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N’hi ha 137 que requereixen protecció dels Mossos; aquest dissabte, Dia Mundial contra la Violència envers les Dones

A Osona i el Ripollès aquest 
any ja s’han atès 330 dones 
per violència de gènere (Pàgines 10 i 11)

Bars, restaurants i grans botigues xineses
L’obertura la setmana pas-
sada d’un gran basar xinès 
en una nau de 5.000m2  a Vic 
consolida la progressió del 
comerç de propietat oriental 

a la ciutat. Els primers nego-
cis es remunten a fa més de 
30 anys, però no tenen res a 
veure amb els basars, bars o 
altres negocis que han anat 

(Pàgines 2 i 3) Imatge del Mandarín, el primer restaurant oriental que va obrir a Vic l’any 1989
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L’Hospital de Vic 
estrena la nova 
àrea d’Urgències, 
on s’ha invertit 
mig milió d’euros

(Pàgines 4 i 5)

obrint en llocs cèntrics amb 
el canvi de segle. Vic Comerç 
en vol analitzar la implanta-
ció i es fixa com a objectiu 
que se sumin a l’associació.

Nou robatoris més 
en cases d’Osona, 
i ja n’hi hagut 
17 en només tres 
setmanes

(Pàgines 6 i 7)

El comitè de la UVic 
critica la direcció  
pel cost que tindrà 
haver acomiadat   
tres professors

(Pàgina 18)

(Pàgines 14 i 15)

“El ‘zulo’ és a Sant 
Pere de Torelló”

El segon segrest més llarg 
comès a l’Estat espanyol és 
el de la farmacèutica d’Olot 
Maria Àngels Feliu. Va ser el 
20 de novembre de 1992 i va 
estar captiva durant 492 dies 
en un zulo construït a sota el 
pati d’una casa adossada de 
Sant Pere de Torelló. Coin-
cidint amb els 25 anys del 
segrest, EL 9 NOU explica 

com es va viure a la redac-
ció de successos la detenció 
dels implicats en un dels 
casos més mediàtics dels 
últims anys. Dies abans de la 
detenció de Ramon Ullastre 
i la resta d’implicats en el 
segrest, una trucada anòni-
ma ja apuntava que el zulo on 
havia estat retinguda Feliu 
era a Sant Pere de Torelló. 

(Pàgina 43)

Paxau es jubila 
del trial   

Josep Rovira Paxau, un espe-
cialista de renom interna-
cional en motos de trial, es 
jubila després d’haver com-
plert 65 anys. Paxau, que té 
el taller a Torelló, ha estat el 
cervell de motos campiones.

Canvien de sentit 
per sorpresa el 
cèntric carrer 
Sant Bartomeu 
de Torelló

(Pàgina 8)

Vint-i-cinc anys del segrest d’Olot: EL 9 NOU en 
rememora la investigació i la detenció dels autors

Continua la 
recerca d’un veí 
de Ribes de 91 
anys desaparegut 
des de dilluns

(Pàgina 22)

Una sentència del 
Suprem obre la porta 
perquè la planta de 
les Masies pugui 
tornar a tractar purí

(Pàgines 30 i 31)

La matrícula de 
la UVic-UCC 
s’incrementa un 9%, 
però els estudis de 
grau s’estanquen

(Pàgina 18)

(Pàgines 57 a 60)

Amb aquesta
edició, el primer

del curs


