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Demanen una 
moratòria perquè 
no es pugui 
construir al Parc 
del Montseny

(Pàgina 5)

Maira Costa serà 
la cap de llista de 
la CUP a Manlleu, 
on Albert Generó 
ara va de dos

(Pàgina 7)

Txevi Rovira, del Consell Comarcal d’Osona, i Quim Crusellas, del Cineclub Vic, amb el projector de cinema de l’ETC de Vic

A excepció de Vic, on funci-
onen els Multicines Sucre i 
el Cinema Vigatà, a Osona 
queda només una sala de 

cinema clàssica amb pro-
gramació regular, el Casal 
de Gràcia de Manlleu. Ara, 
una iniciativa impulsada pel 

Cineclub Vic i que compta 
amb el suport del Consell 
Comarcal vol retornar el 
cinema als pobles: els siste-

mes de projecció digitals ho 
faciliten i que hi ha teatres 
i sales polivalents en bones 
condicions. 

Primer cap de setmana de carnavals
El bon temps ha acompanyat les primeres rues de carnavals, 
entre les quals destaca la de Centelles (a la foto, els guacamais 
de la comparsa Rio). EL 9 NOU publica un ampli reportatge 
fotogràfic d’aquest i la resta de carnavals del cap de setmana.

(Pàgines 43 a 48) 

Albert Orriols 
s’endú per cinquè 
cop el Ral·li Esprint 
de Sant Julià
Albert Orriols no va tenir 
rival i es va adjudicar, 
aquest diumenge, el Ral·li 
Esprint de Sant Julià. Amb 
cinc títols ja és el pilot que 
l’ha guanyat més vegades.

(Pàgina 31)
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Posen en marxa un 
projecte per tornar a fer 
cine als pobles d’Osona
La idea és utilitzar sales ben equipades que hi ha en molts municipis per fer la funció de cinema

(Pàgina 8)

Els Mossos 
d’Esquadra 
investiguen 
les causes de 
la mort d’una 
dona que va 
ser trobada 
morta dijous 
a la tarda a 
Vic. La dona 
no portava documentació i 
per aquest motiu encara no 
se l’ha identificat. No se’n 
saben les causes de la mort 
tot i que, aparentment, el 
cadàver no presenta signes 

de violència. 
Els Mossos 
d’Esquadra no 
tenien cons-
tància de cap 
denúncia per 
desaparició a 
Osona durant 
els darrers 
dies. El cas el 

porta la unitat d’investiga-
ció de Manresa, que està a 
l’espera dels resultats defi-
nitius de l’autòpsia, però tot 
sembla indicar que podria 
ser una mort natural.

Troben el cadàver d’una 
dona en un marge a prop 
del pont de Ferro, a Vic

Un estudi   
constata un 
descens pronunciat 
d’espècies d’ocells 
al Ripollès

(Pàgina 41)

Els dos equips 
del Voltregà, 
el masculí i el 
femení, sense sort 
a la Copa

(Pàgines 20 i 21)

Victòria del Tona 
i empats del 
Manlleu i el Vic 
en una igualada 
Primera Catalana

(Pàgines 24 i 25)

(Pàgines 2 a 4)


