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La Generalitat destina un 
terç menys de diners per 
habitant a l’hospital de 
Vic que al de Manresa
El menor finançament afecta les condicions laborals, l’atenció al pacient i les llistes d’espera

El Servei Català de la Salut 
transfereix anualment 
diners als hospitals en con-
cepte de prestació de serveis 

als ciutadans. El de Vic va 
rebre menys diners per habi-
tant que el de Granollers o 
el de Manresa. En el repar-

timent hi tenen a veure 
diverses variables, com ara 
les xifres de població, però 
des del Consorci Hospitalari 

de Vic admeten un infrafi-
nançament que volen rever-
tir. Ja s’han reunit amb el 
CatSalut. 
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(Pàgines 2 i 3)

Vic acull el 
Trufforum, una fira 
internacional sobre 
la tòfona

(Pàgines 46 i 47)

Amb la CUP el 
26-M hi haurà la 
xifra rècord de vuit 
llistes entre Sant 
Hipòlit i les Masies

(Pàgina 7)

Les connexions 
amb Osona del 
Manchester City

(Pàgina 52)

L’empresa 
Gràfiques 
Manlleu inverteix 
3 milions en nova 
maquinària

(Pàgina 31)

Els Tonis de 
Santa Eugènia 
celebren 130 anys

(Pàgina 49)

Irene Solà, de 
Malla, guanya el 
premi Anagrama 
de novel·la

(Pàgina 35)

(Pàgina 37)

El City té connexions 
a Osona. El delegat de 
l’equip és Marc Boixasa, 
amb arrels a Taradell, i el 
vigatà Santi Pou (foto), 
que treballa al Girona, és 
l’enllaç dels dos clubs.
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Detecten biogàs  
al polèmic 
abocador del 
Pinós on només  
es podia dur runa
L’abocador del Pinós, que la 
Generalitat va ordenar que 
s’havia de buidar perquè 
era el responsable de l’apa-
rició de bonys a la C-17 a 
Centelles, no para de donar 
sorpreses. L’última, el re-
sultat d’un estudi que hi ha 
detectat biogàs. En teoria, 
com que l’abocador era de 
runa no s’hi hauria pogut 
dur matèria orgànica. 

(Pàgina 5)

El telèfon és d’ús quotidià. Durant anys, 
però, perquè la comunicació fos possible 
va ser clau el paper de les telefonistes, un 

ofici ja desaparegut. El Grup de Recerca de 
Taradell l’ha recuperat en un documental a 
través del testimoni d’extelefonistes.

Taradell recorda el desaparegut ofici de les telefonistes
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