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Suport virtual després d’un ictus
Pacients del Consorci Hospitalari de Vic que han patit un ictus 
assagen una aplicació virtual per seguir part de la rehabilitació 
des de casa. Al mig de la foto, Dolors Aranda, que n’és usuària.

(Pàgina 12)

‘El club dels poetes morts’, a L’Atlàntida
Una vintena de joves, escollits en un càsting entre estudiants 
dels instituts d’Osona, protagonitzen la versió teatral d’El club 
dels poetes morts que s’estrena dissabte a L’Atlàntida de Vic.

(Pàgina 39)
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‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Martí Gironell: “Paul 
Newman va dir que Jean 
Leon era qui l’havia 
ensenyat a menjar”

TECNOLOGIA
Les novetats tecnològiques 
que transformaran la venda 
al detall

ECONOMIA
Els pensionistes, en peu 
de guerra per la pèrdua de 
poder adquisitiu
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Els 75 anys de La Molina
i les primeres activitats hivernals al Pirineu

Els més de 10.000 vehicles 
diaris de mitjana que fins 
ara passaven pel pont de 

Manlleu han hagut de buscar 
rutes alternatives. Aquest 
dimecres es va tallar al tràn-

sit per executar unes obres 
que han de durar 11 mesos. 
Entre els principals afectats 

hi ha els veïns de Vista Ale-
gre, que continuen sent crí-
tics amb l’Ajuntament. 

El pont de Manlleu, tallat al trànsit 
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(Pàgines 6 i 7) Les obres, després de mesos d’enrenou, finalment van començar aquest dimecres

L’anterior empresa, Top Proyectos y Contratas, va fer concurs de creditors. L’obra acumularà un any de retard         

Una nova constructora, la tercera en 
un any i mig, assumeix les obres de 
l’Hospital de la Santa Creu de Vic (Pàgina 15)

(Pàgines 3 a 5)

Reforma al Circuit 
d’Osona per tenir 
l’homologació 
internacional

El Voltregà femení 
disputa la final 
a 4 de la Copa 
d’Europa a Lisboa

(Pàgina 42)

(Pàgina 9)

Una noia de Manlleu 
que va en cadira de 
rodes denuncia dues 
agressions sexuals

AMB AQUESTA EDICIÓ, LA SEGONA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

Sant Quirze bateja 
el pont després de 
500 anys: es dirà 1 
d’Octubre de 2017

(Pàgina 56)

(Pàgina 20)

amb Joan Tardà


