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(Pàgina 5)

Manlleu finalment
no començarà la
recollida porta a
porta fins després
de l’estiu
(Pàgina 9)

L’alcaldessa de
Vic, reforçada a les
votacions per triar
la nova direcció
nacional de Junts
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(Pàgines 2 i 3)

La gratuïtat de l’escola bressol
no provoca de moment un
increment marcat de matrícules
Les direccions celebren la mesura, però també reclamen recursos per a una atenció de qualitat

(Pàgina 15)

Eleccions sindicals al
Consorci Hospitalari
de Vic en context
de crisi per la falta
de personal
(Pàgina 18)

El CP Manlleu cau
als penals al primer
partit del play-off
de ‘semis’ de l’OK
Lliga femenina

La Fira d’Herbes
Remeieres de Sau
celebra els 30 anys

La plaça del poble en comptes d’un pati
A l’escola municipal de Rupit i Pruit hi
ha 14 alumnes. Aprenen seguint un projecte educatiu singular que, sense abandonar els llibres de text, també reserva

(Pàgines 33 i 34)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 7)

estones per a la meditació, el teatre o
les excursions improvisades a llocs com
l’ermita de Santa Magdalena. Els nens i
nenes destaquen les virtuts de ser pocs

i barrejar edats –el centre disposa des
d’aquest curs de llar d’infants–, però
l’Ajuntament pateix cada any per la baixa natalitat i el risc d’haver de tancar.

(Pàgina 41)

MARC SANYÉ

(Pàgina 36)

ALBERT LLIMÓS

Mig miler de
ciclistes a la Marxa
Jufré, menys que
en altres edicions

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 29)

I què en fem, de la llana?

Molta gent a El So de les Cases de Vic

Excavant a tocar de casa

Als pastors cada cop els costa més trobar sortida a la
llana després d’esquilar les ovelles. Carles Suriñach,
de Sora, va publicar un missatge a les xarxes dient
que la regala i ja ha trobat qui li anirà a buscar.

Èxit de públic a la sisena edició d’El So de les Cases,
una proposta que combina música amb trepitjar
espais singulars on no sempre es pot entrar. A la
foto, Atzur Duo, del Lluçanès, a la Rodona.

L’arqueòloga oristanenca Àngels Pujol és la cara
visible de les excavacions al jaciment de Puig Ciutat.
Fa una feina que l’apassiona, i a pocs quilòmetres
de casa. “Un somni fet realitat”, diu ella.

