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Un estudi vincula l’alta densitat 
de porcs a Osona amb un 
bacteri resistent als antibiòtics
Se n’ha confirmat la presència en població sana de les ABS de Manlleu, Santa Eugènia, Torelló, Roda i Vic Nord

El pàrquing de l’Hospital de 
Vic és el més car dels apar-
caments de pagament de la 
ciutat. Ara, però, n’ha sortit 
a concurs la gestió i l’empre-

sa que se l’adjudiqui n’haurà 
de reduir el preu entre un 
10% i un 20%. També hau-
rà de posar ascensors per 
salvar el desnivell que hi ha 

des del carrer a l’entrada de 
l’Hospital. L’adjudicació del 
nou contracte es farà al juny. 
La gestió, des de 1995, la té 
l’empresa Interparking.

L’empresa que s’adjudiqui el pàrquing de 
l’Hospital de Vic n’haurà de reduir el preu

(Pàgina 5) Vista de l’aparcament dins el recinte de l’Hospital Universitari de Vic
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Vic continua 
sense data per 
treure l’antena 
del carrer Sant 
Fidel

(Pàgina 7)
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REPORTATGE
La riquesa en diversitat 
d’orquídies del Montseny i 
les zones limítrofs d’Osona

TECNOLOGIA
El declivi dels suports físics 
de dades és un fet

ECONOMIA
El sector serveis és l’únic 
que guanya població 
ocupada
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PERE
FIGUERES
Una veu del Nord arrelada a la terra
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Un documental 
recrearà l’èpic ascens 
de mossèn Cinto 
Verdaguer a l’Aneto 
l’any 1882

(Pàgina 32)

Jaume Vilarrasa fa 
balanç d’11 anys 
com a president 
de l’Hospital de 
Campdevànol

(Pàgina 10)

Sospiten que les 
500 flors robades 
d’un parc de 
Vic aniran a la 
revenda

(Pàgina 11)

El rei de copes

Sergi Panadero, un dels 
capitans del Barça d’ho-
quei, és l’esportista més 
llorejat: acaba de guanyar 
el seu 50è títol de clubs.

(Pàgina 36)

Dones al capdavant de la policia
Manlleu ha nomenat aquest mes dues dones caporal, les 
primeres que ocupen aquesta posició de comandament dins del 
cos. Tenen 36 i 33 anys i feia més d’una dècada que eren agents.

(Pàgines 12 i 13)
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Vint anys del Consell Empresarial
El Consell Empresarial d’Osona va celebrar aquest dimarts el 
20è aniversari a l’antic convent de Santa Clara. Hi va fer una 
conferència l’exconseller d’Economia Andreu Mas-Colell. 

(Pàgina 27)
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(Pàgines 2 i 3)


