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La Generalitat invertirà 3 milions
dels fons europeus per reformar
la residència de Sant Tomàs
(Pàgina 5)

L’equipament es va dissenyar fa 25 anys i rebrà el 40% dels recursos que el govern destinarà a la Catalunya Central
(Pàgina 8)

(Pàgines 2 i 3) Alguns dels alumnes d’Osona i el Ripollès que han obtingut un 9 o més a la fase general de les PAU

Les Vedrunes
es fan càrrec
de l’escola
Sagrats Cors
de Centelles
(Pàgina 18)

Ripoll fa marxa
enrere dels canvis
de circulació
després de sis
dies de prova

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 50)

Alumnes amb nota a selectivitat
Un total de 37 alumnes d’Osona, el
Ripollès i el Moianès han obtingut
una nota de 9 o més en la fase general
de les proves d’accés a la universitat

(Pàgines 16 i 17)

(Pàgines 28 a 31)

Trenta anys de
l’Operació Garzón,
que va portar a presó
l’independentista
osonenc Pep Musté

El seguici de Vic
també enganxa
els més petits

(Pàgina 40)

L’exportació
de porc a Itàlia
creix gairebé
un 80% per la
pesta porcina

El seguici de Sant Miquel,
que dimarts va viure una
lluïda edició, es continua
configurant com un dels
epicentres de la festa major
de Vic i amb capacitat
d’atreure futures generacions.
Tècnics de la Generalitat
van avaluar positivament la
possibilitat d’incloure’l dins
el Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya, pas previ
a la declaració com a Festa
d’Interès Nacional.

(PAU). Per tant, han aconseguit l’excel·
lència. La nota més alta va ser un 9,5,
aconseguida per set dels estudiants. La
majoria d’ells es decanten per estudiar

graus sanitaris, científics i tecnològics.
En el conjunt de Catalunya van superar
les PAU el 97% dels estudiants i la nota
mitjana va ser un 6,8.

(Pàgina 35)

ÈLIA FONT

Samuel Obeng:
“M’agradaria fer
aviat el salt a
jugar a Primera
Divisió”

Una de les portadores dels cavallets cotoners, una de les comparses del seguici

El compositor
Bernat Vivancos
estrena una viola de
gamba amb fòssils
de Rupit incrustats

