
La selfie del 
turista que 
visita Vic a 
l’estiu

2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 24 d’agost de 2018Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
7
8
9

L’home que va envestir les creus 
a la plaça de Vic nega davant la 
jutge cap motivació política
Va declarar dimecres al jutjat un mes després dels fets. L’Ajuntament vol que se l’acusi d’un delicte d’odi

(Pàgines 14 i 15) Els Zaghili i els Clement són dues famílies de Dijon (França) que dimarts visitaven la ciutat de Vic

Més de 2.300 persones van 
passar per l’Oficina de Turis-
me de Vic durant el mes de 
juliol. El perfil mitjà és el d’un 
home, de 46 anys de mitjana 
i amb un nivell cultural alt. 
Puntuen amb una nota de 8,1 
la seva visita a la ciutat i en 
destaquen sobretot la tranquil-
litat dels carrers. Van en grups 
de quatre persones i visiten, 
sobretot, la plaça Major, el 
temple Romà i el Museu Epis-
copal. Després de l’estat espa-
nyol, d’on procedeixen el 65% 
dels visitants, la resta de turis-
tes provenen de França (14%), 
el Regne Unit (5%) i Bèlgica 
(3%). Gairebé la meitat visi-
ten la ciutat de Vic per primer 
cop. EL 9 NOU ha demanat a 
alguns d’ells –com els mem-
bres d’aquestes dues famílies 
franceses de la imatge– que es 
fessin una selfie o autofoto i 
expliquessin la seva estada.

Cata fabricarà 
plaques de 
cocció de la 
marca Edesa a la 
planta de Torelló

(Pàgina 23)

Les denúncies 
per ocupacions 
de pisos a Osona 
s’han doblat en 
només dos anys

(Pàgina 8)

Osona és la 
comarca on més 
creix el nombre de 
gent que marxa a 
viure a l’estranger

(Pàgines 2 a 4)

El tren ‘fantasma’ 
que ara passa 
sense passatgers 
a la nit pararà 
entre Vic i Ripoll

(Pàgina 12)

(Pàgina 5)

Vic proposa posar el 
nom de l’1 d’octubre 
a la plaça de l’Estació
Després de l’intent fallit de 
posar el nom de l’1 d’octu-
bre al carrer Virrei Avilés, 
l’Ajuntament de Vic proposa 
que la plaça de l’Estació 
sigui l’espai que recordi la 
data del referèndum d’inde-
pendència de Catalunya del 
2017. Abans que la proposta 
arribi al ple, previst pel 17 
de setembre, es consultarà 
als veïns si hi estan d’acord. 

Una comissió formada pels 
partits independentistes 
i les entitats sobiranistes 
(ANC i Òmnium) van estu-
diar diverses opcions abans 
de decidir-se per la plaça 
de l’Estació. Entre les tres 
fi nalistes hi havia canviar 
el nom de la plaça Major de 
Vic. L’objectiu és rebatejar la 
plaça de l’Estació coincidint 
amb l’aniversari de l’1-O.

(Pàgina 7)

Taradell encapçala les festes majors
Taradell, Balenyà, Sant Bartomeu, Vallfogona, El Brull i Cas-
tellterçol estan de festa major. A Taradell han celebrat dijous el 
Birracrucis (a la foto) i dissabte arriba novament el Toca-sons.

(Pàgines 38 a 44)
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VIATGES
La costa oest dels Estats 
Units amb caravana permet 
gaudir de paisatges i ciutats

SOUND AND VISION
‘Wastetland’, el film de 
l’artista brasiler Vik Muniz 
per despertar consciències 

FONTS
La Font del Covilar, on Joan 
Maragall es va inspirar per 
escriure ‘La vaca cega’
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