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Els jutjats de Vic són els tercers
de Catalunya que deneguen més
ordres de protecció a dones
(Pàgines 2 i 3)

Lideren també el rànquing de més víctimes de violència masclista que renuncien a declarar contra el seu agressor
(Pàgina 4)

(Pàgines 48 a 50) Concentració de visitants al sector de les Adoberies, un dels punts neuràlgics del Mercat, aquest dijous

Els pacients
d’Osona i el
Ripollès podran
fer radioteràpia a
Granollers el 2021
(Pàgines 6 i 7)

JORDI PUIG

La tragèdia del
Balandrau: un llibre
recorda la mort de
nou excursionistes
al Ripollès el 2000
(Pàgina 10)

Vic prohibeix la
venda d’alcohol
durant les nits
als establiments
oberts 24 hores
(Pàgina 15)

Primeres riuades de gent al Mercat Medieval
El Mercat Medieval de Vic
va encetar aquest dijous la
23a edició i ho va fer demostrant que manté el poder

d’atracció, amb una primera
riuada de milers de visitants.
El Medieval, que s’allargarà
fins diumenge, s’ha conver-

(Pàgina 11)

tit en un dels pols d’atracció
turística del pont de la Puríssima juntament amb la Fira
de l’Avet d’Espinelves, que

continua rebent multituds.
A més, dimecres va obrir la
pista de gel de Ripoll i dissabte ho farà la de Manlleu.

(Pàgines 8 i 9)

Campanya a
Sant Joan per
aconseguir nous
veïns que vagin
a viure al poble

JORDI PUIG

Algunes AMPA
d’Osona fan front
comú per continuar
autogestionant els
menjadors escolars

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 21)

Sant Quirze canvia d’alcaldessa

Tensió al ple de Vic pels discursos xenòfobs

Maria Teresa Espadaler és des de dimarts la nova alcaldessa de
Sant Quirze de Besora després de la renúncia de Rosa Vestit.
Espadaler serà, a més, la candidata del PDeCAT el 2019.

Quaranta persones van assistir al ple de Vic per mostrar el seu
rebuig al discurs xenòfob de Josep Anglada. L’alcaldessa li va
retirar la paraula per relacionar immigració amb delinqüència.

