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Cap al 26-M
 A les municipals al 
final s’hi presenten 188 
llistes: 137 a Osona i 
51 al Ripollès; fa quatre 
anys va haver-n’hi 212

(Pàgines 5 a 21)

Memòria del teatre cremat de Vic

(Pàgines 58 i 59)
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El 1919, fa cent anys, es va calar foc al Teatre Principal de Vic. 
Les runes de l’equipament, rebatejat com a teatre cremat, van 
ser visibles durant tres dècades. Conxita Alemany en reme-
mora el relat del seu pare, testimoni de l’incendi.

Multa de 850 euros 
a una veïna de Vic 
per no recollir els 
excrements del gos 
i dur-lo deslligat

(Pàgina 23)

El Voltregà juga per 
segon any seguit la 
final a quatre de la 
WS Europe Cup 
d’hoquei

(Pàgina 49)

La vida dels transportistes

(Pàgines 36 i 37)
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Empreses de transport tenen dificultats per trobar xofers. 
EL 9 NOU fa una radiografia del sector i recull testimonis de 
professionals que expliquen el dia a dia de la feina. A la foto, 
Jaume Coma, un autònom que fa 16 anys que duu camions.

 EL 9 NOU publica 
els noms de les 1.746 
persones que formen part 
de llistes; el partit que n’ha 
fet més ha estat ERC

 L’alcalde de Ripoll 
destitueix una regidora 
del govern que es 
presentarà amb una 
altra candidatura

Aquest diumenge, eleccions al Congrés i el Senat
Les eleccions al Congrés i el Senat 
d’aquest diumenge seran, en clau d’Oso-
na i el Ripollès, una prèvia de les muni-
cipals pel duel entre ERC i JxCat, que 
rivalitzaran per la primera posició. A les 

generals de 2016, els republicans van 
superar per primer cop Convergència. 
A les últimes eleccions al Parlament, 
però, JxCat va arrasar. En el conjunt 
de l’Estat, les enquestes apunten a una 

victòria del PSOE, seguit a distància de 
PP, Cs i Unidas Podemos. Ni el bloc de 
l’esquerra (PSOE i Unidas Podemos) ni 
el de la dreta (PP, Cs i Vox) sumarien 
majoria.

(Pàgines 2 i 3)
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Canvi 
d’entrenador al 
Manlleu de futbol 
a cinc jornades 
d’acabar la Lliga

(Pàgina 51)

La nova biblioteca 
de Vic es dirà 
Pilarín Bayés

(Pàgina 44)

EL 9 NOU 
convoca la 
tercera edició 
del concurs de 
narrativa curta

(Pàgina 48)

Campdevànol 
estrena l’escola 
després de 
quatre anys 
d’entrebancs

(Pàgina 25)

L’Audiència 
Nacional investiga 
una adjudicació 
a Tona pel cas 
del 3%

(Pàgina 22)


