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A Osona i el Ripollès es venen tres
vegades més pisos de segona mà
que de nova construcció
(Pàgines 2 a 7)

Promotors i constructors analitzen per EL 9 NOU la situació que viu el sector. Repunta però a un ritme molt lent
(Pàgines 16 i 17)

(Pàgina 9) Una de les oficines que va tancar les portes i s’ha convertit en un local buit

(Pàgines 42 i 43)

Arnau Martí es
presentarà a les
primàries per liderar
la llista de Vic en
Comú-Podem

L’Ajuntament
dona 70.000
euros al CP Vic
per garantir-ne
la continuïtat
(Pàgina 42)

(Pàgines 36 i 37)

Quinze anys
sense Martí i Pol

Vic i Voltregà es
veuen les cares

JORDI PUIG

Roda recorda el poeta amb
diversos actes aquest cap
de setmana i l’estrena dels
nous locals de la fundació.

(Pàgina 33)

La jutgessa dona
la raó a Joan Font
en el litigi entre
germans pel Grup
Bon Preu

Oficines bancàries tancades
Vic va aprovar, abans de la
crisi, un Pla d’Usos Comercials per posar fre a l’obertura
d’oficines bancàries en els

(Pàgines 10 i 11)

JORDI PUIG

Discriminat pel color de la pell

Bolsonaro vist a 8.000 quilòmetres del Brasil

Naran Macià, corredor de muntanya i entrenador del Club
Excursionista Vic, ha patit discriminacions pel color de la
seva pell a l’hora d’entrar a locals d’oci nocturn. D’origen
nepalès, ho denuncia perquè no es repeteixi.

Brasilers afincats a Osona expliquen com veuen el seu país
després que el polèmic Jair Bolsonaro s’hagi imposat a les
eleccions amb un 55% dels vots. Hi ha qui tem el seu discurs
d’odi però també qui creu que calia un canvi.

(Pàgina 45)

El Tona i el
Manlleu tornen
a jugar un derbi
de futbol 39 anys
després de l’últim

s’ha passat de 13 oficines
de bancs i caixes a només 4.
ERC i Capgirem s’oposen al
fet que no hi hagi regulació.

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 14)

eixos comercials. Aquest
dilluns es va derogar. La
realitat ha canviat. Al passeig de la Generalitat de Vic

Els dos equips osonencs
juguen dissabte el partit
més esperat. Carles Sánchez
i Pol Gallifa expliquen les
sensacions prèvies.

