
Amb aquesta edició, 
regalem 20 cromos

de la col.lecció
Els cromos endarrerits
es poden sol.licitar al

93 889 49 49
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La pròxima 
edició d’EL 9 
NOU s’avança  
al Dijous Sant

 

El Mercat del Ram ha gua-
nyat públic. La venda d’entra-
des al recinte firal ha pujat 

un 20%. Aquest any hi han 
passat 16.000 persones, xifra 
que no inclou els menors de 

12 anys. La Generalitat va 
aprofitar el mercat per pre-
sentar el nou decret de dejec-

cions ramaderes. Controlaran 
el destí del purí amb un GPS 
als camions cisterna.

Neus Munté, dissabte, durant la visita al recinte firal del Mercat del Ram
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Vic tanca el Mercat del 
Ram amb un 20% més 
de visites al recinte firal

(Pàgines 3 a 11)

La Generalitat hi ha presentat el nou decret de dejeccions ramaderes per assegurar 
el correcte destí dels purins: controlaran amb GPS el moviment dels camions cisterna 

(Pàgina 12)

Sorpresa a Centelles 
per una gran operació 
policial envoltada     
de secretisme
A Centelles aquest cap de 
setmana no s’ha parlat de res 
més. Dissabte, des de prime-
ra hora i durant tot el matí, 
hi va haver un desplegament 
policial –fins a vuit vehicles– 
al carrer Marquès de Peña-
plata. Molts veïns van pre-
senciar la moguda. Ningú ha 
donat informació, però. Els 

Mossos d’Esquadra només 
diuen que es tracta d’un cas 
de tràfic il·lícit de vehicles i 
no confirmen ni tan sols si hi 
va haver detinguts. Testimo-
nis presencials han explicat 
a EL 9 NOU que la policia es 
va endur dues persones, un 
home i una dona. El secretis-
me ha disparat els rumors. 

(Pàgina 17)

Mig miler de plantes de marihuana a Torelló
Cop de la Policia Local de Torelló a la marihuana. Aquest 
dissabte es va desmantellar una plantació que hi havia en una 
nau del polígon Roviretes. En total, 504 plantes (a la fotogra-
fia) i 110 quilos de marihuana, verda i seca. Tres detinguts.

El programa de 
detecció precoç 
destapa 83 càncers de 
còlon i recte a Osona 
i el Ripollès

(Pàgina 13)

(Pàgina 18)

Nou pas del ‘cas 
Font d’en Titus’: 
el Suprem no 
admet el recurs 
de Calldetenes

(Pàgina 31)

Ernest Ausiró, de 
Torelló, guanya 
els Matxos i en 
bat el rècord

(Pàgina 22)

El CP Manlleu 
dona la 
campanada i 
s’imposa 3 a 5 a 
la pista del Liceo


