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(Pàgina 6)

Atrapen tres lladres 
a Seva després de 
robar en una casa    
a Sant Julià

(Pàgina 10)

(Pàgina 6)

Un grup francès 
compra l’empresa 
Covit de Torelló

(Pàgina 31)

(Pàgina 6)

Voltregà i Manlleu 
disputen la Copa de 
la Reina d’hoquei

(Pàgina 28)

(Pàgina 6)

El primer exemplar 
d’EL 9 NOU, gratuït

Aquest dissabte es complei-
xen exactament 40 anys de 
l’aparició d’EL 9 NOU. Per 
aquest motiu amb aquesta 
edició es regala una repro-
ducció del número 0, exem-
plar històric de 32 pàgines. 

(Pàgines interiors)

JO
R

D
I 

PU
IG

Setmana blanca
La generosa nevada deixa gruixos de més de 
20 cm i obliga a suspendre classes dimarts   
i dimecres tant en escoles com a la UVic

La prohibició de circular als camions evita 
col·lapses tot i que la nit de dilluns a dimarts 
hi va haver conductors atrapats a l’Eix  

Els Mossos controlaven dimecres al migdia a l’Eix a altura de Sant Julià que els vehicles circulessin amb codenes 

(Pàgines 20 i 21)

Refugiats 
que viuen a 
Vic, indignats 
perquè els 
deneguen l’asil
Després d’haver completat el 
programa d’acollida, refugiats 
que van arribar a Vic el 2016, 
i que han decidit quedar-s’hi a 
viure, denuncien que l’Estat no 
els renova el permís de treball 
i, per tant, que els nega l’asil. A 
Torelló, la família Hamadeh, de 
Síria, acaba d’iniciar una nova 
vida. 
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Una família d’El Salvador, que resideix a Vic, tem haver de tornar al seu país si finalment no els concedeixen l’asil

Una veïna de Roda, 
Montse Gamero, va ser la 
protagonista dimecres d’una 
d’aquelles històries amb 
final feliç. Embarassada, va 
trencar aigües sense temps 
d’acudir a l’hospital i va 
tenir la criatura, una nena a 
qui han posat Íngrid, al mig 
del carrer i en plena nevada. 
Serà una de les que es 

recordarà d’una nevada que 
es va allargar des de dilluns 
a la tarda fins dimecres 
al migdia i que va deixar 
gruixos generosos de neu. 
La prohibició als camions 
de circular va evitar que hi 
hagués caos tot i que hi va 
haver conductors que, la nit 
de dilluns a dimarts, van 
quedar atrapats a l’Eix.Toni Fernández i Montse Gamero amb l’Íngrid, a l’hospital
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Filla de la neu
Una veïna de Roda de Ter té una criatura 
al mig del carrer en plena nevada

Detecten un brot 
de tuberculosi 
pulmonar a Santa 
Eugènia de moment 
amb tres afectats

(Pàgina 11)

(Pàgina 6)‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Joan-Lluís Lluís: “Franco no 
tenia cap èpica, era un nap 
bullit”

TECNOLOGIA
Els avantatges de contractar 
joves habituats a l’ús de les 
noves tecnologies

ECONOMIA
Augmenten els crèdits al 
consum i baixa el volum 
d’estalvis als bancs

VI
CE

N
Ç 

B
IG

A
S

AL FONS
DEL COR

ELS OSONENCS
SÓN MAJORIA
A L’ESCOLANIA
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