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Divendres, 14 de desembre de 2018

Les empreses van deixar
la crisi enrere l’any passat
i van consolidar resultats

(Pàgines 33 a 43)

Primera entrega dels balanços de les companyies amb més facturació d’Osona i el Ripollès
(Pàgina 45)

(Pàgina 12) El camió va trencar la mitjana i va vessar una resina viscosa a la carretera

(Pàgina 21)

L’empresa de
Le Porc Gourmet
haurà de pagar 6
milions d’euros pels
falsos autònoms

El claustre de
la UVic avala el
programa del nou
rector amb el 80%
dels vots

(Pàgina 16)

(Pàgines 24 i 25)

EMILI VILAMALA

Un empresari
pastisser nascut
a Vic serà el
candidat del PP
a Barcelona
Abans hi havia
més boira?

(Pàgina 17)

(Pàgina 20)

L’Hospital de
Campdevànol estrena
un nou sistema per
tractar els ictus
(Pàgines 8 i 9)

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Impulsen des de
la UVic un dejuni
col·lectiu de
suport als presos
en vaga de fam

Dos dies de restriccions a la C-17
L’accident d’un camió, que
va vessar resina viscosa a la
calçada, ha provocat restriccions i cues durant gairebé

24 hores a la C-17 a l’Ametlla. El vessament, dimecres
poc abans de les 9 del matí,
va obligar fins i tot a repa-

vimentar aquest tram de la
carretera amb unes obres
que es van allargar durant
la nit.

(Pàgines 3 a 5)

Aquest mes de desembre hi
ha hagut boira gairebé cada
dia a la Plana. Experts parlen d’aquest fenomen i com
afecta l’ànim de la gent.

(Pàgina 12)

Detenen un
camioner a l’Eix
que multiplicava
per vuit el límit
permès d’alcohol

(Pàgines 10 i 11)

JORDI PUIG

Dues de les víctimes dels
set robatoris que s’han
denunciat els últims dies
a Vic expliquen el seu
testimoni. Els van envair
la intimitat i això fa també
que estiguin intranquils
cada cop que ara surten de
casa. La Guàrdia Urbana va
detenir tres noies de 28 anys
i van poder recuperar part
del botí.

ALBERT LLIMÓS

“Agafes por i no
marxes tranquil
de casa”

Vic es queda sense galeries d’art

A punt de reobrir les Germanetes

La Galeria El Carme de Vic inaugura aquest divendres l’última
exposició que acollirà, amb obres de Josep Guinovart. Serà
l’adeu de la darrera galeria d’art privada que quedava a la ciutat.

Després de tres anys, les obres de la residència de les
Germanetes dels Pobres a Vic encaren la recta final. El
centenari edifici s’ha remodelat de dalt a baix.

