
Amb aquesta edició
d’

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 9 de febrer de 2018Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
I

N
ú
m

. 
3
7
3
7

646 079 023

En el sinistre s’hi van veure involucrats un cotxe, una furgoneta i un camió; també hi ha dos ferits greus i un de lleu

Un veí d’Ogassa 
de 43 anys mor 
d’accident a l’Eix

Durant l’últim any la xifra 
de denúncies per estafes via 
internet ha augmentat. Els 
Mossos d’Esquadra han regis-

trat un increment de més del 
23% de denúncies a Osona i 
de gairebé un 16% al Ripo-
llès. Aquest tipus d’estafes ja 

representen el 85% del total. 
La policia demana a la ciuta-
dania actuar amb prudència 
en les compres per internet.

Alerta per l’augment d’estafes 
a internet durant l’últim any

(Pàgines 2 i 3) La cap de Relacions amb la Comunitat de l’ABP de Vic consulta una pàgina web 

ENTREVISTA
Marc Pons: “Els bancs es 
van quedar les caixes en 
condicions molt bones”

TECNOLOGIA
L’auge de la televisió
a través d’internet

ECONOMIA
La logística, un element 
clau en el procés de 
producció
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‘El 9 Magazín’

(Pàgina 6)

El PDeCAT de 
Vic se suma a 
la reprovació de 
l’exregidor de 
CiU Xavier Solà 

(Pàgina 6)

Sant Joan fa pagar al 
bisbat per les obres 
d’un carrer on hi ha 
una església que no 
està dedicada al culte

(Pàgina 17)
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(Pàgines 8 i 9)

El veí de Vic detingut 
pel crim de Vilanova de 
Sau ho tenia tot a punt 
per desfer-se del cadàver

El jutge ha enviat a presó 
sense fiança el veí de Vic acu-
sat de matar l’home que va 
ser trobat mort en una nau 
de Vilanova de Sau diven-
dres de la setmana passada. 

Segons els investigadors, el 
detingut tenia previst desfer-
se de seguida del cadàver. Li 
van trobar una motoserra, 
sosa càustica i un imperme-
able.

Li van trobar una motoserra i sosa càustica

(Pàgines 44 a 48)
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Torelló s’aboca al 40è Carnaval 

El Pullassu, un any més multitudinari, va donar el tret de 
sortida aquest dijous al vespre als tres plats forts del Carnaval 
de Terra Endins de Torelló. Aquest divendres, Senyoretes i 
Homenots i dissabte, la rua. El Carnaval arriba a la 40a edició.

(Pàgina 36)

Necessitat de punts de Vic i 
Voltregà al clàssic d’aquest 
dissabte. Els presidents, Xevi 
Sala (Voltregà) i Lídia Vila 
(Vic), analitzen el partit.

(Pàgina 6)

Una sentència obliga 
els propietaris de 
Bon Preu a tornar 
diners a la seva 
pròpia empresa

(Pàgina 29)

Joaquim Salarich, 
convocat d’última 
hora pels Jocs 
Olímpics d’hivern  
a Corea del Sud

(Pàgina 39)

Un Vic-Voltregà 
amb urgències


