Amb ‘El 9 Magazín’
(Pàgina 6)

Driss Oukabir
es va fer enrere
de participar als
atemptats del
17-A la nit abans
(Pàgina 5)

Els Mossos
quantifiquen en 5
milions els diners
defraudats per
Miquel Altimiras
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Vic acull 24 dels menors
estrangers que han
arribat sols a Catalunya
(Pàgina 4)

És un dels centres d’acollida que ha habilitat la Generalitat davant la situació d’emergència

(Pàgines 2 i 3) Tina Amanfi treballa a la botiga Sahair Cosmetics, del passeig de la Generalitat de Vic

(Pàgines 8 i 9)

Unanimitat al ple
de Vic per atorgar
la medalla de la
ciutat a Quim
Capdevila
(Pàgina 33)

Bisgràfic ha
participat en
l’elaboració del
primer diccionari
català-amazic

JORDI PUIG

(Pàgines 10 i 11)

Noves botigues als barris del sud de Vic
Anna Erra: “M’ha
sabut greu la
relació amb ERC
després de vuit anys
governant junts”

El comerç dels barris del sud
de Vic es mou. Al passeig
de la Generalitat ara mateix
hi ha menys d’un 10% de

locals comercials buits.
Molts dels nous establiments
que aixequen les persianes
tenen segell estranger però

(Pàgina 45)

estan pensats per captar
tant població autòctona com
africana o llatinoamericana.
Productes de cosmètica i

perruqueria, menjar d’arreu
del món, basars orientals
i kebabs conviuen amb el
comerç tradicional del barri.

(Pàgines 24 i 25)

(Pàgina 26)

(Pàgina 39)

Derrota del
CB Vic en el seu
primer partit a
casa a LEB Plata

ALBERT LLIMÓS

ARNAU JAUMIRA

El Col·legi de
Veterinaris
homenatja el
manlleuenc Salvi
Delmuns

Reinventant l’oci nocturn d’Osona

La Cambra premia la Ferreteria Furriols

El Grup ViG, liderat pel veterà Ramon Portet, obre un nou
local a Vic destinat a un públic d’entre 20 i 30 anys. Situat al
polígon Sot dels Pradals, el Saravà completa l’oferta nocturna
d’Osona. A la foto, Portet amb Júlia Portet i Manel Sánchez.

La Ferreteria Furriols de Vic es va emportar el premi a
la trajectòria empresarial del Dia de la Cambra d’Osona,
celebrat dimecres. Triposona, Seidor, Casa Tió i Woodys
Barcelona van ser la resta d’empreses guardonades.

