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Oriol Amat renuncia al càrrec 
de rector de la UVic-UCC el 
dia que l’havien de nomenar

Ho atribueix a motius “estrictament familiars”; Joan Masnou el substituirà de forma interina a l’espera d’un nou candidat 

(Pàgines 8 i 9) L’Ajuntament adquirirà les dues antigues adoberies més pròximes al pont
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(Pàgines 2 a 5)

(Pàgina 7)

Torelló es fa 
enrere i tornarà 
el carrer Sant 
Bartomeu al 
sentit original

(Pàgina 15)

Aliança de 
Girbau i Seidor 
per impulsar la 
innovació a la 
indústria

(Pàgina 33)
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L’Ajuntament de Vic ha deci·
dit adquirir dues de les anti·
gues adoberies. L’acord, que 
tindrà un muntant econòmic 

de 400.000 euros, es farà 
efectiu a través d’una expro·
piació quan entri en vigor 
el nou POUM que ara s’està 

elaborant. Així, es creu que 
es donarà un impuls a una 
zona estratègica per recosir 
la ciutat a través del riu.

Vic compra dues adoberies 

Noces d’or d’un 
Ral·li Osona amb 
un cartell de luxe
El Ral·li Osona, que comença aquest 
divendres a la nit, arriba a la 50a edi·
ció i ho fa amb un cartell de luxe: 94 
inscrits entre els quals hi ha Josep M. 
Membrado, que s’ha endut la victòria 
en 10 edicions, i Albert Orriols, que 
se l’ha adjudicat en dues ocasions i 
que és el vigent campió de Catalunya. 
A la foto, Membrado i Orriols posen 
per EL 9 NOU. Aquesta edició del ral·
li també és especial perquè coincideix 
amb el desè aniversari de la mort 
d’un històric com Pep Bassas.

Mor la passatgera 
d’un tot terreny en 
un nou accident 
mortal, ara a l’Eix 
Transversal

(Pàgina 19) Un gos contra   
la droga

La Guàrdia Urbana de 
Vic té un pastor alemany 
ensinistrat per detectar 17 
tipus de drogues diferents.

(Pàgines 10 i 11)

Arxiven la causa 
contra els regidors 
del Ripollès 
investigats pel tall 
de Coll d’Ares

(Pàgina 24)

El Clownia de 
Sant Joan arrenca 
el festival del 
cinquè aniversari 
amb 25 concerts

(Pàgina 45)


