
EL 9  NOU

La participació que es va 
registrar a Osona i el Ripo-
llès el 27-S, de més del 82%, 
va ser la més elevada en unes 
eleccions al 
Parlament. 
Aquest per-
centatge 
només se 

supera a les primeres elecci-
ons democràtiques de l’any 
1977. Per això, si es com-
pleixen els pronòstics i la 

participació 
torna a créi-
xer el 21-D es 
batran tots 
els rècords.
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Tancaments
PVC ALUMINI

Bones
festes!

El dispositiu especial dels 
Mossos d’Esquadra que s’ha 
activat a Osona després de 
l’increment de robatoris 
ha donat resultats. Aquest 

dimecres es van comissar 
eines i material per robar de 
dos vehicles en un control 
a la C-17. Aquestes actuaci-
ons es produeixen després 

de contínues denúncies 
per robatoris dins de cases. 
Els últims, a Sant Julià de 
Vilatorta: cinc en només un 
dia. La xifra va creixent. En 

poc més d’un mes ja se n’han 
registrat una trentena a Oso-
na. A Seva, prenen mesures: 
posaran càmeres de videovi-
gilància al poble.

Setge als lladres
(Pàgines 14 i 15)

Sant Julià de Vilatorta demana 
més vigilància després de cinc 
robatoris a cases en un sol dia

(Pàgines 48 i 49)

Torna el clàssic del futbol osonenc
Vic i Manlleu s’enfronten diumenge després de cinc anys. Per 
parlar de la rivalitat, EL 9 NOU va reunir l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra; l’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, i els presidents, 
Jacint Codina, del Vic, i Eduard Marginet, del Manlleu.
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(Pàgines 3 a 12)

21-D: la participació 
pot batre el rècord 
històric de 1977

Comissen eines per robar en controls a la C-17

Els Mossos munten un 
dispositiu especial a Osona 
davant el repunt de denúncies

Seva instal·larà càmeres de 
videovigilància a les entrades 
del poble i a les urbanitzacions

La del 27-S va ser la més elevada d’uns comicis al Parlament 
només per darrere de les primeres eleccions democràtiques 

L’equip de govern 
de Vic aprova el 
pressupost, però no 
se’n surt de fer la 
recollida porta a porta

(Pàgines 16 i 17)

Instal·laran un 
càmping amb 
cabanes als 
arbres a Ripoll

(Pàgina 21)

Quadern central

Suplement 
especial

EL 9 NOU publica 16 pàgines 
amb els temes de l’any, un 
repàs als moments d’un 2017 
marcat pel procés sobiranista 
i els atemptats de l’agost.

Desenes d’actes de 
La Marató, dedicada 
a les malalties 
infeccioses

(Pàgines 18 i 19)

El Vic empata amb 
el Barça (3 a 3) i el 
Voltregà perd amb el 
cuer, l’Arenys (1 a 2) 

(Pàgines 50 i 51)

La campanya
Entrevistes a Marta Rovira 
(ERC) i Anna Erra (JxCat)
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Divendres, 15 de desembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 3 euros 
Preu de referència d’EL 9 NOU 1,70 euros
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