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Les llistes d’espera per
operar-se a l’Hospital de Vic
han augmentat un 10%
(Pàgina 5)

La mitjana de temps abans de ser intervingut va ser d’uns cinc mesos i mig l’any 2018
(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 9) Josep Sabatés, amb el seu fill Lluís, ensenyen una fotografia antiga de la família

Estudien implantar
un peatge a la
C-17 pels vehicles
que entren
a Barcelona
(Pàgina 7)

Els pagesos, en alerta
després de dues
possibles accions
de grups animalistes
a granges d’Osona

Requisen un total
de 658 plantes
de marihuana
a una associació
cannàbica de Vic
(Pàgines 22 i 23)

VÍCTOR PALOMAR

(Pàgina 8)

Identifiquen un soldat republicà de Torelló
El veí de Torelló Josep Sabatés i Plans
ha aconseguit localitzar 80 anys després el cos d’un dels seus dos tiets que
van lluitar amb l’exèrcit republicà a
la Guerra Civil. Gràcies a l’ADN s’ha

Pere Antentas, nou
delegat de la Cambra
a Osona: “L’R3
hauria de ser un
metro des de Torelló”

pogut identificar un germà del seu
pare en una fossa comuna del Soleràs,
a les Garrigues. La fossa estava situada
al costat d’un hospital de campanya on
atenien els soldats ferits al front. La

(Pàgines 10 i 11)

família Sabatés, que no va saber mai
més res dels dos joves un cop acabada
la guerra, vol recuperar les restes i
enterrar-lo dignament vuit dècades
després a Torelló.

(Pàgina 13)

(Pàgina 25)

Setmana de festes
majors a Osona
i el Ripollès

BOMBERS

(Pàgines 36 a 47)

ALBERT LLIMÓS

Collita històrica
de blat i ordi als
camps d’Osona

Buscant la inserció laboral al Tapís

Un bou al mig de l’Eix Transversal

L’Associació Tapís de Vic treballa per inserir al mercat laboral persones amb risc d’exclusió. Volen unificar tots els serveis en una nau que els ha cedit l’Ajuntament de Vic.

El Grup d’Emergències Veterinàries dels Bombers va reduir
la matinada de dilluns un bou d’uns 700 quilos que havia
entrat a l’Eix, a Muntanyola. No va provocar danys.

