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L’empresa de la 
pedrera del Pinós 
fa marxa enrere 
per l’oposició que 
tenia el projecte

(Pàgina 5)

El cap de llista de 
CiU a Sant Vicenç 
denuncia al jutjat 
que l’expulsessin del 
govern i del grup

(Pàgina 8)

Una fundació 
dels EUA paga 
part de la 
restauració del 
castell de Besora

(Pàgina 39)

Montesquiu 
consultarà als 
veïns si paren 
el so de les 
campanes de nit

(Pàgina 9)

Gerard Pujol torna 
al Patí Vic per agafar 
les regnes del primer 
equip

(Pàgina 45)

El jutge investiga 
tres monitors 
més pel cas de la 
nena ofegada a 
Ripoll

(Pàgina 11)

La Conferència General de 
Política Universitària, un 
organisme adscrit al Minis-
teri d’Educació, va donar 

llum verda dilluns al grau 
de Medicina a la UVic-UCC. 
Començarà al setembre 
amb 80 places. Les reaccions 

han estat dispars. Les de 
l’equip de govern, properes 
a l’eufòria amb qualificatius 
de moment històric; les de 

l’oposició, tèbies sobretot 
pel model –serà privat– i 
els preus de les matrícules, 
mínim de 12.000 euros el curs. 

Geli, Pujol, Montaña, Martínez, Junyent, Erra, Arimany, Turró, Guanyabens i Terradellas, en el brindis de celebració
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Vic confia que la nova 
Facultat de Medicina tingui 
un fort impacte econòmic

(Pàgines 2 a 4)

La Conferència General de Política 
Universitària va donar llum verda dilluns 
a Madrid al nou grau de la UVic-UCC

L’Ajuntament xifra el volum de negoci en 
22 milions anuals quan els estudis, que 
engeguen al setembre, estiguin desplegats

La valoració: eufòria del govern; distància de l’oposició

(Pàgina 7)

Esclata la crisi al PSC  
de Vic i l’executiva local 
vol que Dòniga plegui
La tensió entre l’executiva 
local del PSC i el portaveu i 
únic regidor del grup muni-
cipal socialista, Benjamí 
Dòniga, ha esclatat. El partit 
li demana que dimiteixi del 
càrrec i que abandoni l’acta 
de regidor; Dòniga diu que 
el compromís el té amb els 
votants. El PSC té un pacte 
de govern amb el PDeCAT. 

(Pàgina 29)

Osona té les millors vaques
El veredicte dels premis Vaca d’Or, que aquest dimecres es van 
entregar a Vic, confirma Osona com una potència. Les granges 
osonenques es van endur tres dels quatre primers premis: 
producció, genètica i morfologia, i la meitat del total.
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(Pàgina 13)

L’Osonenc de 
l’Any: Codinachs, 
Font, Molas, Solà 
Sala i Tordera, els 
cinc finalistes
La gala de l’Osonenc de 
l’Any, que es farà divendres 
que ve a Centelles, ja té 
finalistes: Montse Codi-
nachs, directora del Centre 
Riudeperes; Josep Font, 
exdirector de l’escola Estel; 
Jordi Molas, protagonista del 
llibre Els anys guanyats; Lluís 
Solà Sala, escriptor, i Arnau 
Tordera, músic. 


