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Els ingressats per covid s’acosten
als de la primera onada a l’espera
d’arribar al pic de contagis
(Pàgines 2 i 3)

Un de cada quatre osonencs i ripollesos ha passat el coronavirus des de l’inici de la pandèmia
(Pàgina 32) Diego Ortega, el copilot, i Gerard Farrés, celebrant els bons resultats

(Pàgina 7)

Queixes per la
manca de bombers
a Camprodon
després de l’incendi
a dues cases
(Pàgina 14)

L’oposició de
Setcases presenta
la segona moció
de censura en
quatre anys

Els productors
ecològics, resignats
per les mesures
per fer front
a la grip aviària

Farrés: de gregari a liderar al Dakar

Folgueroles
homenatja Ricard
Torrents en els seus
85 anys

El manlleuenc Gerard Farrés afrontava enguany el seu quinzè Dakar com
a motxiller del seu company d’equip

i cap de files Austin Jones, però els
bons resultats el van catapultar aquest
dijous fins a la primera posició dels

(Pàgines 12 i 13)

Ripoll vol que
s’investiguin les
acusacions de
Villarejo sobre
el CNI i el 17-A

(Pàgina 16)

ALBERT LLIMÓS

EFE / FERNANDO VILLAR

(Pàgines 4 i 5)

side by side. Aquest divendres es juga la
victòria amb Jones, a qui treu 1 minut i
41 segons.

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 28 i 29)

@GERARDFARRES

(Pàgina 25)

Segon canvi a l’alcaldia de Montesquiu

Una llet que no té preu

Sònia Muñoz, d’ERC; Jaume Romeu, de JxCat, i ara Nuri
Soler, de SM-Amunt, llista associada a la CUP. Montesquiu
ha tingut tres alcaldes de tres partits diferents des d’inici de
mandat. Des de dimarts, Nuri Soler és l’alcaldessa.

Judit Orriols, de Sant Feliu Sasserra, i Alba Márquez, de Vic,
són donants de llet materna. D’aquesta manera s’assegura
l’alimentació a nens prematurs o nounats que ho necessiten i
no poden ser alletats directament per les seves mares.

