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“No concebo cap 
tipus d’activisme que 
utilitzi la violència” 
Primera entrevista al folguerolenc Txevi Buigas, investigat dins l’Operació Judes i ara en llibertat provisional
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Només un 7% dels titulars d’explota-
cions agràries tenen menys de 40 anys. 
Fa temps que els joves no es queden a 

pagès. Un dels programes que ho incen-
tiva amb ajuts és l’Observatori de Joves 
El Planter, del Departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
D’Osona i el Ripollès han rebut l’ajut 19 
persones per dedicar-se a pagès.

Joves que confien en un futur a pagès

(Pàgines 2 i 3) Marisa Buxeda va començar a treballar l’any 2016 a la fi nca familiar del Mas Can Illa de Molló

Sentit record per 
a les víctimes de 
l’avió accidentat 
fa 50 anys a les 
Agudes

(Pàgina 6)

La polèmica amb 
un vedell al Brull 
mobilitza prop 
d’un centenar de 
veïns i els Mossos

(Pàgina 8)

(Pàgines 4 i 5)

Troben un cadàver al Ter a les Masies de Roda
Uns pescadors van veure divendres el cos d’una persona al Ter 
a les Masies de Roda. La policia investiga si és el del desapare-
gut a l’abril a Vic quan creuava el Gurri tornant de treballar.

(Pàgina 9)
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Festa sense festa major a Vic
Vic s’ha quedat sense festa major arran de la Covid-19, però 
la ciutat manté el batec cultural gràcies al VicTroc, que dis-
sabte va viure un màgic concert de Guillem Roma a la gespa.

(Pàgines 17 a 21)
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Entre dimarts 
i divendres 842 
alumnes d’Osona 
i el Ripollès faran 
la selectivitat

(Pàgina 11)

Les xifres de l’atur, 
amunt: 9.393 
persones a Osona, 
1.160 al Ripollès i 
650 al Moianès

(Pàgina 15)

Detingut per 
cultivar 893 
plantes de 
marihuana dins 
una casa a Seva 

(Pàgina 8)

Representants del 
PDeCAT i partidaris 
del nou partit de 
Puigdemont, a favor 
que hi hagi un acord

(Pàgina 7)


