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VIATGES
Dubai, quan els diners no 
són un problema per aixecar 
una metròpoli en ple desert

ECONOMIA
Deu anys de l’esclat d’una 
crisi que encara no és clar 
que s’hagi acabat

TECNOLOGIA
Com es pot millorar 
la productivitat de les 
sessions de pluges d’idees
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En defensa d’un turisme sostenible

Reobren el pont de 
Manlleu quatre mesos 
abans del previst

Tot i que les obres continuaran encara dues setmanes més, des d’aquest dimecres ja hi tornen a circular els vehicles

(Pàgines 4 i 5) Desenes de persones es van concentrar dijous als jutjats de Vic per donar suport al veí de Sant Julià

El director general dels Agents Rurals, 
Marc Costa, veí de Sant Julià de 
Vilatorta, va declarar aquest dijous al 
jutjat de Vic per un presumpte delicte 
de desobediència arran de la celebració  

del referèndum de l’1 d’octubre al seu 
municipi. Desenes de persones es van 
aplegar a primera hora del matí davant 
els jutjats per mostrar-li el seu suport. 
La policia va haver de tallar el trànsit.

Suport a Marc Costa, investigat per l’1-O

‘El 9 Magazín’
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Ripoll va haver 
de tancar un parc 
després de detectar 
un rusc amb més 
de 1.500 abelles

(Pàgina 12)

L’empresa CBG  
ampliarà amb 
3.000 metres 
quadrats la nau 
de Ripoll

(Pàgina 27)

Mor un veí de 
Vic de 34 anys 
mentre feia  
paracaigudisme 
extrem a Suïssa

(Pàgina 11)

Entrevista a Pep 
Masoliver, un any 
després de les 
detencions del 20-S

Vic es queda sense plaça de l’1 d’Octubre 
Els partits independentistes van trencar el consens mantingut 
fins ara amb els temes de país. Van haver d’aturar el ple perquè 
no es posen d’acord a dedicar el nom de l’1-O a un espai.

(Pàgines 8 i 9)
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La mà dreta de l’entrenador de l’Espanyol
Jaume Torras és la mà dreta de l’entrenador de l’Espanyol, 
Joan Francesc Ferrer, Rubi. El tècnic vigatà fa balanç dels 
primers mesos al club blanc-i-blau, que viu un bon moment.

(Pàgines 36 i 37)
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(Pàgines 2 i 3)
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