
us porta al Zoo 

Oferta
2x1

Per gaudir de l’oferta és imprescindible
que presenteu aquest val a la taquilla del Zoo.

Quan compreu una entrada d’adult (19,90€) a les taquilles del Zoo te’n regalarem 
una altra per al mateix dia. No acumulable amb altres ofertes i/o promocions. No 
vàlid per a grups. Prohibida la seva venda i/o reproducció. És imprescindible que 
presenteu aquest cupó a les taquilles del Zoo. En cas de detectar-se accions de 
revenda d’aquests cupons, així com un ús fraudulent, incorrecte, enganyós o amb 
intervenció de mala fe, el Zoo de Barcelona es reserva el dret de retirar i suspendre 
temporalment aquesta promoció i iniciar els tràmits legals necessaris per combatre 
aquestes pràctiques. El Zoo de Barcelona podrà, en qualsevol dels casos indicats 
d’utilització indeguda, impedir l’accés al recinte a la persona portadora de l’entrada. 

Promoció vàlida �ns al: 31-12-2017

de Barcelona
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646 079 023

L’equador del mandat coincideix amb sonores polèmiques que enrareixen el clima polític a l’Ajuntament 

La crisi del PSC i la Facultat 
de Medicina desencadenen 
la crispació al ple de Vic

Prop de 400 persones es van 
mobilitzar per buscar Mercè 
Corominola, una veïna de 

Sant Miquel de Balenyà de 
78 anys desapareguda durant 
quatre dies. Al final, quan 

semblava que s’esvaïen les 
possibilitats de trobar-la viva, 
un veí de Vic la va localitzar.

“Vostè és la Mercè, oi?”

(Pàgina 14) Mercè Corominola atesa pels serveis mèdics just en el moment que la van trobar

(Pàgines 5 a 7)

L’Hospital de 
Campdevànol 
compra un TAC i els 
pacients ja no hauran 
d’anar a Vic o Girona

(Pàgina 9)

(Pàgina 42)

Figures del 
Dream Team 
es reuneixen        
al Montanyà en 
record de Cruyff

Investiguen 
l’autoria de vuit 
robatoris en 
tres dies a la 
Vall del Ges

(Pàgina 13)

Sant Joan instal·la 
al monestir la 
còpia d’un retaule 
del segle XIV fet 
amb impressió 3D

(Pàgines 38 i 39)

(Pàgines 48 i 49)

La descoberta del 
llegat del vigatà 
Gravat Crosta permet 
resseguir la vida d’un 
personatge polifacètic

Canvis a mig 
mandat: el relleu de 
Salom per Vestit a la 
Diputació amenaça 
d’enverinar-se

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 23) 

Un veí de Vic va ser qui va localitzar l’àvia de Sant Miquel de Balenyà             
de 78 anys que va passar quatre dies desapareguda a la intempèrie

Arriba l’Osonenc de l’Any
La gala de lliurament del premi es fa aquest divendres a Centelles

El Casal Francesc Macià de 
Centelles acull aquest diven-
dres a les 9 del vespre l’acte 
de lliurament del premi Oso-
nenc de l’Any. L’elecció del 

guanyador es fa per votació 
popular dels lectors d’EL 9 
NOU. Els cinc finalistes són 
Montse Codinachs, directora 
del Centre Riudeperes; Josep 

Font, exdirector de l’escola 
Estel; Jordi Molas, protago-
nista del llibre Els anys gua-
nyats; Lluís Solà Sala, escrip-
tor, i Arnau Tordera, músic. 


