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El Consell Comarcal d’Osona, Creacció i 
el Consorci del Lluçanès impulsen el pro-
jecte “Mengem d’aquí”, que vol fomentar 

la millora dels hàbits alimentaris als 
menjadors escolars, però també recupe-
rar els plats típics d’Osona, que s’estan 

perdent. El projecte va començar el curs 
passat amb caràcter pilot en tres centres 
escolars i aquest any ja en són sis.
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El menjar tradicional, al menú escolar

(Pàgines 50 i 51) Manoli Hurtado guisant unes pilotilles amb tela per als alumnes de l’institut escola dels Hostalets

La meitat dels metges de família  
de Ripoll i Camprodon es 
jubilaran en els propers deu anys
Alerten de la dificultat de cobrir aquestes places i que no hi hagi prou professionals com ja va passar aquest estiu

Una avaria al TAC 
de l’Hospital de Vic 
obliga a reprogramar 
o derivar un 
centenar de proves

(Pàgina 8)

Assaborint el títol mundial 
Les patinadores del CPA Tona van ser 
rebudes dimarts després de proclamar-se 
campiones del món a l’Argentina.

(Pàgines 42 i 43)
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Els cicles formatius 
ja són universitaris
La UVic-UCC potencia el Campus Professional, que ara té vuit titulacions

(Pàgines 2 i 3)

L’experiència de 
dos estudiants 
que van participar 
a un ral·li solidari 
al Marroc

(Pàgines 8 i 9)

Francesc Roca-
Ribas: “La idea és 
començar el grau 
d’Audiologia el 
proper curs”

(Pàgines 4 i 5)

Cristina Lasmarías, 
el pas de professora 
associada a alumna 
de màster i doctorat

(Pàgina 10) 

El Projecte Solidari UVic 
Oncotrail és un repte iniciat 
per un grup de treballadors 
i treballadores de la Uni-
versitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya que 
combina la solidaritat amb 
l’activitat física. L’Oncotrail 
és una cursa per equips 

de 100 quilòmetres orga-
nitzada per la Fundació 
Oncolliga Girona, que té per 
objectiu recaptar fons per 
millorar la qualitat de vida 
dels malalts de càncer. Per 
poder participar-hi, cada 
equip ha de fer un donatiu 
de 1.000 euros. 

(Pàgines 6 i 7)

Treballadors de la 
UVic, a l’Oncotrail

Els Vic i-Days, un 
campionat perquè   
la salut auditiva 
arribi a tothom

(Pàgina 12)

Les empreses del 
territori, les més 
beneficiades del 
talent de la UVic

(Pàgina 11)

Estudiar un cicle formatiu de grau superior és un camí tan 
vàlid com estudiar un grau. Aquest és el missatge que vol 
transmetre la UVic-UCC a través del Campus Professional, 
que actualment ja ofereix vuit titulacions entre Vic, Grano-
llers, Manresa i Olot. Enguany són més de 300 els estudiants 

que s’hi han matriculat, i que després tenen passarel·les per 
entrar a diferents graus. L’objectiu és l’anomenat 2 + 3, és a 
dir, que en cinc anys tinguin les dues titulacions. A la foto-
grafia, alumnes del CFGS de Màrqueting i Publicitat a les 
aules de la Roca Umbert de Granollers, aquest dimecres. 

Integrants de l’equip de la UVic que va participar en la cursa solidària
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Van recaptar 1.300 euros per millorar 
la qualitat de vida dels malalts de càncer

EL 9  UVIC-UCC

Especial  
‘El 9 UVic-UCC’ 

(Suplement)

El PSC aposta 
per Miquel Ylla 
com a candidat 
a l’alcaldia  
de Vic

(Pàgina 16)

Neix a Osona  
una associació 
per acompanyar 
les víctimes 
d’abús sexual

(Pàgina 12)

Sospiten que una 
disputa per drogues 
va provocar  
una violenta baralla 
al centre de Vic

(Pàgina 10)

(Pàgines 6 i 7)

Adif diu que els 
diversos problemes 
a l’R3 d’aquests dies 
han sigut  
“una coincidència”

(Pàgines 2 a 4)

Torelló acull la 40a 
edició del Festival 
de Cinema de 
Muntanya amb més 
de 40 produccions

(Pàgines 36 i 37)

Una icona de 200 anys 
El 1822 el ple de Vic va acordar construir 
la torre del rellotge de l’Ajuntament, un 
contrapès al campanar de la catedral.

(Pàgina 53)
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