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Els preus dels lloguers continuen 
pujant i els d’Osona ja són els 
més cars de la Catalunya Central
A Vic se situen en 494 euros de mitjana; a Manresa, 396. Els del Ripollès, els més baixos de la província de Girona

(Quadernet central) Un grup de nens i nenes sostenen 12 fotografies destacades de l’any 2018 a la pista de gel de Manlleu

(Pàgines 2 i 3)

2018

Joan Moreno, 
ex d’ERC i 
Reagrupament, 
serà el candidat 
de JxCat a Roda

(Pàgina 8)
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El 2019 s’estrena 
amb increments 
de preu als serveis, 
però també a les 
pensions

(Pàgina 22)

(Pàgina 6)

En vint anys, 90.000 xeringues a drogoaddictes 
El programa d’intercanvi de xeringues que es va implantar 
a Osona fa vint anys per prevenir les malalties contagioses 
associades al consum de drogues ha dispensat al voltant de 
90.000 xeringues, de les quals se n’han retornat 48.000. 

(Pàgina 7)
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Ripoll lidera un 
projecte europeu 
de recuperació 
d’instruments 
musicals

(Pàgina 24)

La Festa del Pi de 
Centelles arriba 
amb el dilema sobre 
si disparar o no en 
suport als presos

(Pàgina 48)

L’eruga que 
devora els 
boixos ara 
s’estén cap     
al Lluçanès

(Pàgina 5)

EL 9 NOU publica un suplement especial amb els principals temes que han marcat l’any

La plaga de l’eruga del boix 
està en plena expansió 
i es tem per les seves 
conseqüències un cop deixi 
d’hivernar, amb l’arribada de 
la primavera. De moment, 
ja s’ha detectat que, a més 
d’Osona, s’està implantant 
en zones del Ripollès on no 
hi era i s’estén, també, cap 
al Lluçanès.

Detingut per conduir 
drogat i begut durant 
23 quilòmetres contra 
direcció per la C-17
Eren 2/4 de 6 de la ma-
tinada de dissabte quan 
diversos conductors que a 
aquella hora circulaven per  
la C-17 van trucar al 112 
alertant que hi havia un ve-
hicle que circulava contra 
direcció a l’altura de Gurb. 
Els Mossos el van acabar 
interceptant a Montesquiu, 
després d’haver anat 23 

quilòmetres en sentit 
contrari. Va donar un 
resultat positiu d’alcohol 
de 0,58 mg/l quan el límit 
és de 0,25. També li van 
fer la prova de detecció de 
drogues i va donar positiu 
en cocaïna. L’home, un veí 
de Badalona de 44 anys, va 
passar dissabte a disposició 
del jutjat de guàrdia de Vic.


