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L’Ajuntament aprova un pla estratègic que ja preveu 125.000 euros per millorar carrils bici; la majoria són a les voreres

Vic afavorirà l’ús de la bicicleta 
perquè només l’1,4% dels veïns 
la fan servir per dins la ciutat 

(Pàgines 8 i 9)

Entrevista a Joan 
Rosell, president 
de la CEOE: 
“Les empreses 
esperen i miren”

(Pàgines 18 i 19)

Després de cinc tempora-
des, aquest diumenge es va 
tornar a disputar el clàssic 

Vic-Manlleu. El partit, enmig 
d’un ambient festiu tot i la 
rivalitat entre els dos clubs, 

va acabar amb empat a un. Es 
va avançar el Vic a la primera 
part amb gol de Fredi. Martí 

Soler, a la segona i de jugada 
personal, va igualar pel Man-
lleu.

El clàssic Vic-Manlleu acaba en empat

(Pàgines 24 i 25) Fredi i Raül Garcia es disputen una pilota àeria durant el partit d’aquest diumenge a Vic
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Empat del Voltregà 
a Caldes (4 a 4) i 
derrota del Vic amb 
el Liceo (7 a 1)

(Pàgines 30 i 31)

(Pàgina 20)

Josep Font vol 
que el seu germà 
li compri el 50% 
del grup Bon Preu

(Pàgines 2 a 6)

21-D: últims dies de 
campanya de les 
eleccions més renyides

El grup Bon Preu ha obert 
un procés perquè Joan Font 
compri al seu germà Josep 
el 50% de l’empresa. Tots 
dos són accionistes, a parts 
iguals, de l’empresa, fun-
dada l’any 1974. Josep Font 
discrepa del repartiment 
de dividends i la política de 
remuneració. Bon Preu fac-
tura més de 1.000 milions.

(Pàgina 10)

Medicina de la 
UVic, pionera en 
un sistema de 
dissecció virtual
La Fundació La Caixa ha 
aportat 500.000 euros per 
adquirir aquest equipament.

Les eleccions d’aquest dijous, 
a les quals s’augura una par-
ticipació rècord, es presenten 
renyides. Entre Osona, el 
Ripollès i el Moianès hi ha 
143.000 electors cridats a 
les urnes. EL 
9 NOU ha fet 
una anàlisi de 
les últimes 
enquestes que 

s’han publicat. Marta Rovi-
ra i Carles Mundó (ERC) i 
Ramon Espadaler i Marta 
Moreta (PSC) gairebé tenen 
l’escó garantit. Des de l’any 
1980, entre les dues comar-

ques han 
tingut 26 
diputats a la 
cambra cata-
lana. 

les enquestes
Anàlisi dels pronòstics     
dels darrers sondejos


