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Un informe de la Generalitat 
proposa traslladar un dels tres 
jutjats penals de Manresa a Vic
Justícia diu que aquesta és l’opció més viable per reparar el “deute històric” amb Osona

El Departament de Justícia de la Gene-
ralitat ha elaborat un informe que pro-
posa eliminar un dels tres jutjats penals 
que hi ha a Manresa i traslladar-lo a Vic. 
L’estudi ho basa en el nombre de casos 

que aporten cada any els cinc jutjats de 
Vic. Aquest canvi l’hauria d’aprovar el 
govern central, que és qui té les compe-
tències. El ple de l’Ajuntament de Vic 
farà aquest dilluns una declaració ins-

titucional per reclamar el jutjat penal 
i per oferir un local municipal situat al 
número 10 de la ronda Camprodon –a la 
fotografia– perquè sigui la seu d’aquest 
nou òrgan judicial.
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(Pàgina 9)

El nou jutjat s’ubicarà a la ronda Camprodon

Tona reviu l’idil·li amb la màgia

(Pàgina 48)
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Una actuació del mític Juan Tamariz (a la foto), acompanyat 
de Consuelo Lorgia, va tancar aquest diumenge al vespre la 
quarta edició del Festival Internacional Una Tona de Màgia, 
amb un 20% més de públic que l’any passat, i que enguany va 
voler reivindicar el paper de la dona maga.

Una Feria de Abril a la vigatana

(Pàgina 49)
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Al voltant d’un miler de persones van passar aquest cap de 
setmana per la segona edició de la renovada Feria de Abril de 
Vic, que va tenir lloc al recinte firal del Sucre. Des de l’Asso-
ciació Cultural Mi Tierra y el Sur en feien una valoració posi-
tiva i esperen que la iniciativa pugui tenir continuïtat.

El CP Manlleu 
guanya el líder 
i manté les 
opcions de pujar 
a l’OK Lliga

(Pàgina 24)

Fa 30 anys de 
l’inici de la lluita 
per l’abolició 
de la mili 
obligatòria

(Pàgines 2 i 3)

Les associacions de 
veïns del sud de Vic 
reclamen als partits 
que acabin amb les 
desigualtats als barris

(Pàgina 5)

Recullen firmes 
contra una tala 
d’arbres al barri 
de Montserrat de 
Torelló

(Pàgina 11)

Francesc Linares 
anuncia que 
deixarà d’entrenar 
el Voltregà quan 
s’acabi la temporada

(Pàgina 23)

Victòries del 
Manlleu i el 
Vic de futbol a 
domicili i derrota 
del Tona

(Pàgines 26 i 27)


