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Guillem Font, que té 5 anys i pateix la sín-
drome d’Angelman, serà un dels 50 par-
ticipants de la primera edició de la Cursa 
Infantil Adaptada de Vic, que es farà 

dissabte al matí. Amb l’objectiu de visibi-
litzar els infants amb diversitat funcional 
i demostrar que tenen moltes capacitats 
si se’ls dona l’oportunitat, els pares d’en 

Guillem, Romy Rossich i Marc Font, han 
impulsat la cursa que organitza l’Ajun-
tament, el Consell Esportiu d’Osona i la 
Taula d’Entitats de Diversitat Funcional.

El dèficit d’efectius és una queixa permanent tant d’alcaldes com de sindicats policials

Moià rebaixa l’IBI 
un 5% després 
d’haver cancel·lat el 
préstec per l’elevat 
endeutament

(Pàgina 14)

Les comissaries de Vic 
i Ripoll incorporen 24 
nous mossos d’esquadra

(Pàgines 18 i 19) Marc Font i Romy Rossich, amb els seus fills, Guillem, Iris i Adrià, aquest dimecres a Vic

L’Espai ETC de Vic aixeca el teló  
L’Espai de Teatre i Cinema ETC va tornar a obrir 
les portes dijous després de dos anys i mig tancat 
per obres. L’Ajuntament ha invertit més de 600.000 
euros a posar-lo al dia i recuperar la programació.

(Pàgina 39)
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Una cursa per avançar cap a la inclusió
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Mor un motorista 
de 59 anys en un 
accident en una 
pista forestal de 
Muntanyola

(Pàgina 5)

Decomissen una 
vintena de cavalls i 
burros pel mal estat 
en què els tenia un 
tractant d’Osona

(Pàgina 6)

(Pàgina 4) 

Tret de sortida 
del novè Festival 
Protesta en cinc 
espais de Vic

(Pàgina 41)

Arrenca l’OK Lliga 
Plata amb el Vic 
i el Taradell amb 
aspiracions d’ascens

(Pàgines 44 i 45)

Etalentum de 
Vic assaja l’ús de 
la intel·ligència 
artificial en la 
selecció de personal

(Pàgina 31)

Tria de Mulats a Espinavell  
La Tria de Mulats d’Espinavell va reunir dimecres 
prop de 3.000 persones després que l’any passat no 
se celebrés per la pandèmia. Els assistents van poder 
veure la baixada dels animals de la muntanya.

(Pàgina 32)
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Rupit ‘hereta’ una antiga ferreria 
Rupit podrà sumar a partir d’ara un actiu turístic 
d’excepció. Es tracta de l’antiga ferreria de Can 
Rovira, de principis del segle XVIII. El conjunt de 
la històrica casa és fruit d’una deixa testamentària.

(Pàgines 50 i 51)
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