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Concepció Ylla Bach, de Vic, 
va fer 100 anys dissabte pas-
sat. Aquest dijous va rebre 
la felicitació de les seves 

dues germanes petites: la 
Roser, que en té 95, i la 
Montserrat, de 91. Les tres 
germanes no es retrobaven 

presencialment des d’abans 
de l’esclat de la pandèmia. 
Són les supervivents d’una 
família de 16 germans.
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Tres germanes que sumen 286 anys

Vic aprova aplicar 
la recollida de 
deixalles porta a 
porta amb els vots 
de Junts i ERC

(Pàgina 9)

(Pàgina 51) Montserrat (91), Concepció (100) i Roser (95) Ylla Bach, aquest dijous a Vic

La temperatura 
mitjana de Vic 
ha augmentat 1,8 
graus en les últimes 
cinc dècades

(Pàgines 3, 4 i 5)

Osona és de les comarques 
on la Generalitat preveu 
menys inversió per habitant

(Pàgina 8)

És la quarta per la cua. S’hi invertiran 11,3 milions, una quarta part que al Bages, i el Ripollès en rebrà 8,2 

La llosa de la 
Covid persistent

Un 10% dels afectats per 
la Covid-19 han de conviu-
re amb símptomes persis-
tents. Estel Villaronga, de 
Vic, explica el seu cas.

(Pàgines 6 i 7)

Els partits valoren 
les demandes 
després de la 
manifestació per la 
seguretat a Manlleu

(Pàgina 14)

L’elevat preu de 
l’energia posa contra 
les cordes les petites 
comercialitzadores 
elèctriques

(Pàgines 32 i 33)

(Pàgina 42)

El disc de La 
Marató es podrà 
comprar per 
primer cop  
amb EL 9 NOU

(Pàgina 21)

Primer director 
seglar del Museu 
Episcopal de Vic  
Oriol Picas substituirà 
Josep Maria Riba al 
capdavant del Museu 
Episcopal de Vic. 
Picas, amb una àmplia 
experiència com a gestor 
i planificador cultural 
a l’administració, es 
convertirà en el primer 
director no eclesiàstic que 
lidera el museu des de l’any 
1898. Riba, actual vicari 
general del Bisbat, feia 17 
anys que ocupava el càrrec.

(Pàgina 36)
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   Oriol Picas, aquest dijous durant la seva presentació al Museu Episcopal de Vic
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Estudiants 
internacionals
La UVic acull cada any estudiants de tot el món que participen 
en programes de mobilitat internacional 

(Pàgines 6 i 7)

La UVic-UCC
ajudarà a 
la millora 
d’escoles
del Senegal 

(Pàgina 8)

Gerard Coll-
Planas: “En els 
estudis de gènere 
sempre apareixen 
debats nous”

(Pàgines 4 i 5)

El món econòmic 
del Ripollès 
enforteix el vincle 
amb la UVic-UCC

(Pàgina 9) 

Van ser la primera escola 
de disseny, fa 60 anys, i els 
primers a vincular el disseny 
amb l’enginyeria. Elisava, 
amb dos milers d’estudiants 
i un prestigi internacional 
indiscutible, s’integra des 
d’aquest curs a la UVic-UCC 
com a institució federada i 

es converteix en la Facultat 
de Disseny. D’aquesta mane-
ra, augmenta la presència de 
la UVic-UCC a Barcelona. 
D’aquí a tres anys comença-
ran les obres d’una nova seu, 
que integrarà Elisava i altres 
serveis universitaris a la 
capital de Catalunya. 
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(Pàgines 2 i 3)

Elisava ja és la nova 
Facultat de Disseny

Manlleu, capital 
de la recerca 
sobre els rius  
des del CERM

(Pàgina 11)

Marc Piñol 
i Ivan Álvarez, 
dos ‘alumni’ que 
s’obren camí

(Pàgina 10)

Cada any la UVic-UCC acull estudiants de tot el món que 
participen en programes de mobilitat internacional. La 
pandèmia no ha impedit que les brasileres Hellena Oliveira, 
Gabrielly Ferreira i Stephanie Friesen fessin realitat el seu 

somni de venir a estudiar un any a la UVic. Fan el grau de 
Periodisme i expliquen com els ha acollit la comunitat uni-
versitària, com veuen la ciutat de Vic i els catalans. Ho han 
aprofitat també per conèixer altres països europeus.

Entrada a un dels passadissos d’aules d’Elisava, a la seva seu actual de la Rambla
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La UVic-UCC creix a Barcelona amb 
la incorporació de la prestigiosa escola

EL 9  UVIC-UCC

Torelló inaugura una 
edició del Festival 
de Cinema de 
Muntanya dedicada 
a l’Antàrtida

(Pàgina 37)

D’enginyera a 
culturista natural
Mar Planas, de Tona, va fer 
un canvi de vida. Aquest 
any ha estat bronze al Mun-
dial de culturisme natural.


