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La firma vigatana, que ha signat una ‘joint venture’ amb Shenguang, tindrà un centre de producció de 15.000m2

Girbau s’alia amb una 
empresa xinesa per 
fabricar i créixer a Àsia

Aquest diumenge es com-
pleixen 20 anys de l’aprova-
ció al Parlament de la Llei 

de Reconeixement de la 
Universitat de Vic. Un suple-
ment de 24 pàgines recorda 

aquell moment històric i fa 
un retrat del moment actual 
de la UVic-UCC, amb testi-

monis com el de l’exalcalde 
Jacint Codina, que trenca el 
seu silenci per parlar-ne.

La Universitat de Vic compleix 20 anys

(Suplement especial) EL 9 NOU reuneix els quatre rectors: Ricard Torrents, David Serrat, Assumpta Fargas i Jordi Montaña
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(Pàgina 31)

(Pàgina 6)

“Sabia que tot 
acabaria bé perquè   
jo no havia fet res”

L’Audiència de Barcelona ha 
absolt un exprofessor de la 
ZER Alt Lluçanès que fa tres 
anys va ser denunciat per 
presumptes abusos sexuals 
a un dels seus alumnes, de 
3 anys i mig. El fiscal i l’acu-
sació li demanaven 12 anys 
de presó per uns fets que ell 

sempre ha mantingut que no 
havia fet. La resta de profes-
sors i la seva família li han 
fet costat des del primer dia. 
“Sabia que tot acabaria bé 
perquè jo no havia fet res”, 
ha assegurat a EL 9 NOU. Els 
jutges no van donar credibili-
tat a l’acusació contra ell.

(Pàgina 12)

Més de 900 empleats d’una multinacional fan 
obres i pinten durant dues hores a Santa Eugènia

Un exèrcit format per 900 treballadors de la multinacional 
farmacèutica Boehringer Ingelheim van desembarcar dijous a 
Santa Eugènia. Durant dues hores van fer obres, van pintar i 
van rehabilitar diversos espais del municipi.

Testimoni d’un exprofessor de la ZER Alt Lluçanès a qui 
demanaven 12 anys de presó per abusos a un menor

(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

Manlleu ressuscita 
deu anys després la 
idea de fer una nova 
comissaria de la 
Policia Local

(Pàgina 11)

(Pàgina 13)

Recollida de firmes 
perquè fires com el 
Lactium o el Mercat 
del Ram es facin 
sense animals

(Pàgines 4 i 5)

La polèmica per 
la pedrera de 
Seva s’escalfa 
en una tensa 
reunió de veïns

El Vic TT torna a 
fitxar la xinesa Wang 
Tingting, que porta 
dos anys sense perdre

(Pàgina 46)

El Consell Comarcal 
del Ripollès deixarà 
diners sense interessos 
als pobles petits

(Pàgina 21)

Osonencs i ripollesos 
recorden la Copa 
d’Europa de Wembley

(Pàgines 2 i 3)
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