
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

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

A
n
y
 X

L
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
7
4
5

Portades històriques 
d’EL 9 NOU, de franc 
cada divendres

 

Quan els ronyons diuen prou
Margarita Balasch, de Roda, és un dels 25 pacients de l’HUV 
que esperen un trasplantament de ronyó i un dels 93 que fan 
hemodiàlisi. Aquest dijous va ser el Dia Mundial del Ronyó.

El conductor, un veí de Sant Hipòlit de 40 anys ferit en el xoc, ha quedat en llibertat amb càrrecs         

El cotxe que va provocar l’accident 
mortal de la noia de Torelló va anar 
12 quilòmetres contra direcció

EL 9 NOU vol celebrar el 40è 
aniversari amb els lectors  
amb l’organització d’un festi-

val a benefici de l’Associació 
Sant Tomàs que tindrà lloc 
aquest dissabte a L’Atlàntida.  

Destacades figures de l’esce-
na musical osonenca compar-
tiran escenari amb usuaris 

del centre interpretant una 
de les seves cançons més 
conegudes.

Festival musical pels 40 anys d’EL 9 NOU

L’aventurer Albert 
Bosch se’n va a 
l’Àrtic per estudiar  
el canvi climàtic

Txarango triomfa 
als Enderrock

(Pàgina 12) Duble Buble, La Iaia, Matthew McDaid i Roger Usart són alguns dels artistes que hi actuaran

(Pàgina 38)

(Pàgina 34)

(Pàgines 20 i 21)

Un Dia de les Dones reivindicatiu
Prop d’un miler de persones es van manifestar pels carrers de 
Vic aquest dijous al vespre, en l’acte central del 8-M a Osona. A 
la comarca, el 60% dels aturats de més de 45 anys són dones.

(Pàgines 3 a 7)

Cada cop més 
pobles posen 
càmeres per 
frenar robatoris

(Pàgines 8 i 9)

Arxiven la denúncia 
contra l’alcalde i un 
regidor de Torelló 
per perdonar multes

(Pàgina 19)

Empreses del 
Ripollès, a la Fira de 
les 40 Hores per fer 
entrevistes de feina

(Pàgina 33)
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(Pàgina 11)


