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Aquest any la companyia torellonenca instal·larà un nou laboratori de recerca al polígon Matabosch

Tesem de Torelló s’expandeix  
i compra part d’una empresa 
francesa d’injecció de plàstics 

Més d’un centenar de famí-
lies de la urbanització de la 
Roca de Taradell ja formen 
part del grup de WhatsApp 

que han creat per alertar 
de possibles robatoris a les 
cases del barri, que durant els 
últims mesos, però sobretot 

les últimes setmanes, s’han 
incrementat. N’hi ha hagut 
una dotzena. Volen posar-hi 
càmeres de vigilància.

Veïns de la urbanització de la Roca de 
Taradell s’organitzen contra els robatoris

(Pàgina 9) Verdaguer i Rodríguez amb Preseguer, al mig, el president dels veïns de la Roca

L’ENTREVISTA
Martín Duran, 
periodista mexicà 
refugiat

TECNOLOGIA
Amazon Go, una 
botiga sense 
caixes

ECONOMIA
Desiguals en la crisi
i en la recuperació

Divendres, 26 de gener de 2018

JO
RD

I P
U

IG

‘El 9 Magazín’

(Pàgines 2 i 3)
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Un de cada quatre parts són naturals  
Un de cada quatre nadons que neixen a l’Hospital de Vic ho 
fan de part natural. Un 40% de les mares opten per l’epidural 
i a poc més d’un 20% se’ls ha de fer una cesària. Mònica Rius, 
de Muntanyola, va tenir la seva segona filla de part natural. 

(Pàgina 29)

(Pàgina 39)
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El Voltregà femení, entre els millors 
La cinquena Copa d’Europa i la sisena Copa de la Reina van 
servir al Voltregà femení per endur-se el trofeu a Millor 
Equip Català del 2017. A la foto, amb el pilot Marc Márquez 
(guanyador masculí). Ona Carbonell va guanyar el femení.

(Pàgina 47)

Quan Paul Bocuse 
va ser a Vic

Paul Bocuse, impulsor de la 
nouvelle cuisine, va morir 
dissabte. A Vic, es recorda la 
seva participació al Congrés 
Català de Cuina l’any 1982.

(Pàgina 6)

La Facultat de 
Medicina posa en 
marxa un servei per 
poder fer donació 
del cos a la ciència

(Pàgina 5)

(Pàgina 6)

Manlleu adjudica 
la redacció del 
nou planejament 
a una empresa 
d’Olot

(Pàgina 8)

(Pàgina 6)

Detinguda per 
robar 10.000 euros 
en joies a la casa 
on treballava a les 
Masies de Voltregà

(Pàgina 10)

(Pàgina 6)

ERC de Ripoll ha  
de recórrer a la 14a 
de la llista per cobrir 
les baixes de regidors 
a l’Ajuntament

(Pàgina 13)
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(Pàgina 6)

La regidora socialista 
de Ripoll es queixa de 
l’oposició del PSOE a 
la compareixença de  
Zoido pel cas de l’imam

(Pàgina 18)

(Pàgina 6)

Fabiana 
Palmero: 
“La votació 
del POUM 
a Vic no va 
reflectir el 

consens que hi havia” 

(Pàgines 6 i 7)


