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Unes 300 persones han ofert 
el seu cos per a la recerca  
i la docència a la UVic-UCC
El laboratori d’anatomia de la Facultat de Medicina disposa actualment de 12 cadàvers

Després de 15 anys d’obres i que la 
Diputació de Girona hi hagi invertit 
més de 485.000 euros, Ribes de Freser 
ha recuperat el castell de Sant Pere, 
que estava en risc de desaparèixer. 

Amb la descoberta d’una placa comme-
morativa es posa fi a unes actuacions 
que han permès salvar un castell que 
està documentat des del segle XI i que 
tenia la funció de controlar la frontera 

entre el comtat de Cerdanya, al qual 
pertanyia Ribes, i el de Besalú. Els visi-
tants poden fer a partir d’ara un recor-
regut que els condueix gairebé fins a 
dalt de la torre. 

Ribes recupera el castell medieval

(Pàgina 7)

Neix la Botifarra de Riuprimer
Coincidint amb la primera edició de la Fira del Fredeluc 
i la Botifarra, Santa Eulàlia va presentar la Botifarra de 
Riuprimer, una iniciativa de dos establiments del poble. Una 
vintena de parades formaven part de la fira.

(Pàgina 40)
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El Vic empata amb 
l’Escala després 
de sis jornades 
seguides guanyant

(Pàgines 20 i 21)

La taxa de 
deixalles ha pujat 
el doble que l’IPC 
els últims 15 anys 
a Osona i Ripollès

(Pàgines 2 a 4)

Els treballadors 
de Prysmian de 
Manlleu fan cinc 
dies de vaga

(Pàgina 14)

Un tauler gegant per a un gran escaquista 
Té 99 anys i encara juga a la Lliga Catalana d’escacs. Moià 
va homenatjar aquest diumenge Joan Codina, l’escaquista 
més veterà en actiu a l’Estat, amb la inauguració d’un tauler 
gegant a la plaça Sant Sebastià.

(Pàgina 29)
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(Pàgina 35) El públic i les autoritats, dalt de la torre del castell de Sant Pere, durant la inauguració d’aquest dissabte

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

El TSJC diu ara  
que Sant Julià no 
ha de pagar els 
652.000 euros per 
la Font d’en Titus

(Pàgina 6)

El CP Vic supera 
el Taradell al derbi 
i el Voltregà passa 
ronda a Europa

(Pàgines 16 i 17)

Sucarrats: “El 
Consorci ha de 
donar serveis i no 
barrejar-hi el debat 
de la comarca”

(Pàgina 8)

El CHV aplica un 
nou sistema per 
vigilar la glucosa 
a 140 pacients 
amb diabetis

(Pàgina 5)


