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El jutge envia a presó 
un veí de Folgueroles 
acusant-lo de terrorisme
Txevi Buigas és una de les nou persones que dilluns va detenir la Guàrdia Civil a Catalunya

Una operació de la Guàrdia Civil contra 
membres dels CDR va culminar dilluns 
amb la detenció a Sant Pere de Torelló 
del veí de Folgueroles Txevi Buigas. La 
investigació per un presumpte delic-

te de terrorisme estava dirigida per 
l’Audiència Nacional i en total es van 
detenir nou persones, dues de les quals 
van quedar en llibertat el mateix dia. 
Després de prendre’ls declaració aquest 

dijous, el magistrat va ordenar-ne l’in-
grés a presó. Es van fer concentracions 
a Vic, dilluns, i Folgueroles –a la foto–, 
dimarts, per demanar-ne la llibertat. 
Aquest dijous, novament a Vic.

Concentracions per demanar-ne la llibertat
M

A
R

C
 S

A
N

Y
É

(Pàgines 
3 a 6)

La cara amarga de l’enderroc de Can Garcia
Un cop fetes totes les expropiacions per aterrar els pisos de 
Can Garcia només hi queden una desena de veïns sense dret a 
reallotjament. És la cara amarga d’un enderroc reivindicat.

(Pàgines 16 i 17)
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SEls hospitals de Vic, 
Campdevànol i Olot l’any 
2010 van fer una aliança per 
compartir recursos, reduir 
costos i millorar l’atenció. 
Ara, nou anys després i 
precipitat per la manca de 
cirurgians de l’Hospital de 
Campdevànol, la Generali-

tat ha trencat l’acord. El de 
Vic deixarà de ser l’hospi-
tal de referència per al de 
Campdevànol, que continu-
arà vinculat al d’Olot i ara 
també al Trueta de Girona. 
Des de l’Hospital de Vic hi 
treuen ferro perquè, diuen, 
tindrà poc impacte.

L’Hospital de Vic deixa de 
ser el de referència per 
als pacients del Ripollès

(Pàgina 7)

La nova 
comissaria de 
Manlleu al final es 
farà a l’avinguda 
Puigmal

(Pàgina 12)

Comapa, empresa 
del sector carni 
del grup Osona 
Intensiva, presenta 
concurs de creditors

(Pàgina 35)

El grup Nou 69 
Teatre de Torelló 
celebra 50 anys 
amb l’estrena de 
‘Germans de sang’

(Pàgines 36 i 37)

Una moció de 
censura a Viladrau 
donarà l’alcaldia 
als independents

Noemi Bastias (foto) serà  
la nova alcaldessa. Indepen-
dents i JxCat han presentat 
una moció de censura.

(Pàgina 13)

El de Campdevànol s’alia amb els d’Olot i Girona

EL 9 NOU obre 
l’hemeroteca 
digital per als 
subscriptors

(Pàgina 23)

Primer derbi 
a l’OK Lliga 
femenina amb el 
Manlleu-Voltregà

(Pàgina 45)

Jordi Bruch, 
alcalde de Prats: 
“Hem de tornar a 
buscar el consens 
al Lluçanès”

(Pàgines 10 i 11)


