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(Pàgines 10 i 11)
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‘El 9 Magazín’

REPORTATGE
Les colònies, testimonis 
arquitectònics de la 
revolució industrial

ECONOMIA
Incrementar la recaptació 
tributària reduint impostos

TECNOLOGIA
Facebook, a la corda fluixa 
per un escàndol de filtració 
de dades per a ús polític

Divendres, 23 de març de 2018
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L’actor indomable

Unes jornades tècniques sobre sanitat 
animal, una taula rodona a l’entorn del 
protagonisme de la dona al món rural 

i el pregó de Dolors Solà han estat els 
primers actes d’un Mercat del Ram que 
aquest cap de setmana viurà el moment 

culminant. Aquest dijous (a la foto) se’n 
feien els últims preparatius al recinte 
firal, on hi haurà l’exposició de bestiar.
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L’empresa Peñasanta ho ha comunicat   
a set explotacions d’Osona i el Moianès   

Preocupació entre els 
pagesos per l’anunci que  
deixen de recollir-los llet

(Pàgines 2 a 8)

Alejandro Valverde, 
líder de la Volta  
després de les 
etapes d’Osona       
i el Ripollès

(Pàgines 44 i 45)

(Pàgina 21)

Operació policial 
a la Guixa contra 
la falsificació 
de permisos de 
residència i treball 

Est Oest i 
Els Catarres, 
primers discos 
d’una primavera 
de novetats

(Pàgina 39)

AMB AQUESTA EDICIÓ, TERCERA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

La plantilla 
de la vigatana 
Seidor creix 
un 12% i ja té 
4.000 empleats

(Pàgina 35)

Marta Rovira 
anuncia que       
renuncia a l’escó 
al Parlament
La investidura de Jordi Turull 
(JxCat) va resultar fallida per 
l’abstenció de la CUP. El ple va 
estar marcat per la cita al Suprem, 
aquest divendres, de sis diputats, 
entre els quals Marta Rovira 
(ERC). A l’acabar el ple, Rovira, 
Carme Forcadell i Dolors Bassa 
van anunciar que deixaven l’escó.  

Com que n’hi ha excedent és difícil una 
sortida; molts, abocats a plegar les vaques

(Pàgina 12)

Veïns de la plaça de 
Torelló dedicada 
a un alcalde 
franquista s’oposen 
a canviar-li el nom 

Jordi Turull, aquest dijous al Parlament. Darrere seu, Marta Rovira

El Mercat del Ram de Vic, a punt


