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Joan Ballana renuncia
per sorpresa a ser el cap
de llista d’ERC a Vic

Ho atribueix a motius “personals i professionals”; haurà estat 16 anys regidor amb socialistes i republicans

(Pàgines 16 i 17) Alumnes d’Osona, el Ripollès i el Moianès amb un 9 o més a la selectivitat, aquest dimarts a Vic
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(Pàgina 5)

Arnau Tordera 
explica els 
‘secrets’ de l’últim 
disc d’Obeses

(Pàgina 42)

Fins a 23 alumnes d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès han 
obtingut una nota de 9 o 
més a la selectivitat. És la 

vegada que n’hi ha hagut 
més. EL 9 NOU va reunir-los 
aquest dimarts a Vic –quatre 
d’ells no van poder-hi ser per 

motius d’agenda– per parlar 
de la dificultat de les proves 
i del seu futur acadèmic. 
Divendres de la setmana 

vinent la Generalitat els 
lliurarà una distinció. La 
nota més alta l’ha aconseguit 
Maria Prat, de Ribes: un 9,5. 

Les millors notes de selectivitat

La Diputació posa 
data a l’obertura del 
pont de Manlleu: el 
15 d’octubre ja s’hi 
podrà passar

(Pàgina 10)

La vida dels 
malalts crònics

Un grup de recerca amb 
uns 50 professionals abor-
darà l’atenció de les perso-
nes amb diverses malalties 
cròniques. Luis Casado 
(foto) explica el seu cas. 

(Pàgines 2 i 3)

La Generalitat 
apunta que els joves 
de Ripoll que van 
fer l’atemptat no 
estaven integrats

(Pàgines 14 i 15)

Teresa Jordà: “El 
decret de dejeccions 
estarà aprovat en sis 
o vuit mesos”

(Pàgines 28 a 30)

La maternitat 
en l’esport d’elit
Esportistes d’elit reflexio-
nen sobre la dificultat de 
fer compatible la materni-
tat i la pràctica esportiva. 
Anna Comet (foto) està 
embarassada de set mesos.

(Pàgines 44 i 45)

Els Brillant’s tornen a l’escenari
Els Brillant’s, grup mític dels anys setanta, tornen a l’es-
cenari aquest divendres a La Nit The Brillant’s que es fa a 
Taradell i on, també, es projectarà un documental del grup. 

(Pàgina 50)
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(Pàgines 33 a 37)
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