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El radar de tram de la C-17    
ja multa 7.200 conductors 
de mitjana cada mes
Fa quatre mesos que funciona i multiplica per 10 les sancions dels radars fixos que hi ha a Centelles i Seva

(Pàgina 4)

Els crits a favor de la independència i 
la llibertat dels presos polítics en una 
plaça de la Catedral de Vic tenyida de 
groc van marcar la sortida de l’ofici de 

la festa major de Vic, aquest dijous. Tot 
i que el dia del patró, Sant Miquel dels 
Sants, és la jornada central de la festa, 
els actes continuen durant tot el cap de 

setmana. La Comissió de Procuradors 
vol que el seguici dedicat al patró, amb 
239 anys d’història, sigui declarat Festa 
Tradicional d’Interès Nacional.

La festa major de Vic es tenyeix de groc

(Pàgines 46 a 48) Cartells a favor de la independència a la sortida de l’ofi ci a la catedral de Vic
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Recuperen a 
Melilla material 
robat a grups de 
música osonencs

(Pàgina 12)

Es traspassa 
la històrica 
Fonda Torres 
de Manlleu

(Pàgina 56)

La Guàrdia Civil 
denuncia de nou 
Calldetenes per la 
bandera espanyola

(Pàgina 7)

Adolescents.cat i 
Goufone guanyen 
els Innovacat

(Pàgina 29) Tornar a néixer després d’un accident 
Un motorista que dilluns va patir un accident de trànsit a 
les Masies de Voltregà va salvar la vida gràcies a un altre 
conductor que li va fer un torniquet. Estava perdent molta 
sang després d’haver-se seccionat una cama.

(Pàgina 5)

SÍ
LV

IA
 M

A
R

T
ÍN

EZ

Crònica de cinc 
dies de tensió 
inesperada a la 
UVic-UCC per la 
renúncia del rector

(Pàgines 2 i 3)

Oriol Amat va informar de 
la seva voluntat de renun-
ciar a ocupar el càrrec de 
rector de la UVic-UCC cinc 
dies abans de la celebració 
del Patronat en què havia 
de ser nomenat. EL 9 NOU 
explica les gestions infruc-
tuoses que es van fer per-
què reconsiderés la decisió.

Marxa de Manlleu 
l’última germana 
després de 162 
anys de presència 
de Vedrunes

(Pàgines 14 i 15)

El MAP gestionarà 
l’hotel de Sant 
Antoni a Sant Joan 
durant 30 anys

(Pàgina 30)
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