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LA PROPERA EDICIÓ D’EL 9 NOU, EL 5 DE GENER

Comptes públics  
EL 9 NOU publica un dossier 
sobre la liquidació dels 
pressupostos municipals.

Quadern central

Proposarà els noms al patronat perquè el designi abans de l’abril amb l’objectiu d’evitar les tensions de fa vuit anys

La UVic-UCC nomena 
la comissió que triarà 
els candidats a rector

(Pàgines 10 i 11)

(Pàgina 15)

Mor un caçador de 
Sant Hipòlit pel rebot 
d’una bala disparada 
per un company
Un veí de Sant Hipòlit de 
76 anys va morir la setmana 
passada en un accident de 
caça mentre participava en 
una batuda a Sant Martí de 

Llémena (Gironès). Un altre 
caçador va disparar a un sen-
glar, va fallar i la bala, que 
va rebotar en una roca, li va 
impactar a ell al pit.

(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

El president del  
PP d’Osona plega 
pels mals resultats  
i demana la dimissió 
de García Albiol

(Pàgines 2 a 5)

(Pàgina 22)

Santa Maria 
de Merlès 
abandona el 
Consorci del 
Lluçanès

(Pàgines 56 i 57)

Aquest dissabte 
al matí el patge 
reial torna a 
recollir cartes   
a EL 9 NOU

(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

Dos detinguts 
per punxar rodes 
de cotxes a l’Eix 
perquè s’aturessin 
i robar-los

(Pàgina 8)

(Pàgina 44)

A la Copa d’hoquei 
patins no hi haurà 
ni Vic ni Voltregà 
per segona vegada  
en vint anys

(Pàgina 58)

Tres generacions 
de centellenques 
vinculades a la 
històrica Festa 
del Pi

El cinquè premi de la loteria, 
que va repartir 2,2 milions 
d’euros entre els treballa-
dors de l’empresa Esbelt de 

Manlleu a raó de 6.000 euros 
el dècim, ha estat una de les 
notícies d’aquest Nadal. I ser-
veix de pròleg al sorteig, diu-

menge, de la Grossa de Cap 
d’Any. La venda s’ha incre-
mentat el doble que fa un 
any, segons alguns venedors.

El premi de la loteria a Manlleu, pròleg 
del sorteig de la Grossa de Cap d’Any

(Pàgina 7) Celebració dels treballadors d’Esbelt, afavorits amb un cinquè premi
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