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Els escorcolls i detencions efectuats 
dimecres al matí per la Guàrdia Civil 
contra els preparatius de l’1-0 van 
provocar una resposta multitudinà-

ria. La plaça Major de Vic, al vespre, 
es va omplir a vessar en una convo-
catòria en suport de les institucions 
catalanes. Els alcaldes van fer una 

marxa des del Sucre fins a la plaça. A 
l’acte, conduït per l’humorista Peyu, 
hi van intervenir l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra; el president del Consell 

d’Alcaldes, Àlex Garrido; el degà del 
Col·legi d’Advocats, Joan Riera, i l’ac-
tor Ernest Villegas, que va llegir un 
manifest. 

Aspecte que presentava la plaça Major de Vic dimecres al vespre. Milers de persones s’hi van manifestar per donar suport a les institucions catalanes
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Resposta cívica
(Pàgines 2 a 6)

Les detencions i escorcolls 
per l’1-O aboquen milers de 
persones al carrer

(Pàgina 14)

Contra la 
desmemòria

Aquest dijous va ser el Dia 
Mundial de l’Alzheimer. EL 
9 NOU explica el dia a dia 
dels familiars i cuidadors. 
La malaltia, la més comuna 
entre les mentals, té una 
prevalença de prop del 40% 
entre els majors de 85 anys.
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Dolors i Eva Muñoz. A la seva mare li van diagnosticar la malaltia fa nou anys

Manrique: “Costarà fer 
passes enrere perquè a 
Torelló hi torni a haver 
un oci nocturn potent”

(Pàgines 16 i 17)

Un veí de Roda que treballa 
per la Fundació puntCAT, 
entre els quinze detinguts

La Festa del Porc 
i la Cervesa de 
Manlleu arriba  
a la 25a edició

(Pàgina 49)

MES deixa l’equip de 
govern de Manlleu per 
la divergència amb el 
PSC sobre el procés

(Pàgines 8 i 9)

Comença el 
Comarcal de Pàdel 
amb la participació 
de 2.000 jugadors

(Pàgines 40 i 41)

Jordi Fàbrega, alcalde de 
Sant Pere, el primer que rep 
la citació per anar a declarar

El dia a dia dels familiars 
de malalts d’Alzheimer


