bressol rurals 
La Generalitat assumirà el 80% dels costos de les escoles 
bressol rurals de municipis de fins a 2.500 habitants per 
promoure el repoblament. Ho va anunciar el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, en una visita divendres a l’Estany.

El Tona, líder en solitari a Primera Catalana  
El Tona es va imposar 2 a 1 al derbi amb el Vic·Riuprimer, 
suma dues victòries en dos partits i se situa líder en solitari de 
Primera Catalana. El Manlleu va empatar al camp del Júpiter 
(0 a 0) i el Vic va perdre a casa (1 a 2) amb el Santfeliuenc.
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