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Uns 240 alumnes de l’Escorial de Vic 
han posat a prova una nova estratè-
gia de cribratge de la Covid-19 que es 
podria estendre a les escoles i instituts 

de Catalunya a partir del curs vinent. 
Es tracta de tests d’antígens ràpids en 
què són els mateixos alumnes els que 
es prenen la mostra fent servir un esco-

villó. En aquest cas no cal introduir-lo 
tan endins com les PCR i els TAR, n’hi 
ha prou d’escombrar cinc vegades les 
parets de les fosses nasals.

Sergi Vilamala 
deixa l’alcaldia 
de les Masies de 
Voltregà després 
de 18 anys
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(Pàgina 7)

Proven nous testos d’automostra a Vic

L’Hospital de Vic 
incorpora per 
primer cop les 
operacions de retina 
amb microcirurgia

(Pàgina 11)
(Pàgina 9) Alumnes de l’Escorial de Vic fent-se l’autotest, dimecres al matí

Planoles ha vist 
com la pandèmia 
ha fet augmentar 
l’interès per  
anar-hi a viure

(Pàgina 12)

Els ramaders avisen que amb 
l’actual preu de la llet moltes 
granges hauran de plegar

(Pàgines 2 i 3)

Les centrals distribuïdores els paguen per sota del preu de cost i tenen pèrdues superiors al 6%

El So de les Cases 
portarà aquest cap 
de setmana més 
de 200 concerts a 
patrimoni de Vic

(Pàgines 40 i 41)

(Pàgina 6)

L’oposició de Vic porta als 
tribunals l’aparcament del 
parc Maria Àngels Anglada
En una roda de premsa con-
junta a la Sala de la Colum-
na, els tres grups de l’opo-
sició –ERC, Capgirem Vic i 
PSC– van anunciar dimecres 
un recurs al Tribunal Català 
de Contractes del Sector 
Públic contra el projecte 
de construcció d’un aparca-
ment soterrat al parc Maria 

Àngels Anglada. Volen que 
s’aturi la seva construcció 
perquè consideren que no 
hi ha un interès públic per 
tirar-lo endavant. Des de 
l’equip de govern lamenten 
que un tema polític s’acabi 
judicialitzant i asseguren 
que l’objectiu és revitalitzar 
el nucli històric.

Quan Sant Pere 
era lloc d’estiueig
El Balneari de la Font San-
ta, a Sant Pere de Torelló, 
va ser l’epicentre de l’es-
tiueig que va viure entre 
mitjans del segle XIX i el 
XX atrets per les aigües 
mineromedicinals.

(Pàgines 52 i 53)

Vic manté el carril bici a la ronda Camprodon 
La prova pilot que es va engegar el setembre passat de redu-
ir els carrils per a vehicles serà definitiva. Es mantindrà el 
carril bici pels laterals. El trànsit s’ha reduït un 27%.

(Pàgines 4 i 5)
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Els Mossos 
comissen prop 
de 6.000 plantes 
de marihuana a 
Malla i Espinelves

(Pàgina 16)


