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Rècord de contagis a Osona
i el Ripollès: més de 4.200
en només una setmana

Canvi d’alcalde
a Montesquiu:
Nuri Soler
agafarà el relleu
a Jaume Romeu
(Pàgina 29)

Llanars preveu
recuperar el
caixer automàtic
durant el mes
de gener
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Puja la incidència del virus, però hi ha menys ingressos i defuncions que en altres onades

(Pàgina 24)

Gerard Farrés es
posa segon al Dakar
en buguis després
de guanyar l’etapa
d’aquest diumenge

Cinquena victòria
consecutiva de
l’AEC Manlleu, que
amplia l’avantatge
al capdavant

La meitat dels tests ràpids donen positiu

(Pàgina 30)

El folguerolenc
Joan Bover,
finalista als Goya
pel documental
sobre l’orca Ulisses

L’Organització Mundial de la Salut
considera que la pandèmia està descontrolada quan més d’un 5% de les proves
diagnòstiques donen positiu. A hores
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(Pàgines 2 a 4)

Nit de Reis
centenària i amb
reivindicació a
Sant Quirze

La indústria
càrnia puja
al tren dels
aliments amb
proteïna vegetal

La representació Nit de Reis
que es fa al Teatre El Centre
de Sant Quirze va celebrar
aquest cap de setmana un
segle. Aquesta vegada també
es tenyia de reivindicació. Els
actors i actrius van exhibir
una pancarta en defensa de
l’entitat, que té un conflicte
obert amb un veí.

Cada dia creix l’oferta d’aliments fets amb soja o llegums que prenen la forma
d’elaborats clàssics de carn,
com ara hamburgueses. El
sector agroalimentari osonenc ja hi té la vista posada
i les empreses del sector
carni comencen a obrir-se a
aquest nínxol de mercat.

MARC SANYÉ

Un incendi va calcinar una
casa de fusta amb dos habitatges divendres a Camprodon. Ningú va prendre
mal, però l’estructura va
col·lapsar i no n’ha quedat
pràcticament res.

majoria de pacients passen la covid amb
símptomes lleus, el sistema sanitari està
tensionat. Hi ha molts professionals de
baixa, igual que a les escoles i instituts.
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BOI

Una casa reduïda
a cendres

d’ara, aquesta xifra s’enfila fins al 51%
en els testos d’antígens que porta a terme l’atenció primària (a la foto, el CAP
Vic Nord, aquest diumenge). Tot i que la

Actors i actrius al final de l’obra, amb la pancarta defensant el teatre

MARC SANYÉ
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