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Junts obre el procés per escollir el 
candidat a l’alcaldia de Vic després 
de la renúncia d’Anna Erra
El partit ha convocat una assemblea per dijous on votarà qui agafa el relleu de l’actual alcaldessa com a cap de llista

(Pàgines 2 i 3)

Nou incendi en 
un pis ocupat 
del centre de 
Vic, el segon  
en l’últim any

Als partits els 
costa cada cop 
més trobar gent 
per anar a les 
llistes electorals

(Pàgines 4 i 5)

Ferran Jutglà deixa 
el Barça i jugarà  
la Champions  
amb el Bruges

(Pàgina 33)

(Pàgina 9)

(Pàgines 30 i 31) Xevi Quirante, del Mas Casanova de Sora, mostra el funcionament dels tancats virtuals

Al Mas Casanova de Sora han posat en 
marxa un nou sistema per controlar 
les vaques que tenen pasturant. La 
zona no està delimitada per un filat, 

sinó a través d’un tancat virtual que 
es pot modificar sempre que es vulgui 
a través del telèfon mòbil. Les vaques 
porten un collaret, amb un sistema 

de geolocalització per satèl·lit, i quan 
s’acosten al límit de la zona establerta 
s’activa un senyal acústic i si continuen 
reben una petita descàrrega elèctrica.
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Vaques amb GPS per eliminar els filats

Preparant la selectivitat 
Uns 870 alumnes s’examinaran a partir de 
dimarts a les proves d’accés a la universitat 
a Osona i el Ripollès. Estudiants de Balenyà, 
a la foto, expliquen com les preparen.

(Pàgines 6 i 7)
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El dia a dia a les fosques 
Jan Riera, d’Els Catarres, va participar en 
un acte de l’ONCE per sensibilitzar de les 
dificultats amb què es troben les persones 
amb problemes visuals greus. 

(Pàgines 16 i 17)
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SL’adéu definitiu 
dels Trogloditas

Després de quatre dècades, 
els Trogloditas han anun-
ciat la seva dissolució. Al 
costat de Loquillo i Sabino 
Méndez, van viure l’època 
daurada del rock espanyol.

(Pàgina 35)

El segon Cabró 
Rock reunirà prop 
de 10.000 persones 
a Vic amb un 
cartell de luxe

(Pàgina 29)


