Núm. 3892

EL 9 N O U
Any XLII

euros

1,40

Dilluns, 9 de setembre de 2019

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023

Mor un veí de Seva de 28
anys en un atropellament
múltiple al centre de Berlín

(Pàgina 10)

Es volia instal·lar a la capital alemanya per completar els estudis. Quatre persones hi van perdre la vida
(Pàgina 9)

(Pàgines 3 a 8) El president de la Generalitat, Quim Torra, durant la seva intervenció divendres a la plaça Major de Vic

Un total de 23.370
alumnes d’Infantil,
Primària i ESO
comencen el curs
aquest dijous
(Pàgina 12)

Denuncien que
una captació deixa
el riu Freser sec en
una zona protegida
com a parc natural
(Pàgina 13)

(Pàgines 22 i 23)

ALBERT LLIMÓS

Obren al trànsit
la carretera
de la Miranda
després de mig
any d’obres

La Marxa dels Vigatans escalfa la Diada
La Marxa dels Vigatans va fer divendres un reconeixement als presos i
exiliats en la dissetena edició de l’acte
organitzat per Òmnium Cultural per
commemorar els fets de 1714. El presi-

dent de la Generalitat, Quim Torra, que
va assistir a l’acte, va fer una crida a
participar a la manifestació de la Diada
a Barcelona. Un centenar d’autocars,
una trentena menys que l’any passat,

sortiran dimecres al matí d’Osona i el
Ripollès per omplir els trams 1 i 2, que
són els que se’ls han assignat. Aquest
diumenge al vespre ja estaven tots dos
gairebé plens.

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgina 29)

Marc Duran i
Annamária Erdelyi
s’imposen a l’Open
Ciutat de Vic de
tennis taula

Amb aquesta edició
podeu comprar

Osona torna
a vibrar amb
el bàsquet
El SESE de Barcelona es
va imposar (57 a 27) al CB
Castellbisbal diumenge al
vespre en la final Sènior del
Torneig BBVA de bàsquet. En
categoria femenina, l’EKKE
CB Lleida va ser el guanyador
després de derrotar el CE Escola Carme per 4 punts de diferència (47 a 51). El torneig,
que arribava a la 35a edició, va
tornar a ser un èxit.

ALBERT LLIMÓS

El Vic s’emporta
el derbi de
Primera Catalana
amb un 0 a 2 al
camp del Tona

Guillem Sabaté, guanyador del concurs d’esmatxades

Per només

6,95

