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L’Atlàntida es va omplir aquest diu-
menge per recordar l’agitador cultural, 
periodista i escriptor vigatà Toni Coro-
mina, un any després de la seva mort. 

Figures conegudes del món de la cultu-
ra i la comunicació van fer memòria de 
la persona i el personatge. L’acte estava 
organitzat per l’Ateneu de Vic i va 

ser un comiat carregat d’emoció però 
també amb humor, un tret que caracte-
ritzava el carismàtic vigatà. Tothom va 
destacar la seva estima per la ciutat. 

Va ser la nit de divendres al castell de Tona i l’Ajuntament ha suspès tots els actes festius

Dol a Tona per la mort 
d’un noi de 17 anys en 
caure per un barranc

(Pàgina 41) Eusebi i Ester Coromina, germans de Toni Coromina, durant l’acte d’homenatge d’aquest diumenge

Emotiu record de Vic a Toni Coromina
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L’hostaleria i el 
comerç tenen 
problemes per trobar 
treballadors per al 
cap de setmana

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 7) 

El Manlleu 
s’imposa al Voltregà 
(3 a 2) a l’OK Lliga 
femenina

(Pàgina 19)

La residència 
de l’Esquirol 
homenatja les 
víctimes de la 
Covid-19

(Pàgines 4 i 5)

El Manlleu i el Vic s’emporten els derbis     
El Manlleu se situa líder de Primera Catalana després de 
guanyar el Vic Riuprimer (4 a 1). El Vic, que es va imposar al 
Tona a domicili en l’altre derbi osonenc, és segon. 

(Pàgines 22 i 23)
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior
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LES CIUTATS I ELS EDIFICIS

L’arquitectura i l’urbanisme 
sostenibles en comunitats 
inclusives

ENTREVISTA 

Laura Lechuga, professora 
a l’Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnologia

LA COP26

Es tanca a Glasgow una 
cimera pel clima massa 
poc ambiciosa

OPINIÓ

Ester Busquets, de la Càtedra 
de Bioètica de la UVic, crítica 
però esperançada amb els ODS

Edificis
i ciutats 
per viure

(Suplement)

Suplement  
‘El 9 Món’

Les granges 
d’Osona s’emporten 
deu medalles als 
premis Porc d’Or

(Pàgina 15)


