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Un estudi a Manlleu apunta que els locals 
d’amics s’han convertit en un factor de risc

Preocupació pels nous 
hàbits de consum de 
marihuana entre els joves

(Pàgina 5)

(Pàgina 64)

Quaranta anys del Xauxa de Manlleu
El pub Xauxa de Manlleu compleix quatre dècades regentat per 
la mateixa família. Les parets del local guarden milers d’anèc-
dotes. Aquest diumenge fan una celebració. A la foto, Eli Solà 
i Roger Collelldemont i Marisol Blanch i Ramon Collelldemont.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

(Pàgina 10)

Oposició a les Llosses 
per un festival de música 
electrònica que podria 
reunir 2.000 persones
La possibilitat que les Llosses, 
un municipi de poc més de 
200 habitants, aculli un festi-
val de música electrònica que 
pot reunir més de 2.000 per-
sones ha provocat el rebuig 
dels veïns. Han iniciat una 
recollida de firmes en què 
demanen que no es doni el 
permís per fer aquest festival. 

El representant de l’empresa 
que impulsa el festival asse-
gura que generarà feina per 
a més d’un centenar de per-
sones i que “serà un privilegi 
pel poble que l’acabi acollint”. 
L’alcalde, David Serrat, diu 
que encara no han rebut cap 
demanda formal per acollir 
l’esdeveniment.   

Un Sant Jordi ple de literatura
Sant Jordi, que aquest any 
cau en diumenge, és la gran 
festa de la literatura. EL 9 
NOU publica un especial de 
16 pàgines amb les novetats 

(Pàgines 33 a 48) Masnou, Machado, Obiols, Bayés, Bernal, Muntañà, Rubio i Amat, a El Petit Tresor
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Jaume Amargant, 
mig segle vinculat a 
l’arbitratge: “Al camp 
sempre hi ha tensió”

Segon accident 
de parapent 
a Sant Pere 
de Torelló en 
només un mes

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 68) Renfe torna 
una carta a 
l’Ajuntament  
del Brull perquè 
era en català

(Pàgina 12)

‘Forbes’ situa Ariadna 
Masó, de Centelles, 
entre els joves més 
influents d’Europa

(Pàgina 31)

editorials d’autors d’Osona i 
el Ripollès, una vuitantena, 
i un reportatge sobre la lite-
ratura infantil i juvenil just 
després de la Fira de Bolonya. 

Especial amb els 
80 llibres d’autors 
d’Osona i el Ripollès

(Pàgina 18)

amb sor Lucía Caram

El catedràtic de Psiquiatria Miquel Casas, en 
una xerrada a la UVic-UCC: “És una droga dura”

Ripoll es treu de la 
màniga una nova 
tarifa d’aparcament 
per no perdre 
110.000 euros l’any

(Pàgina 21)

(Pàgines 2 i 3)

El Tennis Vic 
i el Vic-ETB 
es beneficien 
de la crisi          
del Patí
El Tennis Vic i el Vic-ETB són 
els beneficiats del degoteig 
de socis del CP Vic. EL 9 
NOU publica una comparati-
va dels preus que es paguen 
i, paradoxalment, les tarifes 
del Patí són les més barates 
pels serveis que es presten. 
Des del club, satisfets de la 
resposta al pla de viabilitat.


