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Veïns de Vic contracten un 
vigilant de seguretat perquè 
no els entrin ‘okupes’ als pisos
L’han llogat els propietaris d’un bloc del carrer Sant Pau preocupats per la proliferació d’ocupacions il·legals

Un guarda de seguretat cus-
todia des d’aquest dilluns 
l’entrada d’un bloc al carrer 
Sant Pau de Vic. L’han llogat 
els propietaris per evitar que 

s’hi instal·lin més okupes. 
Aquesta mesura és transi-
tòria fins que hagin pogut 
resoldre la situació –ara 
encara hi ha un pis ocupat– i 

hagin instal·lat càmeres i 
alarmes per evitar que es 
reprodueixi. Mentrestant, 
aquesta setmana la Policia 
Local de Manlleu ha detin-

gut tres persones que ocu-
paven pisos buits i després 
demanaven diners als pro-
pietaris si volien recuperar 
l’habitatge.

El guarda de seguretat, aquest dijous a la tarda, al portal del bloc que custodia per evitar nous episodis d’ocupacions
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Una sala de fa mil anys a la catedral de Vic 
Unes excavacions han descobert una gran sala romànica, de 30 
metres de llargària, al costat del claustre de la catedral de Vic. 
Aquesta sala, que data de fa mil anys, és l’antiga sala capitular 
dels canonges. Es rehabilitarà i s’obrirà al públic.

(Pàgines 28 i 29)

(Pàgina 7)

AMB L’EDICIÓ D’AQUEST DIVENDRES, GRATIS,  UN NOU LLIURAMENT DE PORTADES HISTÒRIQUES

(Pàgina 6)

Un veí de Sant 
Hipòlit de 36 anys 
mor d’accident a la 
carretera de la Gleva

Un veí de Sant Hipòlit  de 36 
anys, Gerard Caselles, va mo-
rir aquest dimecres al vespre 
en un accident a la carretera 
de la Gleva. L’accident es va 
produir pels volts de 2/4 d’11 
de la nit quan el cotxe va 
sortir de la via. El succés ha 
provocat consternació a Sant 
Hipòlit, on el difunt era molt 
conegut i apreciat.

L’autor de 
l’apunyalament de 
Torelló va robar i 
va cremar el cotxe 
de la víctima

(Pàgina 11)

El carril entre 
Vic i Manlleu per 
anar a peu i amb 
bicicleta costarà 
2,8 milions

(Pàgina 5)

EL 9 NOU a 
l’escola: última 
entrega d’

(Pàgines 55 a 58)

Torelló enllesteix 
la sala polivalent 
després de dos 
anys d’obres

(Pàgines 12 i 13)

La vaga a Le 
Porc Gourmet, 
suspesa

(Pàgines 24 i 25)

‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA

TECNOLOGIA
Les infeccions contra les 
entitats bancàries han 
evolucionat moltíssim

ECONOMIA
La pluja de milions de Rajoy 
es va convertir en una pluja 
d’incompliments
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EL MONTSENY,
GRAN RESERVA

Es compleixen 40 anys de la protecció 
del parc natural per part de la Unesco

Josep Piera: “El que és 
important és tot el que hi ha 
entorn de la paella, no una 
recepta en concret”
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