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Veïns de Vic reclamen un protocol 
per actuar davant l’augment de 
casos d’ocupacions de pisos
L’Ajuntament de Vic edita una guia de suport a les comunitats de propietaris per garantir la convivència

(Pàgines 4 i 5) Quimet Font tenia 11 anys quan hi va haver el bombardeig de la Guerra Civil

(Pàgines 2 i 3)

El 20 de gener de 1939, Qui-
met Font, que llavors tenia 11 
anys, estava jugant a prop del 
carrer de la Fusina de Vic on 
mitja hora després va caure 

un dels artefactes que els avi-
ons de l’exèrcit franquista van 
llançar sobre la ciutat. Ho té 
gravat a la retina. Era el segon 
dels quatre bombardejos que 

patiria Vic durant la Guerra 
Civil. El Patronat d’Estudis 
Osonencs va fer diumenge 
una ruta històrica pels llocs 
afectats.

“Mitja hora abans estàvem jugant 
al lloc on va caure la bomba”
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Vic proposa 
cinc opcions 
per escollir el 
nom de la nova 
biblioteca

(Pàgina 35)

Victòria del Tona 
de futbol al camp 
de La Jonquera 
i derrotes del 
Manlleu i el Vic

(Pàgines 20 i 21)

L’escola de música de Roda, d’inauguració 
L’edifici que fins fa un any acollia l’escola Emili Teixidor 
és des d’ara la nova seu de l’Escola Municipal de Música de 
Roda i l’Esquirol. Dissabte se’n va fer la inauguració amb 
l’assistència d’unes 200 persones.

(Pàgina 36)
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El Voltregà continua el camí a Europa
El CP Voltregà Motor Stern es va classificar dissabte per als 
quarts de final de la WS Europe Cup –l’antiga CERS– després 
de guanyar el Joventude de Viana portuguès. Ballart, per 
partida doble, Molas i Gallifa van marcar pels de Sant Hipòlit.

(Pàgines 16 i 17)
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Vuit policies locals 
d’Osona s’acullen  
a la nova llei que els 
permet jubilar-se 
als 59 anys

(Pàgina 7)

Polèmica amb 
una carpa de 
Ciutadans 
instal·lada 
dissabte a Vic

(Pàgina 6)

(Pàgina 10)

Una cinquantena 
de persones han 
respost a la crida 
per anar a viure  
a Sant Joan 

(Pàgina 10)

Emotiva rebuda 
als campions 
osonencs  
del Dakar  
a l’aeroport

(Pàgina 26 i 27)

Comencen vuit 
mesos d’obres al 
principal accés al 
centre de Vic venint 
de Calldetenes

(Pàgines 38 i 39)

Els Tonis de Manlleu 
estrenen el títol de 
Festa Tradicional 
d’Interès Nacional


