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El tercer curs marcat per 
la pandèmia comença amb 
més de 27.000 alumnes
u Els alumnes de Balenyà i Muntanyola  
tindran edificis nous el segon trimestre

L’Escola Rural Núria Morer i Pi - ZER 
Comte Arnau de Planoles estrena llar 
d’infants. Des d’aquest curs el centre 
tindrà un servei d’escola bressol per a 

infants d’entre 1 i 3 anys. Ja feia temps 
que l’Ajuntament i l’escola volien fer 
aquest pas, però l’empenta definitiva 
l’han donat dues famílies amb nens 

petits que enguany cursaran P-2. De 
fet, aquest primer curs l’escola bressol 
només tindrà dos alumnes. Divendres, 
se’n va fer la inauguració. 

Sant Martí 
d’Albars inaugura 
la depuradora 
després de nou 
anys de tràmits

Dos ors i un 
bronze osonencs 
a l’Europeu de 
raid hípic als 
Països Baixos

(Pàgina 18)

(Pàgina 12)
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(Pàgina 11)

Planoles estrena escola bressol

Els accidents 
laborals creixen 
un 17% a Osona 
amb la represa 
de l’activitat

L’Adrià puja  
al Matagalls

Adrià Preseguer, un noi de 
Taradell de 21 anys que té 
paràlisi cerebral, aquest 
diumenge va pujar per pri-
mera vegada al Matagalls. 
Ho va poder fer gràcies a 
una cadira especial i la col-
laboració de 180 voluntaris.

(Pàgina 26)

(Pàgines 4 a 9)

Una Diada 
participativa

La commemoració de la Diada va tornar a ser 
participativa. Divendres, la Marxa dels Vigatans 
es va haver de traslladar de la Plaça de Vic al Sucre 
per culpa de la pluja, però se’n va poder fer una 
versió reduïda amb notable assistència de públic; 
dissabte, 1.100 motos van concentrar-se a Vic, hi 
va haver actes institucionals a molts municipis i, 
a la tarda, una nombrosa representació de veïns 
d’Osona, el Ripollès i el Moianès van prendre part 
a la manifestació de Barcelona. 

La Marxa dels Vigatans, els actes 
institucionals i la manifestació a 

Barcelona, focus de l’Onze de Setembre 
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u Els vacunats no s’hauran de confinar 
encara que hi hagi positius al grup

Una moto a la Plaça amb l’estelada. Se n’hi van concentrar 1.100

Les festes 
majors no paren 

(Pàgines 31 i 32)

La Generalitat obre 
a Vic una seu per 
a la digitalització 
del sector de 
l’alimentació

(Pàgina 25)

Comença un Mercat 
de Música Viva amb 
mig centenar de 
concerts

(Pàgines 28 i 29)

(Pàgines 2 i 3)


