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Manlleu ressuscita la idea
d’una estació de tren per
al transport de mercaderies

(Pàgina 4)

Renfe, que actua com a operadora, no hi tanca la porta i emplaça l’Ajuntament a fer un estudi de rendibilitat
(Pàgina 5)
6)

(Pàgina 15) A dalt, Gerard Farrés. A sota, Laia Sanz, Marc Solà i Nandu Jubany

Vic anuncia que
deixa de cobrar
la plusvàlua quan
es vengui un pis
amb pèrdues

Punt
final a
l’edició
més dura
del Dakar

(Pàgina 8)
6)

HIMOINSA RACING TEAM/ DAKAR

Queixes per les
relliscades en
dos carrers de
Sant Joan acabats
d’urbanitzar

El CP Vic guanya
l’Igualada (2 a 0)
i el CP Voltregà
s’imposa a l’Alcoi
(3 a 1)
(Pàgina 30)

El Carnaval de
Torelló proclama
Concepció Farré com
a reina en l’any de la
40a edició

(Pàgines 2 i 3)

“El cas de
Ripoll va
trencar el perfil
de terrorista
gihadista”
EL 9 NOU va organitzar, divendres, una taula rodona amb el
títol “L’escola pot prevenir el
radicalisme?”. L’acte, cinc mesos
després dels atemptats de la
Rambla i Cambrils, va permetre
reflexionar sobre el paper de la
docència en una societat plural.

JORDI PUIG

(Pàgina 16)

La 40a edició del Dakar, que
va acabar dissabte, passarà
a la història per ser la més
dura de les que s’han disputat a Sud-amèrica. A Gerard
Farrés se li va resistir el
segon podi en la que ha estat
la seva última participació
a la prova en la categoria
de motos i finalment va ser
cinquè. Laia Sanz i Marc Solà
van acabar entre els vint
primers, amb un dotzè i un
dinovè lloc, respectivament,
mentre que Nandu Jubany va
assolir la 53a posició. Acabar
la prova ja és un èxit, però
també ho és haver competit
en condicions molt adverses.
Nani Roma i Rosa Romero
van haver d’abandonar per
sengles accidents, mentre
que Jaume Aregall ho va fer
per problemes mecànics.

Perpinyà, Montoto i Jad, divendres, durant el col·loqui del Club de Premsa organitzat per EL 9 NOU

