Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 4)

La Facultat de
Medicina de la
UVic incorpora un
investigador punter
en el càncer
(Pàgina 8)

Seva aprova el
pressupost quan
falten només tres
setmanes per
a les municipals
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Preocupació dels
ajuntaments per la falta
d’efectius dels Mossos
(Pàgines 2 i 3)

Els alcaldes es queixen que algunes nits només hi ha una patrulla de seguretat ciutadana

(Pàgina 37)

Cinc osonencs de
la candidatura
independentista
a la nova Cambra
de Comerç
(Pàgina 41)

L’Ajuntament
de Vic al final
tindrà un
arqueòleg
en nòmina

El percentatge
d’autònoms baixa
un 5% a Osona
per la contractació
a les càrnies
(Pàgina 17)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 34 i 35)

Policia dia i nit davant dels jutjats

Rescat accidentat
d’un gos
a Centelles

Alcaldes d’Osona i el Ripollès es queixen de la manca d’efectius de Mossos
d’Esquadra per les tasques de seguretat
ciutadana. Troben un contrasentit que
hi hagi d’haver agents nit i dia davant

(Pàgines 58 i 59)

(Pàgina 9)

(Pàgina 36)

Es dispara a l’alça
el preu del porc
(Pàgines 56 i 57)

Quatre dies de festa
major a Ripoll

dels jutjats quan algunes nits només
hi ha una patrulla per cada comarca. El
TSJC ja ha dit que a partir de la setmana
vinent reduirà la vigilància permanentment als jutjats.

(Pàgina 47)

(Pàgina 19)

L’Audiència ordena
al jutjat de Vic que
investigui el cas de
les creus grogues
com a delicte d’odi

Recullen 900
firmes a Sant
Julià per evitar
la tala de 29
plataners

L’Audiència de Barcelona ha
ordenat al jutjat de Vic que
accepti l’Ajuntament com
a acusació particular i que
investigui si la destrossa de
les creus grogues de la plaça
Major, l’estiu passat, és un
delicte d’odi. El jutjat de Vic
ho havia descartat.

A Sant Julià han recollit 900
firmes en quinze dies per
evitar la tala de 29 plataners
de la Rambleta. Aquest
carrer s’ha de reformar.
Primer no s’havien de tallar,
però els veïns van demanarho. Ara, un altre grup s’ha
mobilitzat per evitar-ho.

ALBERT LLIMÓS

Quaranta
formatgeries al
Lactium de Vic

Tres detinguts a Sant
Quirze per robatoris
en habitatges

Trenta títols en vint anys d’hoquei
La capitana del CP Voltregà, Anna Romero, es retira després
de vint anys al club. És l’única jugadora que ha guanyat els 30
títols aixecats per l’equip des que es va crear l’any 1999.

