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Un jove de Vic perd un  
ull per culpa d’una pilota 
de goma durant les 
protestes de Barcelona
Va ser operat dissabte, tenia el globus ocular perforat i les parpelles destrossades

Unes 2.000 persones van tallar diumen-
ge a la tarda la C-17 i la C-25. També 
hi va haver talls a Ripoll. Ho feien per 
protestar contra la sentència del procés 

però també per l’actuació policial des 
de dilluns. Al migdia, ja hi va haver una 
concentració davant la comissaria dels 
Mossos de Vic, tal com es veu a la foto-

grafia. Un dels ferits en els incidents a 
Barcelona és un veí de Vic de 24 anys 
que ha perdut l’ull per l’impacte d’una 
pilota de goma de la Policia Nacional.

Queixes a Vic per l’actuació policial
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(Pàgines 2 i 3)

Roda posarà sensors 
als semàfors per 
millorar la fluïdesa 
del trànsit a la 
carretera principal

(Pàgina 10)

(Pàgina 6)

Tavèrnoles estrena un nou format de fira  
El muntatge itinerant La presa del castell de Savassona, que 
recrea un episodi viscut al poble a l’edat mitjana, principal 
atractiu de la primera edició de la Festa Remença a Tavèrnoles.

(Pàgina 38)
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Gerard Sancho, 
alcalde de Sant 
Hipòlit: “Volem 
entendre’ns al 100% 
amb les Masies”

(Pàgines 8 i 9)

L’altra cara de les 
cuidadores de la llar: 
persones immigrants, 
amb sous baixos  
i sense contracte

(Pàgines 4 i 5)

Victòries del Vic 
i el Manlleu, i 
empat del Tona a 
Primera Catalana

(Pàgines 20 i 21)

Detenen un home de 29 anys 
acusat de matar l’exparella 
aquest diumenge a Vic

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir aquest diumenge 
a Vic un home de 29 anys 
acusat de matar la seva ex-
parella. La policia va rebre 
una trucada del presumpte 
autor del crim pels volts de 
la 1 del migdia dient que 
a l’interior d’un domicili 
del carrer Enric Prat de 
la Riba hi havia una dona 
morta. En arribar al lloc, 

els agents van trobar el cos 
sense vida d’una persona 
que presentava signes de 
violència. Els agents de 
la Divisió d’Investigació 
Criminal dels Mossos van 
acabar detenint l’exparella 
com a presumpte autor de 
la mort. L’home passarà en 
les properes hores a dispo-
sició del jutjat de guàrdia 
de Vic.

Un miler de 
persones han 
visitat la Fira de 
l’Autoconsum 
de Vic

(Pàgina 14)

El manlleuenc Xevi 
Pons es proclama 
campió d’Espanya 
de ral·lis de terra 
per cinquena vegada

(Pàgina 27)

El debat sobre la 
identitat de gènere 
marca l’arrencada 
del 8è Festival 
Protesta, a Vic

(Pàgina 35)


