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Tres accidents en vuit hores  
al punt negre de la C-17 on  
ja hi ha hagut víctimes mortals
És un revolt que acaba amb un marge de tres metres al Pinós, entre Centelles i Seva

El punt quilomètric 42,8 de la C-17, al 
Pinós, és un dels trams més perillosos  
d’aquesta carretera. Des de 2016 hi han 
perdut la vida tres persones. Aquest 
dimarts hi va haver tres sinistres, dos 

dels quals amb ferits de gravetat. Hi ha 
dues noies ingressades a l’hospital de 
Vic i al Taulí de Sabadell. Els accidents 
es produeixen en un revolt peraltat en 
el carril en direcció a Barcelona amb un 

desnivell d’uns tres metres al final. Els 
Mossos ja havien fet un informe fa uns 
anys alertant del perill. Fa tres mesos, 
una noia de 19 anys veïna de l’Esquirol 
va morir en aquest mateix punt.

Dues noies ferides de gravetat aquest dimarts
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(Pàgines 2 i 3)

El derbi Voltregà-Vic més reivindicatiu  
Els jugadors van sortir a la pista amb la pancarta reclamant la 
llibertat dels presos i el públic mostrant cartells amb el lema 
“Ho tornarem a fer”. El partit va acabar amb empat a 1, demos-
trant un cop més els problemes ofensius dels dos equips.

(Pàgina 35)
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La llevantada fa 
malbé la passera 
de Manlleu quatre 
mesos després 
d’obrir-la

(Pàgina 10)

La Policia Nacional 
escorcolla una 
agència de Vic pel 
viatge dels alcaldes 
a veure Puigdemont 

(Pàgines 4 i 5)

El jutge envia a 
presó el detingut 
per haver matat 
la seva exparella 
diumenge a Vic

(Pàgina 8)

Viladrau celebra 
la 25a Fira de la 
Castanya

(Pàgines 42 i 43)

Inauguren a les 
Masies de Voltregà 
la seu europea d’una 
multinacional xinesa 
del sector de la pell

(Pàgina 26)

El càncer de mama en primera persona  
Coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, tres 
osonenques han explicat a EL 9 NOU la seva experiència amb el 
tumor més freqüent entre les dones. L’hospital de Vic ha estre-
nat un mamògraf finançat per la Fundació Amancio Ortega.

(Pàgines 2 i 3)
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Vic augmenta 
l’IBI un 7% 
amb els vots en 
contra d’ERC, 
Capgirem i PSC

(Pàgines 12 a 14)

Reediten el llibre 
de Miquel Creus 
que retrata el Vic de 
l’heroïna dels anys 
vuitanta

(Pàgines 28 i 29)


