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Divendres, 8 de setembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 
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(Pàgina 40)

Arrenca el torneig de Sant Julià
El Torneig BBVA de bàsquet arrenca aquest divendres amb la 
participació de 205 equips, que jugaran repartits en 28 pistes 
de 19 poblacions. EL 9 NOU ha reunit dos jugadors històrics 
del torneig, Sebas Mas i Joan Arumí, que encara hi participen.
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Ripoll buscarà una 
fórmula perquè 
els veïns puguin 
denunciar possibles 
radicalitzacions

 (Pàgina 9)

Tot i l’amenaça del president del Govern 
central, Mariano Rajoy, d’actuar també 
contra els ajuntaments, gairebé tots els 
alcaldes i alcaldesses d’Osona i el Ripo-
llès van signar aquest dijous el decret de 

Regidors del PDeCAT, d’ERC i de la CUP acompanyen l’alcaldessa, Anna Erra, en el moment de la signatura a Vic
A
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Gairebé tots els 
alcaldes ja han firmat el 
decret del referèndum

(Pàgines 2 a 6)

El govern de Rajoy envia una carta als 
ajuntaments recordant-los que és il·legal

Roben 3.200 
euros a un avi 
de Vic amb 
l’estafa del 
retrovisor

(Pàgina 16)

(Pàgina 17)

Comissen 
1.200 plantes 
de marihuana 
en una nau 
d’Espinelves

(Pàgines 14 i 15)

“El tema de la 
comarca ha anat 
lent, tard i no s’ha 
complert el que 
s’havia pactat”

(Pàgina 41)

El president del Patí Vic 
plega només un any i mig 
després d’assumir el càrrec
Dani Martín presentarà 
aquest divendres la renúncia 
com a president del CP Vic. 
Martín va accedir al càrrec el 
mes d’abril del 2016 tot i que 
no va ser ratificat per assem-
blea fins al desembre. Plega 
per les dificultats per com-
paginar-ho amb la feina. La 
junta actual té la intenció de 
continuar i vol sumar noves 
sensibilitats al projecte.

suport al referèndum i, si no, tenien previst 
fer-ho divendres. A l’hora de tancar l’edició fal-
tava confirmar-ne alguns del PSC. I, a l’horitzó, 
la Diada. A Osona, el Ripollès i el Moianès ja 
s’han omplert 130 autocars.

Aquest divendres, 
la Marxa dels 

Vigatans

Novetats literàries de 
Jordi Puntí i Ramon 
Mas a La Setmana 
del Llibre en Català

(Pàgines 36 a 38)

De pactes n’hi ha de tota 
mena. Els ajuntaments en 
són una mostra. I Vic, un 
exemple curiós. El PDeCAT, 
que n’ostenta l’alcaldia, 
durant l’anterior mandat 
governava amb ERC i, ara, ho 
fa amb el PSC tot i el clímax 
del procés sobiranista. El 
microcosmos local pesa més 
que el context nacional a 
l’hora de teixir complicitats. 

Pactes de 
tots colors

Anàlisi dels acords a Vic 
dels últims dos mandats 

(Pàgines 10 i 11)

El Tribunal Constitucional en suspèn    
la llei per invalidar-ne la convocatòria


