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Prop de mig miler
de refugiats han
passat per Osona
i el Ripollès des de
l’inici de la guerra
(Pàgina 7)
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Els grans grups empresarials
de l’Aragó ja dominen
el sector porcí d’Osona
(Pàgina 26)

Adif reforçarà
amb personal
les estacions de
tren de Manlleu,
Torelló i Ripoll

Grupo Jorge i Costa Food s’han fet un lloc a la comarca al costat de la lleidatana Vall Companys

(Pàgina 8)

La unitat canina de
Manlleu ha atrapat
26 persones
amb droga el tres
primers dies
(Pàgina 19)

ALBERT LLIMÓS

Ton Granero,
Clara Roquet
i Marta Serrarols,
finalistes de
l’Osonenc de l’Any

Grupo Jorge fa efectiu el control a Baucells

(Pàgina 27)

Vaquers Plana de
Vic deixa de vendre
la llet a Lactia i
n’exporta a Itàlia

L’aragonès Grupo Jorge, un dels grans
grups carnis d’Europa i propietari de
Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de
Berga, ha fet efectiu el control de Bau-

(Suplement)

(Pàgina 48)

cells Alimentació. L’empresa nascuda a
Tona i que va ser pionera en el sistema
d’integració de les granges ja es va desfer de la divisió de pinso i les explotaci-

ons ramaderes l’any 2008, però mantenia
una sala de desfer a l’illa càrnia de Vic i
una quarta part de l’escorxador Esfosa,
que ara controlarà el grup aragonès.

(Pàgina 41)
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Ricard Giramé:
“La qualitat ha
de ser a tot arreu,
no només d’una
àrea concreta”
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Tota la UVic, un
lloc per fer feina
(Pàgines 2 i 3)

Les tecnologies i els nous mètodes docents canvien la fesomia de la
Universitat, on ara es treballa des d’aules, laboratoris o ‘coworkings’

(Pàgines 6 i 7)

Uns 500 periodistes
s’han format a la
UVic-UCC en dues
dècades d’estudis
de Comunicació
(Pàgina 10)

Els coneixements,
el tracte proper,
tres experiències
d’antics alumnes

ALBERT LLIMÓS

CAFE, els 20
anys del grau
de formació
esportiva

ALBERT LLIMÓS

Els quatre capítols
de ‘Lisa’, la websèrie
de la UVic, ja es
poden veure en línia
(Pàgina 12)

Treballar a l’ombra de la pèrgola al pati del campus de Miramarges, com fan aquests estudiants, és possible. Com també
fer-ho des dels ‘coworkings’ amb sofàs i taules que poblen els
passadissos i espais comuns. Els canvis tecnològics i docents

han renovat l’aspecte clàssic de la UVic. Que les classes magistrals no siguin ara les úniques possibles també ha obligat
a repensar el funcionament de les aules i els laboratoris.
Cada racó del campus pot ser un lloc de feina.

(Pàgines 8 i 9)

Refugiats ucraïnesos,
fent investigació
El CT BETA coordina el projecte
#ScienceForUkraine a escala estatal
El projecte #ScienceForUkraine ha permès a centenars d’investigadors d’Ucraïna continuar amb la seva
feina de recerca més enllà
de la situació que viu el seu
país. El Centre Tecnològic
BETA de la UVic no només
ha acollit investigadors a qui

ha fet un contracte de treball
com un membre més del seu
equip, sinó que des d’aquí es
coordina el projecte a escala
estatal. Des del centre BETA
expliquen tot el que els ha
aportat acollir aquests investigadors que viuen moments
complicats per la guerra.

Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, a la UVic en el marc del projecte d’Ucraïna

Especial
‘El 9 UVic-UCC’

LAIA MIRALPEIX

(Pàgina 11)

Ripoll, de festa major

Pioneres de l’hoquei femení

Ripoll està de festa major. Dimecres es va
viure el dia central, Sant Eudald (a la foto,
la festa Holi), i no s’aturarà fins diumenge,
enguany amb la complicitat del bon temps.

El Taradell va ser el primer equip d’hoquei
femení que es va formar a Osona als anys 80.
L’integraven un grup de noies de 14 i 15 anys
a qui EL 9 NOU ha reunit 40 anys després.

