
La conferència del Club de Premsa d’EL 
9 NOU amb els juristes Jaume Alonso-
Cuevillas i Joan Queralt va omplir a 

vessar aquest dijous al vespre l’auditori 
de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de 
Vic. Amb el títol de “L’actual interpreta-

ció de la Constitució posa en perill drets 
fonamentals?”, Alonso- Cuevillas i Que-
ralt van avaluar la situació política.

L’economista Oriol 
Amat serà el rector 
de la UVic-UCC

Ple a vessar al Club de Premsa d’EL 9 NOU

(Pàgines 14 i 15) Jaume Alonso-Cuevillas fa una fotografia al final de l’acte per enviar a Carles Puigdemont
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El Ripollès és la 
segona comarca 
de Catalunya 
on més creix la 
immigració

La candidatura, anunciada aquest dijous, se sotmetrà a l’aval del claustre abans del nomenament per part del patronat

(Pàgina 9)
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GRATIS,  NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

Veïns dels 
barris del 
sud de Vic, 
en contra  
del POUM 
Set associacions de 
veïns dels barris del 
sud de Vic han presen-
tat al·legacions al nou 
POUM perquè conside-
ren que farà augmentar 
les desigualtats respecte 
a la resta de la ciutat. Membres de les diferents associacions, aquest dimecres a la Serra-de-senferm

“No sabíem si 
eren morts o vius”
Sant Quirze homenatjarà 
cinc veïns deportats, i que 
van morir, en camps de 
concentració nazis.

(Pàgina 64)

(Pàgines 3 a 5)
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La xarxa dels 
detinguts fa un mes 
a la Guixa passaven 
l’examen de conduir 
per 2.000 euros

(Pàgina 22)

(Pàgines 6 i 7)


