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L’Hospital de Vic inicia vuit 
mesos d’obres per ampliar 
l’espai d’urgències
Passarà dels actuals 1.400 metres quadrats als 1.800 i hi haurà 11 nous boxs

(Pàgines 2 i 3)

L’espai d’urgències de l’Hospital Uni-
versitari de Vic creixerà dels actuals 
1.400 metres quadrats a 1.800. Les 
obres, que costaran dos milions d’eu-

ros, començaran la setmana que ve i 
s’allargaran durant vuit mesos. El servei 
continuarà al mateix lloc, però guanyarà 
superfície per sota el carrer des d’on 

s’accedeix a les consultes externes. Les 
obres es faran sense aturar l’activitat 
d’urgències, on cada any s’atenen unes 
60.000 persones de mitjana.
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Cada any s’hi atenen 60.000 persones

Madrid autoritza 
el grau 
d’Odontologia a 
la UVic-UCC per 
al proper curs

(Pàgina 4)

Els Mossos busquen 
quatre persones  
per l’agressió que 
va provocar la mort 
d’un home a Vic

(Pàgina 5)

Retiren el carnet al 
conductor que va 
envestir les creus 
grogues de la plaça 
de Vic el 2018

(Pàgina 7)

L’operadora de telecomuni-
cacions Goufone, nascuda a 
Gurb l’any 2010, s’ha fusi-
onat amb dues companyies 
de l’Anoia i el Bages per 
crear una nova marca: Vera. 
La nova societat creada amb 
la fusió amb Iguana i Soom 
manté la seu a Gurb i el 
conseller delegat és Marc 
Mundó, un dels socis fun-
dadors de Goufone. Les tres 

empreses juntes van factu-
rar el 2022 més de 30 mili-
ons d’euros (24 dels quals 
són de Goufone). Sumen 
180 treballadors, set boti-
gues, 50.000 clients i xarxa 
pròpia de fibra òptica en 15 
comarques de Catalunya. A 
més de telefonia i internet, 
Vera, que vol continuar la 
seva expansió, també oferi-
rà energia verda.

(Pàgina 29)

Municipals 2023: 
el PSC recuperarà 
llistes a Roda, 
Vilanova de Sau  
i Rupit

(Pàgina 12)

Els jutjats de 
Vic continuen 
col·lapsats i no hi 
ha data per al retorn 
dels judicis penals

(Pàgina 9)

Centelles viurà 
el 25è Cau de 
Bruixes i Vic 
acull Trufforum

(Pàgines 42 a 44)

La saga dels 
Freixa continua
El fill de l’expilot mundi-
alista Marc Freixa segueix 
les passes del seu pare. 
Competirà en l’Estatal i el 
Mundial de trial TR2.

(Pàgina 37)

Benito farà servir totes les naus de Puigneró
Benito Urban té intenció d’anar fent créixer l’activitat a les 
antigues naus de Puigneró a Sant Bartomeu del Grau. Els 
96.000 metres quadrats de naus –a la foto– són seves. 

(Pàgina 31)
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Goufone s’expandeix amb 
la fusió amb dos operadors 
del Bages i l’Anoia
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