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El Festival de Música de
Cantonigròs desapareix
després de 35 anys
(Pàgines 34 i 35)

Aquesta setmana l’organització ho ha comunicat per carta als seus col·laboradors
EL 9 MAGAZÍN

(Pàgines 3 a 5) Ramon Espadaler, Marta Moreta, Marta Rovira i Jordi Munell posen per a EL 9 NOU dimecres a l’hemicicle
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REPORTATGE
El Bibliobús, 20 anys de
foment de la lectura als
pobles petits

TECNOLOGIA
Les 4 tendències
tecnològiques
que marcaran 2018

Moneda virtual, bits
convertits en metall

JORDI PUIG

ECONOMIA

Nou suplement,
cada divendres
Vic descarta
la recollida
porta a porta
que volia fer
al nucli històric
(Pàgina 9)

RAMON FERRANDIS

(Pàgina 15)

El Parlament obre la legislatura
El nou Parlament de Catalunya es va
constituir aquest dimecres. Roger Torrent (ERC) en va ser escollit president.
La cambra inicia la legislatura amb

CRÒNICA
Un inici assossegat

(Pàgina 14)

(Pàgines 6 i 7)

L’escola pot prevenir
el radicalisme?

El POUM tira endavant
amb els vots de l’equip
de govern i Vic per a Tots

(Pàgina 20)
6)

GUILLEM RICO

Un veí de Ribes
de 67 anys mor en
un accident d’esquí
a la Masella
(Pàgina 38)
6)

Gerard Farrés,
quart en motos
al Dakar a dues
etapes per al final

Ramon Espadaler i Marta Moreta, del
PSC-Units per Avançar; Marta Rovira,
d’ERC, i Jordi Munell, de JxCat, com a
diputats.

Com es viu sense sentir-hi
Joel Bares Pons és sord des que tenia 2 anys. Fa anys que resideix
a Vic, però havia viscut a Planoles. EL 9 NOU l’ha acompanyat
en un viatge amb tren de Vic a Planoles. La falta de panells
informatius visuals dificulta el trajecte a una persona sorda.

Capgirem i PV s’abstenen; ERC s’hi oposa
L’Ajuntament de Vic va fer,
aquest dimecres, l’aprovació
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM). La proposta va
tirar endavant amb els vots
de l’equip de govern, format
pel PDeCAT i Unió i el regidor no adscrit Benjamí Dòni-

ga, i el d’un dels grups de
l’oposició, Vic per a Tots. La
resta no hi van donar suport.
Capgirem Vic i Plataforma
Vigatana es van abstenir,
mentre que ERC hi va votar
en contra. L’últim POUM va
quedar anul·lat per una sentència judicial.

