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REPORTATGE
La reaparició d’exemplars 
de llúdriga es consolida en 
diversos cursos fluvials

TECNOLOGIA
Samsung presentarà nous 
models al Mobile World 
Congress

ECONOMIA
La recerca, la gran 
damnificada de les 
retallades en inversió
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EN MEMÒRIA DEL PARE

‘El 9 Magazín’

Tres detinguts 
a França per 
vincles amb la 
cèl·lula gihadista 
de Ripoll

(Pàgina 9)

L’any passat a Osona es van 
registrar 58 denúncies per 
desaparició i al Ripollès, 6. 

D’aquestes, s’han resolt totes 
excepte dues. N’hi ha d’anys 
anteriors, però. Com la de 

Josep Guix, un veí de Vic 
desaparegut fa 16 anys quan 
en tenia 51. La seva família 

no sap si és viu o mort ni on 
trobar-lo. Apareix en una 
pàgina web de desapareguts. 

Imatges de persones desaparegudes a la pàgina web d’Inter-SOS on apareix el vigatà Josep Guix
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Durant l’any passat a 
Osona i el Ripollès van 
desaparèixer 64 persones

(Pàgines 2 a 3)

S’han resolt totes les desaparicions excepte dues; la principal causa és la marxa voluntària

“Si el veiés, el coneixeria a l’acte”
El germà de Josep Guix, desaparegut l’any 2002, no té cap pista ni d’on és ni de què li va passar

(Pàgina 7)

Punt final al litigi 
per l’estafa al xeic 
àrab de Muntanyola

Una sentència judicial posa 
punt final a un dels casos 
més extravagants de la crò-
nica de successos a Osona. 
Hi apareix la família reial 
d’Aràbia Saudita, un exju-
gador del Barça, empresaris 
russos i milions d’euros. El 

jutge ha condemnat la dona 
de l’apoderat a qui el prín-
cep Saad bin Abdulaziz bin 
Abdulrrahman Al-Saud, mort 
l’any 1993, havia encarregat 
vendre les seves propietats, 
entre les quals una finca a 
Muntanyola.

Hi han intervingut la família reial saudita, 
empresaris russos i un exjugador del Barça

(Pàgina 45)
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El cervell santjoaní de la Copa del Rei
Gran Canària va acollir el cap de setmana passat la Copa 
del Rei de bàsquet. El santjoaní Gerard Freixa és el director 
financer de l’ACB i, des de fa 10 anys, en dirigeix els principals 
events: la Copa del Rei i la Supercopa.

(Pàgina 4)

Marta Rovira, amb 
fiança, i Marta 
Pascal queden en 
llibertat després de 
declarar al Suprem

(Pàgina 6)

El primer radar 
de tram de la   
C-17 comença   
a multar

(Pàgina 10)

(Pàgina 16)

La pèrdua de població  
al Ripollès

(Pàgina 6)

Rehabiliten les cases 
on va viure Martí i Pol 
a Roda per posar-hi la 
Fundació i un museu

(Pàgina 43)

(Pàgina 6)

Reca Vidiella: “Toca 
recuperar Comforsa”

(Pàgina 39)


