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8-M reivindicatiu
Les manifestacions de Vic i Ripoll, exponents de la mobilització del Dia de la Dona

Els carrers es van 
omplir aquest diumen-
ge d’activitats en defen-
sa de la igualtat amb 
motiu del 8-M, el Dia de 
la Dona. A Vic, a la foto-
grafia de dalt, i a Ripoll, 
a la de l’esquerra, es 
van fer manifestacions 
multitudinàries que 
culminaven un cap de 
setmana reivindicatiu. 
En aquesta edició EL 9 
NOU publica cròniques 
de dones que fan d’àr-
bitres i de policies, dos 
àmbits tradicionalment 
molt masculinitzats. 
Durant aquesta setma-
na encara hi ha diversos 
actes a Osona i el Ripo-
llès.

(Pàgines 3 a 5)
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Vic, la ciutat de 
Catalunya de més 
de 30.000 habitants 
on el 2019 va baixar 
més la delinqüència

(Pàgina 6)

A Primera Catalana 
el Manlleu venç i el 
Vic perd en la lluita 
a la part alta; el Tona 
no aixeca el cap

(Pàgines 20 i 21)

“Em van lligar 
les mans amb 
brides i em van 
tancar dins del 
cotxe”

(Pàgina 7)

La primera dona en una cobla al segle XX
La manlleuenca Fina Dalmau és la primera dona que va for-
mar part d’una cobla al segle XX. A la foto, amb Pep Poblet i 
Jordi Molina, coordinador del documental que ho ha recollit.

(Pàgina 38)
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tenen oberta una investiga-
ció per l’atracament, dijous 
al vespre, d’una administra-
ció de loteria a Manlleu. Al 
propietari li van lligar les 
mans amb brides i el van 
deixar tancat dins el cotxe 
al garatge. 

Desarticulen una 
banda que havia 
robat en cases 
de Sant Julià  
i Espinelves

(Pàgina 7)

La policia ha desarticulat 
una banda especialitzada a 
robar a domicilis que havia 
entrat a cases de Sant Julià 
i Espinelves. La formaven 
cinc persones: tres són a 
presó i una, en llibertat 
provisional. Busquen el cin-
què integrant de la banda.

La Generalitat  
es compromet  
a actuar contra 
el despoblament 
al Ripollès

(Pàgina 9)

Victòria del 
Voltregà femení 
contra el Gijón

(Pàgina 18)

En hoquei, Taradell 
i Vic es jugaran la 
categoria al play-off; 
el Voltregà, pendent 
de l’últim partit

(Pàgines 16 i 17)

Comencen a fer una 
gasolinera al peu de 
l’eix del Lluçanès 
després de set anys 
de tràmits

(Pàgina 10)

La nova declaració 
de zones vulnerables 
per excés de nitrats 
també inclou 
Centelles 

(Pàgina 13)

El CB Vic cau a 
Igualada i trenca 
una ratxa de 12 
victòries seguides 
a la Lliga EBA

(Pàgina 19)
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