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Sant Tomàs no pot obrir una llar
residència acabada fa un any i
mig tot i que hi ha llista d’espera
Està pendent que la Generalitat hi destini recursos per poder disposar de la dotzena de places a Calldetenes
(Pàgina 6)

(Pàgina 40) Uns operaris durant la instal·lació dels 12 estels fets al taller d’Alpens d’Enric Pla Montferrer

Estels d’Alpens
al sostre de
la Sagrada
Família

El passaport
Covid accelera
la primera dosi al
punt de vacunació
de la UVic
(Pàgina 8)

L’obra de la torre de la Mare
de Déu, a la Sagrada Família,
ha culminat aquesta setma·
na amb la instal·lació d’un
gran estel, una estructura
que s’il·luminarà a partir
del dia de la Puríssima, i
12 estels d’acer, als seus
peus, que conformen una
corona. Aquests estels més
petits es van crear durant
mesos a Alpens, al taller
de l’escultor forjador Enric
Pla Montferrer. Mesuren
entre un metre el més petit
i un metre i 25 centímetres
el més gran. Estan situats a
118 metres d’alçada i l’escul·
tor osonenc es va encarregar
de supervisar la seva instal·
lació al sostre de la torre.
La de la Mare de Déu és la
primera torre que s’acaba de
la Sagrada Família des de fa
44 anys i serà la segona més
alta. Pla Montferrer és des
de 2016 el responsable de
coordinar tots els treballs de
forja del temple.

Aguayo: “És una
barbaritat que em
demanin quatre anys
per manifestar-me
pacíficament”
(Pàgina 10)

Prysmian es nega ara
a pagar el mig milió
d’euros de plusvàlua
per la venda de les
naus de Manlleu
(Pàgines 50 a 52)

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 33)

El Mercat
Medieval i la
Fira de l’Avet,
d’aniversari

Consternació
per la mort d’un
excursionista
a Ulldeter

El Mercat Medieval de
Vic i la Fira de l’Avet
d’Espinelves, dues de les
propostes de referència a
Catalunya pel pont de la
Puríssima, esperen a partir
de dissabte multituds des·
prés de l’aturada de l’any
passat per la pandèmia.
Totes dues estan de celebra·
ció, el Mercat Medieval fa 25
anys i la Fira de l’Avet, 40.

El veí de Camprodon
Xavier Collboni, de 48
anys, va morir dilluns
a l’hospital després de
veure’s sorprès per un
episodi de mal temps a la
zona d’Ulldeter. Els serveis
d’emergències el van
localitzar gràcies al senyal
del seu telèfon mòbil quan
ja portava un dia i mig
desaparegut.

L’economia
d’Osona és la que
s’ha recuperat
millor de les dues
últimes crisis

BOMBERS DE LA GENERALITAT

(Pàgina 44)

Efectius d’emergències al lloc on es va trobar Xavier Collboni

Una ONG treballa
per exportar el
model d’escola de
futbol de l’OAR
Vic a Colòmbia

