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El futur del Club Patí Vic penja 
d’un fil: plega la junta directiva 
i anuncia concurs de creditors
Prop de dues-centes persones van assistir dilluns a l’assemblea extraordinària on es va explicar la situació

Amb motiu del 8 de març, el Dia de 
la Dona, EL 9 NOU ha fet seure a 
la mateixa taula dones de diferents 
generacions d’Osona i el Ripollès per 
reflexionar sobre les desigualtats de 

gènere. Àvies, mares i filles parlen de 
temes com els estudis, la feina, les rela-
cions de parella, la maternitat o l’oci. 
Coincideixen que amb el pas dels anys 
s’ha avançat, però també que queda 

molta feina per fer. Diversos municipis 
han organitzat actes durant tot el cap 
de setmana per commemorar una data 
reivindicativa. A Vic i Ripoll hi ha con-
vocades manifestacions unitàries.

Mares i filles parlen de la dona

(Pàgines 2 i 3)

El ple de Vic rebutja 
una moció per 
aturar la construcció 
de pisos a la plaça 
de la Noguera

El CAP de Ripoll 
arriba als 50 anys 
amb la polèmica 
per la pèrdua 
d’especialitats

(Pàgina 17)

Vic acollirà aquest 
any algunes de 
les principals 
proves mundials 
de raids hípics

(Pàgina 39)

(Pàgines 8 a 12) Mercè Rodríguez i la seva fi lla, Marta Suriñach, a la cafeteria El Raconet que regenten a Folgueroles
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Vic posarà a la 
venda l’edifici del 
Seminari Vell 

El ple de Vic va aprovar dilluns 
iniciar els tràmits per construir 
un aparcament públic subterrani 
de 45 places al parc Maria Àngels 
Anglada, al centre històric de 
Vic. El projecte va lligat a la 
posada a la venda de l’edifi ci 
del Seminari Vell. Es tracta d’un 
equipament municipal que es va 
reformar el 2007 i tots els intents 
de donar-li ús fi ns ara han estat 
infructuosos. Sortirà a subhasta. 
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(Pàgina 5)

Part posterior del Seminari Vell, des del parc Maria Àngels Anglada

El Ratolí Pérez té 
casa a Tavertet
Els nens i nenes de Tavertet 
van a portar les dents que 
els han caigut al Ratolí 
Pérez, que des de fa poc té 
casa al poble. L’Ajuntament 
la va encarregar a un ferrer.

(Pàgina 54)

Les empreses 
Isern i Esbelt se 
sumen als premis 
Innovacat

(Pàgina 27)

Seidor s’expandeix 
per Àsia i vol 
arribar a una 
facturació de 500 
milions d’euros

(Pàgina 31)

Prats obre el debat 
de què fer amb 
el Teatre Orient 
cinc anys després 
d’haver-lo comprat

(Pàgina 35)

(Pàgina 4)


