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Salut no va consultar als alcaldes 
del Ripollès la decisió de canviar 
Vic com a hospital de referència 
Els pacients ripollesos seran derivats a partir d’ara a Olot i Girona quan sigui necessari

El president del Consell Comarcal, 
Joaquim Colomer, acompanyat dels 
alcaldes de Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses, a més de regidors de Ribes 
i Campdevànol, van mostrar aquesta 

setmana la seva preocupació pels pro-
blemes de mobilitat que pot suposar la 
decisió que l’hospital d’Olot passi a ser 
ara el de referència per als pacients del 
Ripollès en detriment del de Vic. Les 

connexions amb transport públic entre 
Osona i el Ripollès, gràcies en part al 
tren, són molt millors que amb la Gar-
rotxa. Els alcaldes diuen que Salut no 
els va consultar prèviament la decisió.

Preocupa la manca de transport públic
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(Pàgines 6 i 7)

Vic apuja el rebut 
de l’aigua un 2,7% 
amb l’únic vot a 
favor de l’equip de 
govern de JxCat

(Pàgina 10)

El Consell d’Osona 
reprendrà el procés 
d’elecció del gerent  
i tanca files amb  
el president

(Pàgina 12)

Enterren al 
cementiri de Torelló 
un soldat republicà 
desaparegut durant 
la Guerra Civil

(Pàgina 14)

(Pàgines 8 i 9)

Les reines de l’enduro
Mireia Rabionet, de Viladrau, i Mireia Badia, de Sant Julià, són 
les reines de l’enduro. S’han proclamat campiones d’Espanya 
d’enduro en categoria Infantil i Absolut, respectivament.

(Pàgina 33)
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Marc Sucarrats, 
d’Oristà, serà el 
president d’un 
Consorci del 
Lluçanès dividit

(Pàgina 12)

Els treballadors de 
Prysmian mantenen 
les protestes i les 
jornades de vaga

(Pàgina 24)

La defensa qüestiona les proves 
que acusen Txevi Buigas  
de voler ocupar el Parlament

A dos dies de finalitzar 
la campanya del 10-N, el 
sumari de l’anomenada 
Operació Judes, que ha 
portat a la presó el veí de 
Folgueroles Txevi Buigas, 
entre d’altres membres 
dels CDR, s’ha començat a 
filtrar a diversos mitjans. 
La investigació assenyala 
que Buigas era la persona 

designada per planificar i 
desenvolupar una ocupació 
del Parlament de Catalunya 
el dia que sortís la sentèn-
cia de l’1-O. La defensa del 
folguerolenc qüestiona les 
proves que hi ha contra ell 
i diu que malgrat això no es 
pot qualificar de delicte de 
terrorisme l’ocupació sim-
bòlica d’una institució.

Vic acull aquest cap 
de setmana la Fira 
de la Muntanya

(Pàgina 41)

El 10-N arriba 
amb la incògnita 
de la participació a 
Osona i el Ripollès
Després del referèndum 
de l’1-O, totes les elecci-
ons que hi ha hagut han 
registrat unes xifres de 
participació molt elevades 
a Osona i el Ripollès. Les 
d’aquest diumenge són les 
quartes eleccions al Con-
grés de Diputats en només 
quatre anys. ERC i JxCat 
tornaran a disputar-se ser 
la força més votada.

(Pàgines 2 a 5)


