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Els 41 refugiats 
acollits a Vic 
ja en són fora 
i l’arribada de 
nous, aturada

(Pàgines 8 i 9)

Estudiants concentrats aquest dimecres a la plaça Major de Vic en defensa del referèndum de l’1-O

El govern manté l’1-0 
tot i la pressió judicial 
Entitats i institucions es 
mobilitzen contra l’intent 
de l’Estat d’impedir-lo

La reforma del 
Mercat Municipal 
de Torelló    
preveu fer-hi un 
supermercat a sota

(Pàgina 12)

(Pàgina 14)

Una sentència ara diu 
que Sant Julià ha de 
pagar 650.000 euros 
a Calldetenes per la 
Font d’en Titus

(Pàgina 15)

Posen reductors 
de velocitat a la 
Miranda, on van 
morir tres joves 
en un accident

El Ministeri intervé, entre 
altres, els comptes de la 
UVic i el Consorci Hospitalari 

Els Mossos avisen que la 
seva prioritat serà garantir 
“la convivència” 

Els estudiants van sortir 
aquest dimecres al carrer per 
reclamar que diumenge es 
pugui votar. La convocatòria 

de vaga que va començar 
dimecres en alguns centres 
de Secundària es va estendre 
dijous en d’altres. També la 

UVic-UCC s’hi va afegir amb 
una concentració al campus 
Miramarges amb el rector, 
Jordi Montaña, al capdavant. 

Les direccions de centres edu-
catius han fet comunicats en 
defensa de la llibertat d’ex-
pressió i el dret a decidir. 

Manifestació d’estudiants a Vic
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(Pàgines 10 i 11)

La UVic 
estrena el 
nou grau de 
Medicina
Els 88 estudiants de primer 
curs a la nova Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC 
han començat aquesta setma-
na el camí que els ha de dur 
a ser els primers metges for-
mats a Vic. Les obres a Can 
Baumann, on dilluns han de 
començar formalment les 
classes, s’acaben a contrare-
llotge.
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Alguns dels alumnes de la primera promoció que aquesta setmana han iniciat el grau de Medicina

(Pàgina 41)

Lídia Vila, nova 
presidenta del 
Club Patí Vic 
Després de la dimissió de 
Dani Martín, la fins ara vice-
presidenta del Club Patí Vic, 
Lídia Vila, assumeix la presi-
dència de l’entitat.

(Pàgina 47)

Xifren en mig milió 
d’euros l’impacte 
econòmic del 
Carnaval a Torelló

(Pàgina 40)

Sant Hipòlit acull 
la Supercopa 
d’hoquei amb 
Barça, Reus, 
Liceo i Voltregà

(Pàgines 2 a 6)


