
VIATGES
Conèixer el Carib des de la 
comoditat d’un dels creuers 
més grans del món

TECNOLOGIA
El perfil dels nous titulats en 
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FONTS
La font del santuari de 
Puig-l’agulla i d’altres 
vinculades a la religió
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La Generalitat farà buidar 
l’abocador del Pinós perquè 
és un perill per la C-17
La muntanya de runa es desplaça i és la causant dels bonys que apareixen a la carretera a Centelles

(Pàgina 5) Policies de paisà inspeccionaven el cementiri, dimecres i amb un detector de metalls, per recollir proves

Aquest divendres hauria de 
passar a disposició judicial 
un veí de Vic que va disparar 
al seu cunyat amb una arma 

de foc. Els fets van tenir lloc 
dimecres al cementiri muni-
cipal, on treballava la vícti-
ma, un veí de Calldetenes 

que es recupera favorable-
ment després d’una inter-
venció a l’Hospital Clínic de 
Barcelona. L’agressor el va 

ferir a l’abdomen amb dos 
trets i fent servir una arma 
del calibre 22. Els Mossos el 
van detenir. 

Un home dispara contra el seu cunyat al cementiri de Vic

El tren atropella 
set vaques i tres 
vedells quan 
passava per un 
túnel a Toses

(Pàgina 13)

L’Ajuntament 
de Vic atura les 
obres per obrir un 
club de cànnabis 
al Remei

(Pàgina 8)

La Porronada obre la festa major de Torelló
Aquest dijous al vespre la popular Porronada, que enguany 
va tenir un to especialment reivindicatiu, va tornar a donar 
el tret de sortida a set dies d’intensa festa major a Torelló.

(Pàgines 44 a 48)
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Acord de Grupo Jorge  
i CCOO per regularitzar 
més de mil falsos autònoms
Un mes i mig després d’obrir 
la negociació per prescindir 
de les falses cooperatives al 
Grupo Jorge, aquest dimarts 
es va signar un acord entre 
CCOO i l’empresa amb el 
vistiplau de la Generalitat, 
que mediava. En virtut 
d’aquest acord, el Grupo 
Jorge, al qual pertany l’es-
corxador Le Porc Gourmet 

de Santa Eugènia, sumarà 
a la plantilla més de mil 
persones que ara hi treballa-
ven com a falsos autònoms. 
L’acord no l’ha signat UGT, 
que no veu bé que l’empresa 
ho lligui a les inversions que 
vol fer com informava EL 9 
NOU divendres passat. El 
sindicat COS i Càrnies en 
Lluita tampoc ho veuen bé. 

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 31)

Aquest agost 
s’inicien les obres 
de la reivindicada 
variant de 
l’Esquirol

(Pàgina 20)

Mor als 82 anys 
Salvador Carrera, 
que va ser alcalde 
de Ribes, diputat  
i senador

(Pàgina 22)
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(Pàgines 2 i 3)


