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Centenars de persones es van aplegar a 
la plaça Fra Bernadí de Manlleu aquest 
diumenge, en el primer acte convocat 
per una plataforma que demana més 

civisme i seguretat. Es queixen sobre-
tot dels robatoris, però també de van-
dalisme contra les botigues o els cotxes 
aparcats al carrer. Porten recollides 

2.130 firmes, xifra que encara esperen 
fer créixer. Després, les presentaran 
a l’Ajuntament amb la petició que es 
prenguin mesures.

Entre les dues comarques s’ha passat de 129 a 70, però hi ha 37 municipis que ni tan sols tenen caixer

Osona i el Ripollès han perdut 
gairebé la meitat d’oficines 
bancàries en vint anys

(Pàgina 5) Aspecte que presentava la plaça Fra Bernadí de Manlleu aquest diumenge a la tarda

Concentració per demanar més seguretat a Manlleu
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Faran una reserva de 
rapinyaires nocturns 
de 1.200 hectàrees 
entre Taradell, 
Tona, Vic i Malla

(Pàgina 7)

Sant Hipòlit busca 
una solució per a 
Diemen, però no 
descarta comprar 
les naus i aterrar-les

(Pàgina 6)

Entrevista a Joana 
Torrents, de Vic, 
directora general de la 
Cambra de Comerç 
Espanyola a Mèxic

(Pàgines 10 i 11)

L’exterior de la 
catedral de Vic, 
restaurat després de 
dos anys d’obres

(Pàgina 36)

Victòria del 
Manlleu i derrota 
del Voltregà a 
l’obertura de l’OK 
Lliga femenina

(Pàgina 16)

Tona, Vic i Manlleu 
tornen a guanyar i 
mantenen el pols 
als primers llocs de 
Primera Catalana

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgines 40 i 41)
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Gurb homenatja l’atleta Pere Casacuberta   
Pere Casacuberta, campió del món júnior de cros l’any 1984 
a Nova York, va rebre un homenatge divendres a Gurb amb 
presència d’atletes, amics i veïns. Casacuberta ha fet donació 
de tota la seva col·lecció i trofeus a l’Ajuntament.

(Pàgina 27)
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(Pàgines 2 i 3)

Vic es retroba amb la Fira de la Muntanya   
Més de 10.000 persones han passat aquest cap de setmana 
per la 40a Fira de la Muntanya de Vic. Era la primera gran 
fira des de l’inici de la pandèmia que la ciutat podia celebrar 
en un recinte tancat, en part, i amb el 100% d’aforaments.


