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(Pàgines 6 i 7)
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Mor un jove de 19 anys en
xocar contra un camió avariat
que ocupava un carril de l’Eix
(Pàgina 5)

Vicent Sanchis al
Club de Premsa
d’EL 9 NOU: “TV3
ha patit una ofensiva
de descrèdit”

Ja són cinc les víctimes del 2018 a la C-25, on s’havia aconseguit frenar la sinistralitat

(Pàgina 8)

Centelles torna
a canviar de
secretari; n’ha
tingut tres en
només mig any
(Pàgina 9)

Osona ha recollit
100.000 quilos
d’aliments en el
Gran Recapte i el
Ripollès, 15.000
(Pàgina 11)

(Pàgines 20 i 21)

El CP Voltregà
empata a
Portugal i el Vic
obté la primera
victòria a la lliga

ALBERT LLIMÓS

Els metges
del Consorci
Hospitalari de
Vic no descarten
tornar a fer vaga
Un jove de 19 anys, veí de Santa Maria
d’Oló i estudiant de l’Institut de Vic, va
morir la matinada de diumenge en un
accident de trànsit a l’Eix Transversal,

en terme de Sant Bartomeu del Grau. El
seu vehicle va xocar amb un camió que
estava avariat i ocupava el carril dret
de la carretera. Amb ell ja són cinc les

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 4)

Josep-Eladi
Baños, candidat
a rector de la
UVic-UCC

(Pàgina 22)

ALBERT LLIMÓS

El Manlleu i el
Voltregà femení
passen a quarts
de final de la
lliga europea
(Pàgines 24 i 25)

Derrotes del
Vic i el Tona,
i empat del
Manlleu

persones que han mort d’accident a l’Eix
Transversal aquest any, després que la
sinistralitat hagués caigut en picat quan
es va desdoblar la via, ara fa sis anys.

Tot a punt per a un pont de multituds
La Fira de l’Avet d’Espinelves, que ja va arrencar aquest
dissabte (a la foto), i el Mercat Medieval de Vic, que ho farà
dijous, contribuiran un any més a portar milers de visitants a la
comarca durant el pont de la Puríssima.

El catedràtic de Farmacologia
Josep-Eladi Baños serà, si no
hi ha cap sorpresa d’última
hora, el cinquè rector de la
UVic-UCC. El Patronat de
la Fundació Universitària
Balmes el va designar
divendres com a candidat,
culminant el segon procés de
selecció que s’ha fet aquest
any, després de la inesperada
renúncia d’Oriol Amat. Baños,
que havia estat vicerector de
la UPF, haurà de presentar el

seu programa de govern en
un claustre extraordinari que
es farà l’11 de desembre.

