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(Pàgines 46 i 47) Els jugadors del Vic celebren la victòria amb els seus aficionats

El grup Sodeca, de Sant 
Quirze, compra una empresa 
italiana de ventiladors
Marelli Ventilazione, fundada el 1891, és la cinquena companyia que adquireixen des de l’any 2011

Demanen 17 anys 
de presó a un 
home acusat de 
tres robatoris amb 
violència a Vic

(Pàgina 15)

(Pàgina 29)

(Pàgines 2 i 3)

L’oposició de 
Manlleu pressiona 
el govern perquè 
porti el cas de les 
multes a la Fiscalia

(Pàgines 4 i 5) 26-M
 

(Pàgines 56 i 57)

La massificació  
de la Creu de Gurb
Unes jornades de la Unió 
Excursionista de Vic, el cap 
de setmana passat, con-
viden a reflexionar sobre 
la massificació que viu el 
turó de la Creu de Gurb i la 
necessitat de preservar-lo.

L’equip de govern de Vic 
suma ERC a la majoria 
per aprovar el POUM

El ple de l’Ajuntament de 
Vic va fer dilluns l’apro-
vació provisional del nou 
POUM, que substitueix 
l’anul·lat per la justícia l’any 
2015. L’equip de govern, 
integrat pel PDeCAT i el 
regidor no adscrit Benjamí 
Dòniga, n’havia fet l’apro-
vació inicial amb el suport 
de Vic per a Tots. A aquella 

minsa majoria ara s’hi va 
sumar també ERC, principal 
grup de l’oposició. Capgi-
rem Vic es va abstenir; PV 
hi va votar en contra. Així, 
el planejament, que ara hau-
rà de validar la Generalitat, 
tira endavant amb el vot de 
16 dels 21 regidors. El vial 
al Puig dels Jueus i el Graell 
han estat els punts calents.

Vic, Manlleu, Ripoll 
i Torelló s’adhereixen 
al pacte contra la 
segregació escolar

(Pàgina 18)
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Ple a vessar al 
Club de Premsa 
d’EL 9 NOU amb 
Gabriel Rufián

(Pàgina 12)

(Pàgina 14)

El segrest d’Olot, 
vist des del jutjat
El 27 de març de 1994, ara 
fa 25 anys, van alliberar la 
farmacèutica d’Olot que va 
estar 492 dies segrestada a 
Sant Pere. Jacinto Vicente, 
secretari judicial del cas, 
recorda els fets en un llibre.

El Voltregà-Vic, ajornat 
divendres a l’inici de la sego-
na part perquè va marxar el 
llum d’una part del pavelló 

de Sant Hipòlit, es va repren-
dre aquest dijous al vespre 
amb 0 a 2 al marcador. El 
Voltregà va escurçar distànci-

es amb un gol de Mia Ordeig, 
però els vigatans van endur-
se el triomf en el ja batejat 
com a derbi de l’apagada. 

El Vic guanya el derbi de l’apagada

u Dolors Costa 
agafa el testimoni 
de Joan Manso com 
a cap de cartell de 
JxCampdevànol

u Núria 
Rivera relleva 
Eduard Botey 
al capdavant de 
Gent per Seva 

u Marc Parés 
encapçalarà 
una nova llista 
d’independents       
a Sant Boi

u JxCat a Torelló 
confirma Neus 
Codina com a cap 
de llista; Sebastià 
Raurell anirà de 2

u Amadeu 
Lleopart, 
probable cap de 
llista d’Aixequem 
Tona

u Novetats a 
Sant Quirze: Joan 
Mendo, alcaldable 
d’ERC i David Solà, 
de la CUP

u Gil Codina, cap 
de llista de JxLes 
Masies de Voltregà 
en lloc d’Andreu 
Corominas

(Pàgines 6 a 10)


