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L’escola de Palmerola, poble agregat al 
terme de Les Llosses, va tancar les portes 
l’any 1969. Maria Àngels Portell, alumna 
que va formar part de l’últim curs de 
l’escola, va poder entrar fa uns mesos a 

l’antic edifici de l’escola i es va trobar 
amb una escena sorprenent. Com si el 
temps s’hagués aturat en aquell espai i 
mai ningú hi hagués tornat a entrar en 
50 anys, mantenia tots els elements de 

l’escola franquista: la foto de Franco a la 
paret, una descolorida bandera espanyo-
la o els quaderns dels alumnes. Fins i tot 
els escrits a la pissarra. S’està estudiant 
com preservar tot aquest patrimoni.
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S’han fet 3.351 contractacions, un 37% més que l’any passat, després d’esclatar la pandèmia

Salut fa una crida 
a vacunar contra la 
Covid-19 la franja 
d’entre 20 i 35 anys 
abans de la tardor

(Pàgina 4)

Els agents rurals 
desmantellen un 
punt de venda 
il·legal d’ocells  
a Taradell 

(Pàgina 5)

(Pàgina 14) 

La gestió de la 
pandèmia i el canvi 
climàtic, principals 
reptes del nou curs 
polític

(Pàgines 2 i 3)

El nombre de contractes a 
Osona ha estat el més alt de 
la dècada en un mes d’agost

(Pàgines 6 i 7) L’aula mantenia tots els elements de quan l’escola va tancar les portes l’any 1969

Podis osonencs al 
Mundial de trial 
celebrat a Vic  
El vigatà Martí Riera i el 
viladrauenc Eloi Palau –a la 
fotografia– van aconseguir 
el primer i el tercer lloc, 
respectivament, en les 
categories Júnior i Elit 20” 
del Campionat del Món de 
trial UCI que des de dijous i 
fins diumenge s’ha celebrat 
a Vic. L’organització del 
campionat ha estat un 
èxit i també l’assistència 
de públic malgrat les 
restriccions per la Covid.

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgines 8 i 9)

Jordi Parramon: 
“Que empreses com 
Google es posin al 
sector mèdic accelera 
la innovació”

Emotiu acte de comiat al rector de Camprodon  
Amb la presència fins i tot dels armats de la processó de 
Setmana Santa, la vall de Camprodon va acomiadar dissabte 
mossèn Josep Sala en un emotiu i multitudinari acte a la plaça 
de Santa Maria. Passarà a ser rector de Ripoll.

(Pàgina 10)
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L’escola on es va aturar el temps


