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Red Eléctrica torna a 
endarrerir la retirada de 
les torres de Folgueroles

El desmantellament, que ja hauria d’estar fet, era una contrapartida de la MAT; la companyia, ara, apunta al 2019

Comissen 500 
plantes de 
marihuana del 
garatge d’una 
casa a Manlleu

(Pàgina 7)

‘El 9 Magazín’

ENTREVISTA
Lluís Torner: “El 10% de 
l’economia europea té a 
veure amb els fotons”

TECNOLOGIA
El 8K, l’última novetat en 
imatge digital de gran 
resolució

ECONOMIA
Barcelona acull nous 
equipaments empresarials
de base tecnològica

Divendres, 8 de juny de 2018

VI
CE

N
Ç 

B
IG

A
S

POMPEU
FABRA

150 anys de l’artífex del català normatiu

Sant Hipòlit acull 
aquest divendres 
la gala dels Premis 
Osonencs 40 anys 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 16)

Inés Arrimadas 
denuncia que 
l’Ajuntament de 
Vic veta un acte 
polític de Cs

(Pàgina 9)

Vic aprova          
el Pla d’Acció 
Cultural amb    
el vot en contra 
de Capgirem

(Pàgina 33)

Gurb, capital de nit 

L’obertura fa quinze anys 
de Les Carpes ViG Estiu 
va desplaçar l’oci nocturn 
d’estiu de Manlleu a Gurb. 

(Pàgines 46 i 47)

El patronat de la Fundació 
Universitària Balmes pre-
visiblement aprovarà el 
proper 28 de juny el nome-

nament de l’economista 
Oriol Amat com a nou rector 
de la UVic-UCC. A l’espera 
d’aquest moment, EL 9 NOU 

publica la primera entrevis-
ta que concedeix. Hi explica 
que el canvi que s’ha de fer a 
la UVic-UCC “serà tranquil”.

“El canvi que hem de fer serà tranquil”

(Pàgines 12 i 13) Oriol Amat durant l’entrevista a la seu d’EL 9 NOU
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Entrevista a Oriol Amat, que serà escollit nou rector de la UVic-UCC

La vida del 
futbolista

Arribar a jugar a Primera 
Divisió és una fita. En els 
últims 25 anys només tres 
futbolistes d’Osona han 
aconseguit afiançar-s’hi. 
Són Josep M. Sala, que havia 
jugat al Sabadell, el Mallorca 
i l’Albacete; Gerard Autet, a 
l’Sporting de Gijón, i Oriol 
Riera, al Deportivo i l’Osasuna 
i que, ara, continua en actiu 
al Wanderers australià. EL 9 
NOU els va reunir a tots tres 
aquest dimecres per parlar de 
com s’arriba a Primera Divisió.

(Pàgines 38 i 39)
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AMB L’EDICIÓ D’AQUEST DIVENDRES, GRATIS,  UNA NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

Expectació al 
Ripollès perquè 
es reobre l’opció 
de fer uns Jocs 
Olímpics d’hivern

(Pàgines 2 i 3)

La Generalitat vol orga-
nitzar uns Jocs Olímpics 
d’hivern al Pirineu apro-
fitant un canvi de criteri 
del Comitè Olímpic que, 
ara, permet als governs, i 
no només als ajuntaments, 
presentar candidatura. Al 
Ripollès, la idea agrada i 
genera expectació.

EL 9 NOU, 
distingit per la 
informació de les 
falses cooperatives 
Dolors Altarriba recull una 
menció especial al Premi 
Josep M. Planes pels arti-
cles sobre el sector carni.

(Pàgina 17)

(Pàgina 5)


