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EL 9 NOU

EL 9 NOU incorpora els 
periodistes Eloi Vila (Sant 
Esteve de Palautordera, 
1972) i Laura Serra (Sant 
Hipòlit de Voltregà, 1980) a 
la contraportada de l’edició 
dels divendres. Vila i Serra, 
que es tornaran una setma-
na cadascú a partir del 2 de 
febrer, agafen el relleu de 
l’escriptor Antoni Pladevall. 
Vila presenta el programa 
Al cotxe, a TV3, mentre que 
Serra és la cap de Cultura del 
diari Ara.

Tant un com l’altre tenen 
una vinculació amb EL 9 

NOU. Vila va ser cap d’es-
ports de l’edició del Vallès 
Oriental, mentre que Serra 
va ser la primera presenta-
dora de l’Informatiu d’EL 9 
TV. Després d’haver emprès 
altres camins professionals, 
ara afronten amb il·lusió 
l’encàrrec de fer l’article 
d’una pàgina emblemàtica 
com és la contraportada. Vila 
s’estrenarà el 2 de febrer; 
Serra, el 9. 

Serra, que va participar 
de la fundació del diari Ara, 
també col·labora amb La 
Xarxa i BTV. Abans, havia 
participat en el naixement de 
la revista d’oci i cultura Time 
Out Barcelona, on va espe-
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cialitzar-se com a redactora 
d’arts escèniques, àmbit que 
segueix des de fa una dècada. 
Ha estat jurat de premis com 
el Quim Masó i el Ciutat de 
Barcelona de teatre. 

Vila, pel seu cantó, ha 
treballat principalment a la 
televisió com a redactor del 
programa Catalunya Avui 
(TVE), Alexandria (Canal 
33), El Club (TV3), Sota terra 
(TV3) i El convidat (TV3). 
També ha presentat Arque-
ólogo por un día (Canal His-
toria) i ha presentat i dirigit 
Trinxeres (TV3), un viatge 
per l’últim front de la Guer-
ra Civil a Catalunya. Com a 
guionista ha participat en 
diversos documentals, entre 
els quals ETA a la ciutat dels 
Sants. És autor de les novel-
les L’Any del Senyor (2009) i 
Una paraula de més (2011); 
va publicar un recull d’his-
tòries humanes de la Guerra 
Civil Cartes del front (2012) 
i la biografia de la motorista 
Laia Sanz Qui té la voluntat 
té la força (2015).Laura Serra Eloi Vila

Sant Julià de Vilatorta

T.V.

El carrer de la Rambleta de 
Sant Julià, un dels vials d’en-
trada i sortida al municipi 
des de la carretera de Vic, 
passarà a ser d’un sol sentit. 
L’Ajuntament té previst 
remodelar-lo aquest any i 
convertir-lo en una via de 
prioritat per a vianants. Pel 
que fa a vehicles, només s’hi 
podrà circular de baixada, 
des de l’avinguda Puig i 
Cunyer fins a la carretera 
de Vic, on –igual que ara– 
estarà permès el gir tant a 
l’esquerra, cap al centre del 
poble, com a la dreta, per 
dirigir-se a Calldetenes, Vic 
o l’Eix Transversal. El preu 
de les obres encara no està 

quantificat, però la major 
part de finançament es des-
tinarà a canalitzar els ser-
veis per sota la calçada, un 
paviment que pujarà fins a 
nivell de vorera. Al capdavall 
del carrer s’hi mantindran 
els dos roures i s’hi edifica-
rà una illeta amb un banc. 
La resta de plataners, en 
canvi, una trentena, s’hau-
ran d’arrencar. La regidora 
d’Urbanisme, Montse Piqué, 
explica que no eren parti-
daris d’aquesta opció, però 
que és la que defensen els 
veïns. Els arbres són a tocar 
de les parcel·les i, amb el 
creixement, hi han provocat 
desperfectes estructurals. 
Se substituiran per 25 d’una 
altra espècie, amb la intenció 
de “mantenir la imatge d’un 

passeig verd”. 
El projecte de remodelació 

de la Rambleta s’ha refós 
amb la construcció d’un altre 
itinerari per a vianants i bici-
cletes que connectarà aquest 
mateix carrer amb el d’Altar-
riba, ja a la Font d’en Titus, 
passant pel costat de l’esta-
ció meteorològica. L’objectiu 
és que els habitants de la 
urbanització puguin arribar 
fins al centre del poble cami-
nant per un vial segur. 

Un pas de vianants a l’al-
tura de Can Planes, pensat 
per als veïns de la Font d’en 
Pep, també donarà accés a 
aquesta nova connexió. Tant 
la nova Rambleta com l’iti-
nerari per a vianants i bici-
cletes tindran lluminàries 
de led.

L’Ajuntament el remodelarà i només permetrà sortir del municipi 
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Acord de col·laboració 
entre Càritas i la 
Fundació Puig-Porret

Vic La Fundació Puig-Porret 
ha lliurat 3.000 euros a 
Càritas Arxiprestal de Vic 
perquè l’entitat els destini a 
captar socis. Actualment atén 
1.329 persones i actua prio-
ritàriament en cinc àmbits: 
acolliment i atenció social, 
orientació i formació laboral, 
infància, necessitats bàsiques 
i habitatge. A la fotografia, la 
sotsdirectora de Càritas, Pilar 
Mayans, i la presidenta de la 
Fundació Puig-Porret, Anna 
Maria Carbonell.


