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El TSJC condiciona 
mantenir els judicis 
penals a Vic que 
s’ofereixi aviat un 
local en condicions

(Pàgina 12)

Les escoles de Vic 
incorporen quatre 
grups per fer front a 
l’arribada d’alumnes 
durant el curs

(Pàgina 13)

(Pàgina 7) Amb el públic dempeus, Quim Capdevila, emocionat, rep la felicitació dels seus nets al final de l’acte de divendres

L’Ajuntament de Vic va 
entregar divendres la meda-
lla d’or, la màxima distinció 

de la ciutat, a l’activista polí-
tic i social Quim Capdevila. 
Prop de 300 persones van 

assistir a un emotiu acte 
a L’Atlàntida en què es va 
retre homenatge a un actiu 

lluitador antifranquista a la 
clandestinitat i un recone-
gut mestre xocolater.

Vic entrega la medalla d’or a Quim Capdevila

Deu anys portant la música als pobles
La Xarxa EMVic es va crear el 2009 perquè els nens i nenes que 
viuen en pobles d’Osona aprenguin música al seu municipi. 
Divendres van celebrar 10 anys amb una cantata a L’Atlàntida.

(Pàgina 39) 

40 anys de 
les primeres 
eleccions 
municipals 
democràtiques

(Pàgines 2 a 4)

Empat del Patí 
Vic contra el 
Vendrell i derrota 
del Voltregà a la 
pista del Noia

(Pàgines 20 i 21)

El Tona és l’únic 
equip osonenc 
de Primera que 
guanya, el Manlleu 
perd i el Vic empata

(Pàgines 24 i 25)
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La consellera de Salut no 
concreta cap augment 
del finançament del CHV

Alba Vergés va ser divendres a la nova Unitat de Salut Mental de l’Hospital Universitari de Vic, que s’obrirà el 29 d’abril

(Pàgina 11)

El bisbat de Vic crea un protocol 
contra abusos a menors i ofereix 
un correu per denunciar els casos
El bisbat de Vic ha anunciat 
la posada en funcionament 
d’un protocol que imple-
mentarà  a totes les parrò-
quies de la seva diòcesi per a 
la prevenció, detecció i actu-
ació davant d’abusos sexuals 
a menors. Paral·lelament, 
ha obert un correu electrò-
nic perquè la gent que hagi 
estat víctima d’algun cas ho 
pugui explicar “amb la màxi-
ma confidencialitat”. Una 
comissió externa, formada 

per cinc professionals de 
diferents àmbits, des de 
psicòlegs i metges fins a ad-
vocats, seran els encarregats 
d’estudiar les possibles de-
núncies que arribin, atendre 
les víctimes i posar-ho en 
mans de la justícia si abans 
no ho ha fet el denunciant. 
D’aquesta manera, el bisbat 
de Vic fa un pas endavant 
amb els protocols existents 
en la majoria de diòcesis de 
l’Estat.


