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El CF Sant Julià de Vilatorta ha sumat 
aquesta temporada un nou equip que 
té la singularitat d’estar format per 

tres parells de bessones. És un dels dos 
conjunts femenins que s’han creat a 
l’entitat vilatortina en els dos últims 

anys i reflecteix el boom de llicències 
de nenes i noies que es produeix a Oso-
na, el Moianès i el Ripollès. 
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Tres parells de bessones a l’equip

(Pàg. 34 i 35) Arlet Molist, Cora Verdaguer, Jana i Abril Puigbò, Lisa i Sena Drammeh, Berta i Bruna Balasch, Blanca Clarà i Abril Vilar

Preocupació a Osona per 
l’augment d’alumnes que 
arriben a mig curs 
Ajuntaments, escoles i instituts reclamen més recursos; alguns no dominen l’idioma o tenen necessitats especials 

(Pàgines 2 i 3)

La Mancomunitat 
La Plana fitxa com 
a gerent l’exalcalde 
de Sant Joan Carles 
Bassaganya 

(Pàgina 5)

Els equips de govern 
de Folgueroles i Sant 
Bartomeu plegaran 
en bloc de la política 
en acabar el mandat

(Pàgines 6 i 7)

Rebaixen la pena 
a la meitat a un 
jove que va violar 
una noia d’Osona 
l’any 2019

(Pàgina 12)

Altoplast, de 
Balenyà, amplia les 
instal·lacions i es 
marca l’objectiu de 
triplicar la facturació

(Pàgina 28)

“Al Dakar et pot 
passar en pocs dies el 
que et passa en una 
vida: injustícies, coses 
bones i altres no tant”

Torelló invertirà 
1,5 milions d’euros 
en la reforma del 
cèntric carrer  
Sant Miquel

(Pàgina 15)

Especial  
‘El 9 UVic-UCC’

(Suplement)

Els secrets dels panets de Sant Antoni
Alguns passants dels Tonis tornen a posar en valor un dolç 
tradicional amb història: els panets de Sant Antoni, que 
s’elaboren amb restes dels productes de cada pastisseria.

(Pàgines 40 i 41)
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Investigacions
amb perspectiva 
de gènere i 
balanç de la la 
Unitat d’Igualtat

(Pàgines 6 i 7)

El passat mes de desem-
bre, llegia la seva lliçó de 
jubilació –ajornada per la 
pandèmia– el professor de 
la UVic-UCC Joan Soler i 
Mata. Incorporat a les aules 
universitàries de Vic des de 
l’any 1994, venia de fer de 
mestre en escoles de Primà-

ria. En una extensa entre-
vista, defensa que al grau de 
Mestre hi hagi mestres en 
exercici, i la importància de 
la Història de la Pedagogia 
en la formació de futurs 
docents. A més, es mostra 
molt crític amb la burocratit-
zació de les universitats. A
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(Pàgines 4 i 5)

Joan Soler, de l’escola 
a l’aula universitària

Joan Soler, davant d’un mural a la Facultat d’Educació que recull els pedagogs més destacats que han passat per la UVic

L’històric professor d’Educació es  
jubila reivindicant la feina del mestre

EL 9  UVIC-UCC

Les biblioteques han estat un dels ser-
veis de la Universitat més utilitzats en 
les dues setmanes que portem des de la 
represa del curs. En període d’exàmens, 

com ja és habitual, les dues bibliote-
ques del campus de Vic de la UVic-UCC 
amplien els horaris, i també aquest any 
s’hi ha afegit la nova Biblioteca Pilarin 

Bayés, tot i que amb menys assistència, 
i encara cal sumar-hi la sala d’estudi de 
l’Ateneu, al Casino de Vic. Aquest diven-
dres s’acaben els exàmens. 
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Dies d’exàmens a les biblioteques

(Pàgina 12) Estudiants treballant, aquest dijous, a la biblioteca del campus de Miramarges

Els estudiants osonencs confien 
més en la seva universitat 
Creix en un 24% el nombre d’alumnes de la comarca que es matriculen al campus de Vic de la UVic-UCC

(Pàgines 2 i 3)

Com 
s’aconsegueix 
entrar en els 
rànquings de les 
millors universitats

(Pàgines 8 i 9)

Anna Casarramona, 
Eloi Palau i Núria 
Tarragó, el difícil 
equilibri d’estudis      
i carrera esportiva

(Pàgina 10)

Investigant
per a l’estalvi 
d’aigua amb els 
projectes Reaqua 
i AccelWater

(Pàgina 11)

(Pàgina 37)


