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A l’antic monestir de la plaça del 
Mil·lenari de Vic s’hi faran pisos 
però es conservarà l’edifici històric
L’any 2005 van marxar-ne per falta de vocacions les últimes monges que hi quedaven

(Pàgina 5)

L’any 2005 les germanes carmelites 
descalces de la Presentació van deixar el 
monestir que hi ha a tocar de la plaça del 
Mil·lenari, on es van instal·lar després 

de la Guerra Civil en una finca projecta-
da a principis del segle XX i propietat de 
la família Espona. Ara al solar s’hi cons-
truiran dos blocs de pisos, però l’edifici 

històric de la Torre Espona es reformarà 
i es conservarà. Els propietaris no han 
decidit encara quin ús tindrà l’antic 
monestir de clausura.
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No se sap encara quin ús tindrà el convent

El president del 
Consell del Ripollès 
carrega contra el 
govern pel fracàs 
dels Jocs d’hivern 

(Pàgina 7)

Toni Mas liderarà 
la llista d’ERC a 
Roda en substitució 
de l’actual alcalde, 
Roger Corominas

(Pàgina 9)

Manlleu fa 
front comú per 
insistir en la 
comissaria dels 
Mossos

(Pàgina 11)

El sector porcí busca 
alternatives a l’ús 
d’òxid de zinc per 
als garrins, prohibit 
a partir de diumenge

(Pàgina 28)

La collita del cereal 
s’ha reduït un 35% 
per la glaçada de 
l’abril i el cop de 
calor de maig

(Pàgina 29)

(Pàgines 2 a 4)

Estrenen a 
Osona un curs 
de prepart 
destinat només 
a homes

(Pàgina 16)

Un incendi obligarà 
a enderrocar dues 
plantes de la fàbrica 
d’Embotits Monells 
a les Masies

(Pàgina 31)

Esperanza Ebubé, 
del CA Vic, sorprèn 
en batre el rècord de 
Catalunya de triple 
salt de la seva edat

(Pàgina 39)

A la venda la 
icònica Torre 
Pericas de Torelló, 
casa d’estiueig de 
l’arquitecte vigatà

(Pàgines 44 i 45)

Monogràfic de 
Platja d’Aro

(Pàgines 32 a 36)

El descens de 
temperatures rebaixa 
el risc d’incendi 
durant la revetlla

Muntanyola i Sant Martí de 
Centelles han prohibit els 
petards durant la revet-
lla per la proximitat del 
municipi al bosc. Bombers i 
Agents Rurals adverteixen 
que aquest estiu serà crític 
pel risc de grans incendis. 
La pluja i la baixada de tem-
peratura dels darrers dies, 
però, ha donat una treva.


