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Carles Mundó qualifica de 
“despropòsit” les acusacions de 
la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
Li demanen 7 anys de presó per malversació, tot i que no diuen en què se sustenta l’acusació

(Pàgina 5 i Editorial)

Torelló tanca el 
rebost solidari 
per “dignificar” 
l’assistència 
alimentària

(Pàgina 6)

Xevi Pons, 
tetracampió 
d’Espanya de 
ral·lis de terra

(Pàgina 31)

(Pàgines 8 i 9) Estat de les obres del pont de la Pista. Es posarà al dia ampliant voreres i convertint-lo d’un sol sentit

Una desena d’obres s’es-
tan fent o està previst que 
comencin en breu a la ciutat 
de Vic. Són actuacions impor-

tants com la que s’està fent 
a la plaça Jaume Balmes i el 
pont de la Pista, o les que 
hi haurà properament al 

carrer Verdaguer i al carrer 
Montserrat. Sumen un pres-
supost de 4 milions i encara 
s’hi ha d’afegir la construcció 

de la nova biblioteca, que 
començarà a l’abril i costarà 
7,8 milions. Diverses d’aques-
tes obres afecten el trànsit. 

Vic, una ciutat en obres a la recta final del mandat
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El CB Vic guanya en el debut de Raül Laita 
El debut de Raül Laita a la banqueta de l’UVic-UCC va anar 
acompanyat de la primera victòria a LEB Plata. Els vigatans 
es van imposar a l’Azuqueca en la sisena jornada. Laita 
assegura que està molt il·lusionat pel repte de dirigir l’equip.

(Pàgina 25)
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Olost consolida la Fira d’en Rocaguinarda
La 10a edició de la Fira d’en Perot Rocaguinarda, aquest 
diumenge, va tornar a ser tot un èxit de convocatòria. Olost 
ha sabut explotar una fórmula pròpia, carregada de sentit de 
l’humor, que implica un gran nombre de veïns del poble.

(Pàgina 39)
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Le Porc Gourmet 
contracta 1.400 
treballadors arran de 
les denúncies de les 
falses cooperatives

(Pàgines 3 i 4)

El Vic perd al 
Palau tot i donar 
una bona imatge 
i el Voltregà cau 
amb el Calafell

(Pàgines 22 i 23)

El gos policia de 
Vic troba 14 bosses 
de marihuana 
amagades a un parc

(Pàgina 12)


