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(Pàgina 39)

El Vic TT fitxa una segona xinesa
El Girbau Vic TT ha fitxat una segona juga-
dora xinesa. Es tracta de Ni Xia Lian, que tot 
i tenir 53 anys està entre les 50 millors del 
món. Amb aquest fitxatge, i el ja concretat de 
Wang Tingting, l’equip té una de les millors 
plantilles del continent.

(Pàgina 6)

Una setmana sense televisió
La tempesta de la setmana passada va passar 
factura a Sant Sadurní d’Osormort. Els veïns 
d’aquest municipi, que no arriba als cent 
habitants, han estat una setmana sense veu-
re la televisió. Els talls de telèfon també són 
constants. 
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La fàbrica, fundada l’any 1916, preveu tancar la producció i mantenir només una oficina comercial 

La tèxtil Obradors de Prats 
farà un ERO per acomiadar 
38 dels 48 treballadors 

La polèmica pels horaris de l’oci 
nocturn escalfa el ple de Torelló
El debat pels horaris de l’oci 
nocturn va escalfar dilluns el 
ple de Torelló. Govern i oposi-

ció van discrepar obertament 
de la decisió de fer tancar un 
bar a la 1 de la matinada per 

les queixes dels veïns. Aquest 
dissabte s’ha convocat una 
concentració a la plaça Nova.

(Pàgines 8 i 9) Jordi Casals i l’alcalde, Santi Vivet, discuteixen un cop acabat el ple
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(Pàgines 2 i 3)

En un moment en què la 
política catalana bull, polítics 
osonencs ocupen llocs de res-
ponsabilitat en els tres partits 
que impulsen el referèndum 
de l’1O: Marta Rovira, a ERC; 
Marta Pascal, al PDeCAT, i 
Xevi Generó, a la CUP. EL 9 
NOU fa un repàs a les cares 
que copen els llocs de coman-
dament dels partits.

Una nova 
generació

Joves polítics osonencs 
als llocs de comandament 
del PDeCAT, ERC i la CUP 

El reconeixement del 
Lluçanès arriba al 
Parlament, on només 
segueixen el debat 4 
dels 13 alcaldes 

(Pàgina 5)

(Pàgina 16)

amb Albert Sáez
i Vicent Partal

Membrado, Orriols 
i Domènech, els 
principals favorits 
al Ral·li Osona

(Pàgines 37 i 38)

Madel inverteix 
2,7 milions en 
l’ampliació de la 
nau de Centelles

(Pàgina 28)

(Pàgines 14 i 15)

“Prefereixo que 
em recordin per 
una bona gestió 
a Ripoll que per 
grans obres”

Manlleu 
requalificarà camps 
de conreu per fer-hi 
el Mercadona i la 
nova comissaria

(Pàgina 7)

Ripoll controlarà 
els gossos 
perillosos 
després del greu 
atac a una veïna

(Pàgina 12)

(Pàgina 27)


