Amb ‘El 9 Magazín’
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Divendres, 2 de febrer de 2018

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgina 5)

L’Audiència Nacional, a punt
de jutjar dos veïns de Roda
per adoctrinament gihadista

Estan a presó des que els van detenir el març de 2017; la fiscalia els demanarà vuit anys al judici fixat per al 14 de febrer
‘El 9 Magazín’

(Pàgina 8)

(Pàgina 31) Marc Verdaguer, Santi Vivet, Susagna Roura i Noemí Morral, aquest dijous

ENTREVISTA
Xavi Tedó: “L’1 d’octubre va
ser un fracàs en majúscules
de l’Estat”

ECONOMIA
El llarg camí cap a
l’equiparació salarial
entre homes i dones

TECNOLOGIA
La majoria d’aplicacions
instal·lades als ‘smartphones’
no s’utilitzen

Un veí dels Hostalets
assassinat pels nazis
Josep Pont, dels Hostalets,
va ser assassinat el 1941
al camp nazi de Gusen. A
Granollers, on havia nascut,
l’han recordat.

I EL CATALANISME RABASSAIRE
JORDI PUIG

GRISELDA ESCRIGAS
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(Pàgina 17)
6)

(Pàgina 7)
6)

(Pàgina 6)
(Pàgines
47 a 49)

Centelles, Ribes,
Sant Hipòlit i
Calldetenes obren
la temporada de
carnavals
(Pàgina 6)

JORDI PUIG

Ciutadans
crea un nucli a
Osona amb la
vista posada a
les municipals

Vic, Torelló i Calldetenes ressusciten la
idea de col·laboració dels seus teatres
L’Atlàntida de Vic, el Teatre
Cirvianum de Torelló i l’Auditori-Teatre de Calldetenes
seran els tres integrants de

Teatres d’Osona, un projecte
per coordinar-se que ja es
concreta en una producció
conjunta, l’espectacle Tornar,

(Pàgines 2 i 3)

de Noemí Morral. La idea de
coordinar-se ja s’havia esbossat l’any 2010, però fins ara
no s’havia concretat.

L’Ajuntament té previst
aprovar al ple de dimecres
el seu nomenament com a
síndic municipal de greuges.

Le Porc Gourmet
acomiada més de
vint treballadors que
no han canviat de
cooperativa
Amb aquesta edició
d’

L’anunciat desdoblament de la línia de
Vic i Ripoll continua sense concretar-se
Ja fa més de tres anys que
els ajuntaments d’Osona
haurien d’haver rebut l’informe d’impacte ambiental
sobre el desdoblament de
la línia R3. L’obra continua
encallada. I ara mateix, ningú sap si s’acabarà fent i, en
cas que sí, quan. El cert és
que la majoria de promeses

(Pàgina 26)
6)

(Pàgina 39)

Promeses per
parar un tren
Joan Sala
serà el primer
defensor del
ciutadà de Vic

EL 9 NOU reunirà
alumnes de Sant
Tomàs i músics en
un concert únic pel
40è aniversari

s’han incomplert. EL 9 NOU
n’ha fet un recull dels últims
quaranta anys. El 1981, el Pla
General Ferroviari 1981-1992
ja preveia el desdoblament
de la via. Els terminis mai
s’han complert. L’anunci que
se’n faria el desdoblament
per trams de moment no s’ha
traduït en obres.

Ni Xia Lian, l’estrella
xinesa del Vic que va
jugar el partit més
llarg de tennis taula
Ni Xia Lian, del Girbau Vic,
és una estrella mundial. Ha
jugat el partit més llarg de la
història: 1h 32min 44seg.

