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(Pàgines 2 a 5) D’esquerra a dreta, Andrea Carandell, Muntsa Vilalta, Mireia Franch, Inka Guixà i Elisabet Freixa

Dos regidors de l’equip 
de govern de Vic aniran 
junts en una nova llista

(Pàgines 8 a 11)

MUNICIPALS 2019. Benjamí Dòniga encapçala una candidatura independent, on també s’integra Maria Carme Bover

u Neus Codina té molts 
números per convertir-se en 
l’alcaldable del PDeCAT a Torelló

(Pàgina 30)

Aquest divendres és el Dia Internaci-
onal de les Dones. La igualtat efectiva 
continua essent una assignatura pen-

dent. Tot i això, s’ha avançat. EL 9 NOU 
publica diverses cròniques amb homes 
i dones que comparteixen un mateix 

ofici. Aquest dijous es va fer, a Vic, la 
primera Trobada Dona i Empresa: una 
taula rodona amb dones emprenedores.

Un 8-M per reivindicar la igualtat
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Vic tindrà un 
espai al cementiri 
per enterrar-hi 
difunts de qualsevol 
confessió religiosa 

(Pàgina 6)

Preocupació dels 
advocats perquè 
els jutges de 
Manresa no volen 
fer judicis a Vic

(Pàgina 7)

(Pàgina 29)

Bon Preu 
implanta l’entrega 
a domicili de la 
compra en línia

u Toni Riera encapçalarà la 
candidatura d’ERC a Campdevànol  
i Josep Salvans, la de Sant Bartomeu

u Santi Estragués rellevarà 
Lluís Verdaguer com a número 
1 del PDeCAT a Taradell

Avis i àvies de la residència de Can Codina de Tona pujaran a 
l’escenari aquest diumenge a La Canal per representar l’obra 
El teatre de la vida. L’actriu més gran que hi surt té 97 anys.

Actors i actrius als 90 anys a Tona

Retiren el primer 
pal de la polèmica 
antena de Vic 
que s’ha de 
desmantellar

(Pàgina 14)

(Pàgina 18)

Vuit cigonyes de la setantena que es van electrocutar l’agost 
passat a Sant Quirze de Besora han tornat a volar. Després de 
mig any de recuperació ara les han alliberat a Orís.

Cigonyes que ja tornen a volar

(Pàgina 28)

El mercat exterior 
enfila la facturació 
de Seidor fins als 
414 milions
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