
Amb aquesta edició, juntament amb

                     podreu comprar el disc de

La Marató

Preu: 12 €
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Va ser víctima d’una violació 
quan intentava començar 
una nova vida. Encara no ha 
aconseguit passar pàgina, 

però de mica en mica es va 
refent i ha accedit a explicar 
el seu testimoni a EL 9 NOU 
per donar visibilitat a la vio-

lència contra les dones. El 
servei d’informació i atenció 
Vic-Osona i Manlleu n’atén 
cada any prop de 600.
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“Només pensava en com fugir”

La multinacional 
xinesa de comerç 
electrònic Aosom 
té la seu espanyola 
a Balenyà 

(Pàgina 35)

(Pàgines 2 i 3) Va arribar a Vic per començar una nova vida i rep atenció del SIAD

Roben material 
electrònic per valor 
de 50.000 euros 
a Vic després de 
desactivar l’alarma

(Pàgina 13)

El risc de rebrot de la Covid 
al Ripollès triplica el de la 
majoria de comarques

(Pàgina 12)

Ha entrat en vigor l’obligació de mostrar el certificat de vacunes per accedir als restaurants, gimnasos i residències

Torna ‘El 9+Petit’, 
el suplement 
dedicat als escolars

(Pàgines 58 a 62)

El número 200 
d’‘El 9 Magazín’
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Concentracions com les 
que hi ha hagut a Manlleu 
i Sant Quirze durant les 
últimes setmanes per pro-
testar contra la inseguretat 
ciutadana s’han repetit 
també a altres ciutats de 
Catalunya, entre les quals 
Blanes o Manresa. Experts 
analitzen la situació que 
s’està vivint i quines mesu-
res caldria adoptar per 
posar-hi solució.

(Pàgines 6 a 9)

El rerefons del 
malestar per la 
inseguretat

Clara Roquet: “Volia 
parlar de com l’amor 
i l’amistat poden 
travessar les barreres 
de classe social”

(Pàgines 40 i 41)

La Cambra 
d’Osona recupera 
el projecte d’un 
parc tecnològic i es 
brinda a liderar-lo

(Pàgines 36 i 37)

El Pa de Pessic 
de Vic fa 190 anys
Josep Català i Valls va crear 
el 1831 el Pa de Pessic de 
Vic, que es va convertir en 
el producte típic de la ciutat.

(Pàgines 54 i 55)

Proquimia celebra 
les noces d’or amb 
presència a 20 països

(Pàgina 39)

Manlleu i Voltregà 
s’enfronten al derbi 
d’hoquei femení

(Pàgina 50)


