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Malestar dels metges del
Consorci Hospitalari de Vic
per les condicions laborals
Es van reunir la setmana passada en una assemblea extraordinària i no descarten fer vaga
(Pàgines 4 i 5)

(Pàgines 38 i 39) Els cinc joves reunits per EL 9 NOU fan balanç de la temporada

(Pàgina 3)

(Pàgina 6)

Més de la meitat
dels casos atesos
per addiccions a
Osona i el Ripollès
són per l’alcohol

La UVic-UCC creix
i ja s’acosta als
9.000 estudiants
en titulacions
de grau

(Pàgina 10)

(Pàgina 35)

Multen amb més
de 95.000 euros un
criador de cavalls de
Ripoll per construir
en un espai protegit
Tres milions per
a la catedral

(Pàgina 29)

(Pàgina 11)

ALBERT LLIMÓS

Una nova societat
creada per cinc
empreses compra
Càrniques Ausa
de Montesquiu

Joves promeses de l’escalada
Tenen entre 15 i 18 anys i es
troben entre els escaladors
amb més projecció del país.
Són Rut Casas, de Sant Julià

de Vilatorta; Héctor Bazan,
de Folgueroles; Aida Torres,
de Torelló, i els germans
Guillem i Rut Monsech,

de Moià. Són juvenils i ja
comencen a destacar en el
panorama estatal i internacional.

(Pàgina 8)

La catedral de Vic rebrà
inversions per valor de
3 milions d’euros en els
propers dos anys. La part
principal prové de Madrid.

(Pàgines 50 i 51)

Una nova generació
de cuiners agafa
el relleu a Osona
Cuina en el seu
20è aniversari

(Pàgina 41)

Eudald Picas
substituirà Joan
Manso a la
presidència del
Consell del Ripollès
JORDI PUIG

EL 9 NOU
estrenarà a
L’Atlàntida una
pel·lícula dels
40 anys del diari

MARC SANYÉ

(Pàgina 15)

Un mes després de les inundacions

Manlleu i Voltregà, el derbi femení

Els municipis afectats per les inundacions de fa un mes no s’han
recuperat i encara fan balanç de les destrosses. A Viladrau, a la
foto, l’aigua es va emportar la font del Sot de Can Rosell.

El primer derbi de l’OK Lliga femenina es juga dissabte al
pavelló de Manlleu. Les manlleuenques són líders i encara
no han perdut cap partit. El Voltregà és quart.

