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(Pàgina 10)

El RAP de Prats es
queda a l’oposició:
ja és segur que
Jordi Bruch en serà
l’alcalde
(Pàgina 11)

Jutgen una
extreballadora d’una
agència de viatges
de Vic per quedar-se
50.000 euros

Carles Furriols,
Osonenc de l’Any

(Pàgines 2 a 5)

És l’ànima de la Fundació
Trueta, que precisament el 2018
va celebrar el 25è aniversari

El premi, organitzat per
EL 9 NOU, es va lliurar divendres en
una gala al Teatre Centre de Manlleu





(Pàgina 20)

Oques Grasses
triomfa en la
presentació del
nou disc a Vic

La selectivitat
comença aquest
dimecres amb 700
alumnes d’Osona
i el Ripollès
(Pàgines 28 i 29)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 14)

Carles Furriols amb la resta de finalistes, Carme Torrents, Bruna Vilamala, Montse Ayats i Imma Ollich

Un reconeixement als cinc finalistes

El Sant Julià puja
a Segona Catalana
i el Campdevànol
se’n queda a les
portes

El Teatre Centre de Manlleu va acollir, divendres,
la gala del Premi Osonenc de l’Any que anualment
atorga EL 9 NOU a partir de les votacions dels
lectors i subscriptors del periòdic. Aquest any el
guardó va ser per a Carles Furriols, però la gala va
ser el marc per reconèixer, també, la tasca tant de

(Pàgina 34)

(Pàgina 6)

Editorial
Un reflex del
capital humà

la resta de finalistes, Montse Ayats, de la plataforma Perquè no ens fotin el tren; Imma Ollich,
de l’Esquerda; Carme Torrents, de la Fundació
Verdaguer, i Bruna Vilamala, futbolista de la selecció espanyola, com de totes les persones anònimes que treballen dia a dia per un món millor.

(Pàgina 12)

  

  


La presentació del llibre
dels 50 anys de l’Escuderia
Osona es va convertir,
dissabte, en una trobada de
la família del motor amb
més de 300 persones.

VICENÇ BIGAS

El món del motor,
a Vic pel llibre de
l’Escuderia Osona

Balenyà fa memòria històrica
L’Ajuntament de Balenyà va homenatjar dissabte per primer
cop les 29 persones del municipi que s’ha pogut acreditar que
van morir a la guerra, al poble o fora, d’un bàndol o l’altre.

Aprendre a
conviure amb
l’esclerosi múltiple
El manlleuenc Juan Lupón,
a qui van diagnosticar
esclerosi múltiple, una
malaltia neurodegenerativa
i crònica, explica la seva
experiència en un llibre.


   

 


