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DILLUNS TORNA L’EDICIÓ D’EL 9 NOU

Especial de futbol
Suplement de 20 pàgines 
amb tots els equip de futbol 
fins a Tercera Catalana.

Quadern central

Bayésesport
Medicina esportiva

www.bayesesport.cat

Practiques esport?
Això t’interessa

TENIM CONVENI AMB

TOTES LES FEDERACIONS

I MÚTUES ESPORTIVES
REVISIONS ESPORTIVES

Clubs esportius
Esportistes individuals
Esportistes federats
Esportistes amateurs

CERTIFICATS D'APTITUD

Per a Federacions
Esportives

CONVENI AMB LA FEDERACIÓ DE 
FUTBOL PER FER:

Revisions esportives
Urgències
Fisioteràpia
Ressonàncies magnètiques

El centre de medicina esportiva més 
avançat de la Catalunya Central Bayés Clínica: Rda. Francesc Camprodon, 4. Vic - 
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PRIMERA, SEGONA I TERCERA 
CATALANA MASCULINA

PREFERENT I PRIMERA 
CATALANA FEMENINA

En la topada d’aquest dijous a la tarda s’hi van veure implicats dos vehicles. Un dels ferits, en estat crític

Dos morts i tres ferits en  
un accident a la carretera  
de la Miranda, a Manlleu 

Marina Rosell, Pep Poblet, 
Gossos, Marc Parrot i Feliu 
Ventura actuaran aquest dis-
sabte a la plaça del Monestir 

de Ripoll en un concert que 
porta el nom d’“Unim veus 
al bressol de Catalunya”. 
D’aquesta manera es vol fer 

un crit per la pau i la convi-
vència  després dels atemp-
tats comesos per una cèl·lula 
gihadista formada per joves 

de Ripoll. La Fiscalia s’ha 
oposat a deixar en llibertat 
els detinguts, tal i com havien 
demanat els seus advocats.

Ripoll cantarà a favor de la convivència
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(Pàgina 13)

  (Pàgines 2 a 4) Prop de 3.000 persones es van concentrar dissabte a Ripoll per mostrar el rebuig al terrorisme (Pàgines 6)

Jutgen dos veïns de 
Torelló que es van 
fer enviar droga des 
del Marroc per una 
agència de missatgers

El Lluçanès haurà 
de portar aigua 
amb cisternes si 
no plou més

(Pàgina 10 i 11)

Hydrokemós, de 
Torelló, comercialitza 
plantes per eliminar 
els nitrats de l’aigua

(Pàgina 23)

La Plana de Vic 
ha doblat els dies 
permesos amb 
nivells alts d’ozó

(Pàgina 12)

(Pàgina 7)

Nou servei de cardiologia pediàtrica a Vic 
L’Hospital de Vic ha posat en marxa un servei de cardiologia 
pediàtrica en col·laboració amb l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
El doctor vigatà Ferran Rosés (a la foto) hi està al capdavant.

(Pàgina 5)

La Casa de Convalescència, rehabilitada 
Les obres de rehabilitació de la Casa de Convalescència de Vic 
han acabat aquests dies. Ara acollirà els despatxos del Recto-
rat de la UVic-UCC. Dimecres s’hi va fer una visita d’obres.
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