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Malestar a Balenyà perquè la 
Generalitat els vol fer pagar 
part del nou institut escola

V
IC

EN
Ç

 B
IG

A
S

El Departament d’Educació ha demanat 
a l’Ajuntament de Balenyà que avanci 2 
milions d’euros per les obres de l’edifici 
que ha d’acollir l’institut escola perquè 
entri en funcionament el curs 2021-22. 

El que més ha sorprès el nou govern de 
Balenyà és que des del departament no-
més s’han compromès a retornar el 70% 
del cost i a terminis. L’Ajuntament, que 
considera que aquesta és una obra prio-

ritària, vol que aquesta inversió no com-
prometi altres projectes del mandat. 
L’alcalde, Carles Valls, ho va explicar 
divendres en una reunió amb una vui-
tantena de veïns.

El FNC presenta 
una moció al ple de 
Ripoll per prohibir el 
vel a les treballadores 
de l’Ajuntament

(Pàgina 6)

Osona és per 
cinquè any 
la comarca 
catalana que 
més recicla

(Pàgines 2 i 3)

Dos grups inversors 
entren a l’accionariat 
del Grupo Alvic de 
Vic per reforçar la 
seva expansió

(Pàgina 15)

L’equip de govern de Balenyà va convocar divendres els veïns per explicar-los els seus projectes d’inici de mandat

(Pàgina 4)

Hauran d’avançar 2 milions d’euros per fer l’edifici i només els en retornaran el 70%

Triple podi osonenc 
a la Baja Aragón, 
amb Nani Roma, 
Gerard Farrés 
i Rosa Romero 

(Pàgina 19)

Així serà el nou parc de les Set Fonts

(Pàgina 23)

L’Ajuntament de Sant Julià va presentar el projecte de remo-
delació del parc de les Set Fonts. Serà una de les actuacions 
més importants que s’hi han fet en les últimes dècades.

Torelló s’entrega a la festa major

(Pàgines 24 i 25)
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Torelló ha superat l’equador de la festa major amb gran par-
ticipació de públic als actes malgrat la pluja. La festa s’allar-
ga fins divendres. A la foto, el concert de Di-versiones. 

Un veí de 
Muntanyola denuncia 
que li han sostret 
3.000 euros del banc 
amb el DNI robat

(Pàgina 9)

(Pàgina 9)

Sant Vicenç fa una 
crida per localitzar 
qui dispara 
perdigons als gats

L’oposició de 
Montesquiu fa valer 
la seva majoria per 
imposar el sou a 
l’equip de govern

(Pàgina 5)


