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(Pàgines 50 i 51)

La gasolinera de 
la Pista de Vic, 
enderrocada nou 
anys després 
que tanqués

 (Pàgina 11)

Pel servei d’Urgències de 
l’Hospital Universitari de 
Vic hi passen 60.000 pacients 
cada any. Les instal·lacions 

actuals es van inaugurar l’any 
1996. Han quedat obsoletes 
i es posaran al dia. El Con-
sorci Hospitalari hi invertirà 

gairebé mig milió d’euros. 
A més, s’incorporarà nou 
equipament mèdic. Les obres 
començaran a mig setem-

bre i duraran dos mesos. En 
aquest període es traslladarà 
l’activitat a altres plantes de 
l’Hospital. 

Professionals sanitaris treballant, aquest dimecres al matí, al control assistencial central d’Urgències de l’Hospital de Vic

Remodelaran el servei  
d’urgències de l’Hospital 
de Vic per posar-lo al dia

(Pàgines 

2 i 3)

Durant els dos mesos d’obres, s’atendrà als pacients en altres plantes. S’hi inverteix mig milió

Xavier Sala, alcalde 
de Camprodon: 
“Hem anat a millor 
en la relació amb el 
Consell Comarcal”

(Pàgines 14 i 15)

                 (Pàgina 29)

Antoni Anglada, 
de 84 anys, fa 
el paper central 
d’una obra de 
Molière a Manlleu

L’explosió de 
Llanars obligarà 
a aterrar la casa 
del costat

(Pàgina 12)

Cinc anys de presó    
a un veí de Ripoll 
per atacar-ne un altre 
amb un matxet i una 
navalla

                  (Pàg. 26 a 41)

Setmana forta 
de festes majors
Aquest cap de setmana 
comencen els actes de la 
majoria de festes majors de 
la Mare de Déu d’agost. Des-
taquen Manlleu, Moià, Seva, 
Ribes de Freser, Sant Boi o 
l’Esquirol. I n’acaben d’al-
tres, com la de Tona (foto).

L’explosió d’una bombona de butà, tot i que 
la investigació ho ha de confirmar, va pro-
vocar l’esfondrament d’una casa a Llanars, 
dissabte. Dues persones hi van quedar 
atrapades a dins. Van patir cremades greus. 
Aquesta setmana tècnics de l’Ajuntament 
i de les asseguradores avaluaven els danys 
als habitatges veïns i es va confirmar que 
la finca del costat s’haurà d’aterrar els pro-
pers dies perquè ha quedat molt afectada. 
D’altres pateixen esquerdes i danys per les 
pedres disparades per l’explosió. Tècnics de la companyia d’aigua, dimarts, a la casa esfondrada

(Pàgina 55)

Trenta anys del 
Màsters d’Osona 
de tennis a Seva

Osona ha tancat el juliol amb 
7.935 persones a l’atur, 1.276 
menys que fa un any, i el 
Ripollès amb 969, xifra que 
representa un descens de 106 
persones. No obstant això, 
la contractació és precària i 
temporal. EL 9 NOU analitza 
les dades en una entrevista 
amb Sandra Álamo, tècnica 
responsable de l’Observatori 
Socioeconòmic d’Osona. 

Baixa l’atur, 
però a quin 

preu?
De la crisi n’ha emergit 
una contractació més 

precària i temporal


