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Un tribunal del bisbat de Vic 
investiga 17 capellans del 
Seminari del Poble de Déu
Els acusen de pràctiques contràries a la doctrina de l’Església; havien tingut centres a Camprodon i Vic

(Pàgina 20) En primer terme, la passera que l’aigua es va endur a Montesquiu. Al fons, els pilars que l’aguantaven

(Pàgi-
na 8)

Els estralls provocats per l’aiguat del 15 
d’octubre encara són visibles. Mig any 
després EL 9 NOU ha fet un recorregut 
per les principals destrosses que, ales-

hores, es van valorar en més de sis mili-
ons d’euros a Osona i el Ripollès. Les 
principals inversions que s’han de fer 
encara estan pendents. La reparació està 

enfangada en un entramat burocràtic. 
Mentrestant, Sant Pere negocia la com-
pra de la fusta malmesa per utilitzar-la 
per a la central tèrmica.

L’aiguat, encara visible mig any després
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(Pàgines 6 i 7)

“Després de l’embaràs 
vaig perdre l’energia”
La depressió afecta entre el 
10% i el 20% de dones en 
l’embaràs i postpart. A Vic 
s’ha engegat una consulta 
específica de salut men-
tal maternal. Rosa Maria 
Rubio explica el seu cas. 

Dilluns no surt EL 9 NOU

Prats recorda 
tres veïns 
que van estar 
reclosos en 
camps nazis

(Pàgina 23)

El trial de 
Santigosa es 
farà tot i els 
entrebancs 
ambientals

(Pàgines 3 a 5)

Suplement especial: 
els llibreters, a punt 
per a un Sant Jordi 
inèdit just després 
de Pasqua

(Pàgines 31 a 42)

Osona manté 11 
granges entre les 
millors al rànquing 
de Catalunya de 
vaques de llet 

(Pàgina 44)
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u Jordi Vistós 
s’estrenarà com 
a cap de cartell 
d’MRI-ERC a les 
Masies de Roda 

u Noves llistes 
d’independents a 
Centelles i Santa 
Eugènia fruit 
d’escissions

(Pàgines 10 a 19)

u Cs confirma 
Jaume Amargant 
d’alcaldable a 
Vic i Francisco J. 
Jiménez, a Manlleu

u Joan Callejón, 
exnúmero 2 d’Àlex 
Montanyà, ara li 
discutirà l’alcaldia 
amb JxCat-Cabrerès

u Berta González, 
regidora de Som 
Tona-ICV, s’integra 
a la candidatura de 
Josep Salom


