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Aules gairebé buides
u Els centres educatius han reobert amb 
menys del 5% de l’alumnat d’Educació Infantil

u Al Ripollès ja no hi queda cap persona 
ingressada amb Covid-19 i a Osona, 20

Una alumna amb la seva mestra en una de les aules d’Educació Infantil de l’escola Fortià Solà de Torelló

(Pàgines 2 a 9 i Economia) 

Les escoles han tornat a obrir les portes 
aquesta setmana sense activitat lectiva. 
La mesura, que arribava quan faltaven 
només tres setmanes per a la finalitza-
ció del curs i havia provocat crítiques 

d’una part del sector educatiu, anava 
destinada sobretot a infants d’1 a 6 anys 
per motius de conciliació familiar i tam-
bé per a alumnes vulnerables. Les aules 
i els passadissos, però, han estat pràc-

ticament buits. En el cas dels alumnes 
d’Educació Infantil l’assistència ha estat 
del voltant del 5% a Osona i el Moianès. 
Al Ripollès, encara més baixa, de menys 
del 3% de l’alumnat.

u Diversos 
testimonis 
expliquen com 
han afrontat el 
desconfinament
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u Retrobar-se 
després de tres 
mesos amb el 
familiar que viu 
a la residència

u Oriol Amat: 
“No es pot 
dependre tant 
dels proveïdors 
xinesos”

u Vic pagarà als 
comerciants el 
cost del servei 
d’entrega de la 
compra a domicili

u El nombre de 
persones que 
busquen feina és 
el més elevat dels 
últims deu anys

Les cobles donen 
gairebé per perduda 
la temporada
Les tres cobles osonenques 
en actiu, la Genisenca, la 
Lluïsos i la Canigó, expli-
quen com estan vivint 
aquests moments.

(Pàgines 38 i 39)

Ampli desplegament 
de la Guàrdia Civil 
en una operació a Vic
La Guàrdia Civil va escorco-
llar dimarts un establiment 
a Vic. L’operació té l’origen 
a Palma de Mallorca per un 
cas de tràfic d’haixix.

(Pàgina 12)

Darrere la pista del 
tiet desaparegut  
a la Guerra Civil
Familiars de Josep Jofre 
Rosell, de Manlleu, volen 
recuperar les seves restes, 
que podrien ser en una fos-
sa comuna a Mallorca.

(Pàgina 15) (Pàgina 31)

El de Ribes, un dels 
primers cinemes que 
tornarà a obrir
El Cinema Catalunya de 
Ribes serà dels primers de 
Catalunya que torna a obrir, 
aquest dissabte. Els de Vic, 
fins a finals de juny.

La nova Agència de 
la Natura genera 
debat al territori
Alcaldes com els de 
Vilanova de Sau i Vidrà han 
aixecat la veu contra la nova 
Agència de la Natura que 
impulsa la Generalitat.

(Pàgina 10)


