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El nivell 4 d’alerta terrorista a l’Estat obliga a tots 
els cossos policials a destinar-hi més recursos

Els Mossos d’Osona 
dediquen un terç de la feina 
a la lluita antigihadista (Pàgines 2 a 4)

(Pàgina 13)

Busquen a Rupit i Pruit una dona 
desapareguda des de fa dos mesos i mig
Un gran desplegament policial a Rupit i Pruit aquest dijous per 
buscar una veïna de Barcelona de 58 anys desapareguda fa dos 
mesos i mig. L’últim senyal del mòbil la ubicava al Collsacabra.  
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(Pàgina 39)

La policia quantifica 
en 960.000 euros 
les despeses no 
justificades al Patí Vic
Aquesta setmana s’han cone-
gut més detalls del cas Club 
Patí Vic. Pagaments en negre, 
auditories falsejades i una 
desviació de 960.000 euros 
són la conclusió de la inves-
tigació dels Mossos d’Esqua-
dra sobre les irregularitats 
econòmiques de l’entitat. 
Segons el seu informe, el club 

hauria generat un dèficit 
d’1.175.000 euros en set anys 
en comptes dels 254.766 que 
reflectien les auditories. De 
la informació desvelada fins 
ara no es concreta si algú se’n 
va beneficiar personalment. 
Consultat per EL 9 NOU, l’ex-
president Miquel Altimiras 
ha negat que se’n beneficiés.

Un carril bici de Vic a Manlleu
El ple de l’Ajuntament de Vic 
va aprovar dimecres per una-
nimitat una moció a favor de 
la creació d’un carril bici i un 

itinerari per a vianants que 
uneixi la capital d’Osona amb 
Manlleu. El projecte, que el 
finançaria la Diputació de 

Barcelona, aniria paral·lel a la 
carretera B-522 i passaria en 
la seva major part pel munici-
pi de Gurb.

(Pàgina 6) Vista de la carretera de Vic a Manlleu abans d’arribar a Granollers de la Plana
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Marc Costa, de Sant 
Julià de Vilatorta, 
director general del 
Cos d’Agents Rurals

(Pàgina 15)

Els Deixebles 
fan actes a 
Sant Vicenç per 
falta d’entesa           
a Torelló

(Pàgina 19)

L’altra prioritat és atacar els robatoris als habitatges: 
s’ha detingut una banda que va actuar a Sant Hipòlit

Cap de setmana 
de màgia: Tona hi 
dedica una fira i El 
Mago Pop omple sis 
funcions a L’Atlàntida

(Pàgina 51)

Folgueroles i Santa 
Eugènia crearan 
una Comunitat de 
Municipis per fer el 
POUM coordinats

(Pàgina 11)

Exigeixen al 
propietari que 
retiri la runa d’on 
va caure el bloc de 
formigó a la C-17

(Pàgina 9)

Del bàsquet a 
l’aula, en 10 hores 

La torellonenca Noemí Jorda-
na, capitana de l’Spar Citylift 
Girona, va jugar dimarts el 
seu últim partit a Salamanca 
després de 19 temporades 
a l’elit. L’endemà al matí 
començava a fer de mestra.

(Pàgina 43)

Jordi Lara, de 
Vic, premi de 
la Crítica Serra 
d’Or pel seu llibre 
‘Mística conilla’

(Pàgina 38)

opinió

(Pàgina 22)

Seny i rauxa 
a la capital 

del Ges
Article de Marc Gascón


