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Onada solidària 
amb Ucraïna 
Més de 400 persones 
s’han ofert a l’ONG Osona 
amb els Nens per acollir 
famílies ucraïneses que 
fugen de la guerra. De 
moment, a l’alberg de Vic 
ja n’hi ha 27 que eren a 
Catalunya quan va esclatar 
el conflicte al seu país. 
Ciutadans ucraïnesos 
d’Osona han iniciat una 
recollida de material per 
fer arribar al seu país. 
Aquest divendres es farà 
una concentració a Vic.

(Pàgines 2 a 5)
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Indignació per l’anunci 
sobtat que tanca l’escola 
El Roser de Sant Julià
Els pares van ser informats aquest dimarts que hauran de buscar centre per al curs vinent

(Pàgines 6 i 7)

L’escola El Roser de Sant Julià de 
Vilatorta tancarà les portes a finals 
d’aquest curs. Deixarà enrere 125 anys 
d’història en què l’edifici construït grà-

cies al llegat de l’empresari Josep Puig 
i Cunyer ha acollit milers d’alumnes de 
tota la comarca d’Osona, però també de 
la resta de Catalunya. Segons la Funda-

ció Puig i Cunyer, les pèrdues econòmi-
ques que acumula l’escola en fan invia-
ble la continuïtat. Els pares, indignats, 
han anunciat mobilitzacions.
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Hi ha uns 220 alumnes afectats

Moià ampliarà la 
comissaria dels 
Mossos i duplicarà 
els agents per donar 
servei les 24 hores

(Pàgina 9)

Manlleu i Voltregà  
es veuen les cares 
en un derbi amb 
la permanència a 
l’OK Lliga en joc

(Pàgina 39)

Trànsit proposa 
posar una mitjana de 
separació en alguns 
trams de la C-37 per 
reduir la sinistralitat

(Pàgines 12 i 13)

Un llibre rescata les 
baralles violentes de 
l’any 1853 a Malars, 
una de les filatures 
més antigues del Ter

(Pàgina 32)

Sagals i Nyerros 
recuperen els 
assajos després de 
dos anys d’aturada 
del món casteller

(Pàgina 44)

L’esquiador de Malla 
Quim Salarich 
aconsegueix un setè 
i un vuitè lloc a la 
Copa del Món

(Pàgina 38)

Tractorades  
a Vic i Ripoll  
per reclamar 
preus justos  
al sector agrari

(Pàgina 29)

Àlex Montanyà 
tornarà a ser 
candidat d’ERC 
a l’alcaldia de 
l’Esquirol

(Pàgines 14 i 15)

Les ucraïneses Oksana Khudoley i Iia Chaika han iniciat una recollida de material


