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Una vaga amb 
seguiment massiu 
Prop del 90% dels metges de família, 
pediatres i ginecòlegs d’Osona i el 
Ripollès es van sumar a la protesta

Els metges del Consorci Hospitalari de 
Vic han convocat una marxa lenta pels 
carrers aquest divendres al matí en l’úl-
tima jornada de la vaga que va començar 

dilluns. La mobilització dels facultatius 
dels centres concertats ha coincidit amb 
la dels d’atenció primària. D’aquests 
últims, un 90% s’han sumat a la vaga, 

mentre que en el cas del CHV el segui-
ment hauria estat del 50%. A l’Hospital 
Universitari de Vic es van cancel·lar 
1.300 visites i 350 proves programades. 

(Pàgines 4, 5   
i Editorial)

Musulmans de 
Ripoll neguen 
que l’imam actual 
consideri màrtirs 
els gihadistes morts

(Pàgina 6)

L’alcaldessa anuncia 
que Telefónica 
traurà l’antena del 
carrer Sant Fidel de 
Vic l’estiu de 2019

(Pàgina 7)

Multen per segon 
cop l’alcalde de 
Calldetenes per no 
posar la bandera 
espanyola

(Pàgines 12 i 13)
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El radar de tram 
de la C-17 a 
Parets ja posa 
400 multes 
diàries

(Pàgina 15)

Troben mort a 
Viladrau un veí 
de Vic de 65 anys 
que havia sortit  
a buscar bolets

(Pàgina 19)

Bon Preu ha 
creat 1.200 nous 
llocs de treball 
aquest any

(Pàgina 30)

Un llibre recull 
la història d’un 
manlleuenc que 
va ser impressor 
de l’arxiduc Carles

(Pàgina 31)

Dijous es va arribar a un acord per 
desconvocar la vaga dels CAP però 
continua la dels metges del CHV

Més de 1.300 visites cancel·lades a l’Hospital

Bargalló confirma l’institut escola de Balenyà 
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va anunciar 
dimecres la creació d’un institut escola a Balenyà d’aquí a dos 
cursos. També que el projecte de l’institut del Ter estarà el 2020. 
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Estrena de la pel·lícula d’EL 9 NOU  
L’estrena de la pel·lícula ‘De quatre setmanes a quaranta anys’, 
dimarts a L’Atlàntida, va servir de cloenda de la celebració del 
40è aniversari d’EL 9 NOU.

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgines 16 i 17)


