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Divendres, 14 de juliol de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 
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Onze alumnes d’Osona van 
superar amb un 9 o més la 
prova de selectivitat. Són els 

cracs de la seva generació. 
La Generalitat dijous que ve 
els atorgarà una distinció. La 

millor ha estat Judit Dona-
da, de La Salle de Manlleu, 
amb un 9,6. EL 9 NOU els 

ha convocat per parlar de 
la selectivitat i de les seves 
aspiracions futures. 

Els alumnes amb millor nota a la selectivitat

(Pàgina 5) En primer terme, les tanques del solar on hi havia el bloc. El bloc que queda també anirà a terra aviat

JO
R

D
I 

PU
IG

(Pàgines 2 i 3)

La polèmica coincideix amb la satisfacció perquè els inscrits a Medicina superen de llarg les places ofertes

El comitè de la UVic carrega 
contra la direcció per haver fet 
fora tres professors històrics

(Pàgines 16 i 17) Deu dels onze alumnes d’Osona que van obtenir un 9 o més a la prova de selectivitat

(Pàgina 3)

(Pàgina 14)

Del Sàhara, a Osona i el Ripollès
Vint-i-cinc infants del Sàhara Occidental, que formen part del 
projecte “Vacances en pau”, han aterrat a Osona i el Ripollès. 
Aquest dimarts l’Ajuntament de Vic va fer una recepció a ells 
i a les famílies que els acullen.
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(Pàgines 30 a 32)

Comença el festival de Cantonigròs 
El Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que per 
sisè any es fa a Vic, va començar aquest dijous. Aquest festival 
(a la fotografia) coincideix, per exemple, amb el Cantilafont al 
Lluçanès o el Rodafolk a Roda de Ter.
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(Pàgina 47)

Osona i el Ripollès tenen 20 
esportistes d’alt nivell reco-
neguts per la Generalitat. 
S’ha incrementat la xifra de 
fèmines fins arribar a la pari-
tat. Les federacions de Pati-
natge i Entitats Excursionis-
tes són les més representades, 
amb cinc esportistes cadas-
cuna. Hi ha absències perquè 
no han fet el tràmit de dema-
nar el reconeixement.

Cap a la 
paritat

La xifra d’esportistes d’alt 
nivell s’iguala entre sexes

(Pàgines 12 i 13)

“El pacte amb 
ERC i SI a 
Taradell estava 
cantat des de 
feia mig any”

Les protestes 
a Camprodon 
obliguen a 
aturar les obres 
de la via verda

(Pàgina 5)

Vist per a sentència 
el judici a Josep 
Anglada per tuits 
amenaçadors a un 
menor d’Arran

(Pàgina 7)


