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NOU
Bayés comprarà l’edifici 
del Seminari Vell de Vic 
per ampliar els consultoris
La seva és l’única oferta que ha rebut l’Ajuntament en el procés de venda de l’immoble; la transacció es farà per 1,3 milions
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Després de sis mesos de classes tele-
màtiques i vacances d’estiu, un total de 
27.506 alumnes d’Educació Infantil, Pri-

mària i Secundària d’Osona, el Ripollès 
i el Moianès tornen a les classes presen-
cials aquest dilluns. Entre les novetats, 

s’estrenen quatre nous instituts escola a 
Balenyà, Sant Pere, Ribes i Folgueroles, 
i l’escola Voltreganès, fruit d’una fusió.

El retorn a l’escola després de mig any

(Pàgines 2 a 4) Laia Caralt, Joan Torrents i els seus tres fi lls, Roger, Guillem i Clàudia, preparant les motxilles 

Només cinc 
positius entre 
les més de 1.300 
proves PCR de 
Sant Joan

(Pàgina 6)

(Pàgina 5)

Investiguen 
l’atropellament 
intencionat de vuit 
senglars en uns 
camps del Brull

(Pàgina 13)

La Festa de la Mel 
de Ribes compleix 
un quart de segle
Bona afluència de públic a 
la 25a edició d’una Festa de 
la Mel que va comptar amb 
una vintena de parades.

(Pàgina 31) (Pàgines 10 a 12)
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Comença un 
Mercat de Música 
Viva de Vic amb 
40 concerts en 
‘streaming’

(Pàgines 25 i 26)

Sergi Panadero 
engrandeix la 
llegenda: ja suma 
70 títols com a 
jugador d’hoquei

(Pàgina 28)

Una Diada 
marcada per 
la pandèmia
Ni convocatòries massives 
ni autocars cap a Barcelona. 
Osona i el Ripollès van viu-
re divendres un Onze de 
Setembre completament 
atípic, d’actes descentralit-
zats i subscrits a tot tipus 
de mesures de seguretat 
per evitar la propagació del 
coronavirus. A les concentra-
cions de l’ANC hi van parti-
cipar 3.800 persones. Concentració a la plaça Major de Vic, divendres, amb distància de seguretat

(Pàgina 7)

Nou radar al 
Pinós, un punt 
negre de la C-17
Controlarà la velocitat en 
sentit sud just després del 
revolt on des de l’any 2015 
han mort quatre persones.


