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Joan Parés, un veí de Seva a 
qui fa sis anys van amputar 
un braç i una cama després 
d’un greu accident labo-

ral, no tira la tovallola. Al 
contrari. Aficionat al món 
del motor, de jove ja havia 
competit i, ara, als 51 anys, 

vol tornar-hi. A partir de la 
setmana que ve correrà raids 
i ral·lis amb la vista posada a 
la propera edició del Dakar. 

L’augment de robatoris en cases 
i pisos d’Osona contrasta amb 
el descens global de delictes

“Vull participar al Dakar”

(Pàgina 45) Joan Parés, de Seva, aquest dimarts a L’Estanyol del Montanyà
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‘El 9 Magazín’

(Pàgina 8)

Mig any de presó 
per a l’acusat de 
deixar morir de 
gana 40 animals a 
les Masies de Roda

En conjunt durant l’any passat van baixar més d’un 10%; al Ripollès la reducció és de prop del 4% 

ENTREVISTA
Josep M. Terricabras: 
“Segurament no soc un 
filòsof ortodox”

TECNOLOGIA
Sistemes de pagament 
electrònic des del mòbil

ECONOMIA
El sistema bancari espanyol 
s’uneix per crear una única 
targeta de crèdit
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Submarinistes de terra endins són 
els millors en imatge subaquàtica

(Pàgines 14 i 15)
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Una de les 
factures de la crisi: 
ara Osona té 702 
empreses menys 
que l’any 2008

Les xifres canten. Ara Oso-
na té 702 empreses menys 
que l’any 2008. És una de 
les factures de la crisi. De 
les 5.821 empreses actuals, 
un 85% es concentren 
només en 17 municipis, la 
majoria de la Plana de Vic.

(Pàgina 34)

Els 100.000 euros 
per a la catedral de 
l’últim pressupost 
del govern central 
no es van ni licitar

(Pàgina 38)

AMB AQUESTA EDICIÓ, GRATIS, NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

La crescuda 
dels rius dispara 
les alertes, però 
acaba sense 
conseqüències 
Les intenses pluges de dimarts i 
dimecres van posar en alerta els 
ajuntaments d’Osona i el Ripollès 
pel risc de desbordaments. El Ter 
va multiplicar per vuit el cabal a 
les Masies de Roda. L’episodi no 
va tenir conseqüències. El riu Ter al seu per Ripoll, aquest dimecres a la tarda

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 9)

Una doctora 
denuncia que 
va desenvolupar 
sensibilitat química 
a l’Hospital de Vic

Concentracions     
a Osona i el 
Ripollès contra     
el setge judicial   
als CDR

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgines 22 i 23)

Escoles            
de Manlleu 
redueixen la 
ràtio de P3 de  
25 a 22 alumnes 

(Pàgina 16)

El Ripollès prova  
un sistema pioner 
per tractar les aigües 
residuals de l’antic 
abocador

(Pàgina 5)

Recta final per 
escollir el rector 
de la UVic-UCC


