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La població de persones de més
de 85 anys a Osona es redueix
per primer cop en quatre dècades
(Pàgina 4)

La factura de la pandèmia es nota en la mortalitat: l’any 2020 hi va haver 1.737 defuncions, un 24% més que el 2019
(Pàgina 5)

(Pàgines 2 i 3) Sally-Ann De Klerk picant el tió a casa dels Casanova-Solà de Manlleu

(Pàgina 5)

Els municipals de
Manlleu també
portaran càmeres
a l’uniforme en
casos conflictius

Detingut a Torelló
per rebentar les
rodes de nou
cotxes amb un
ganivet

(Pàgina 7)

(Pàgines 14 i 15)

Vendes desiguals de
la Grossa de Cap
d’Any, el segon dels
tres grans sortejos
de Nadal
(Pàgina 8)

(Quadernet central)

El suplement ‘El
9 Món’ d’aquest
mes, dedicat
a la sobirania
alimentària
(Pàgines 17 a 28)

BERNAT CEDÓ

Moià aprova
el primer
pressupost sense
el control financer
del deute

Un Nadal en grups reduïts
El repunt de casos de covid19 va fer replantejar les
celebracions nadalenques
d’aquest cap de setmana. EL
9 NOU explica com han vis-

cut el segon Nadal en pandèmia la família Casanova-Solà
de Manlleu, que tenien per
primera vegada la jove a
sopar, i la Roma-Comas, de

Santa Eugènia, amb pares i
fills positius. I, també, el cas
de Jordi Franco, de Torelló,
que, confinat, va passar la
nit de Nadal sol.

(Pàgina 12)

Entrevista al
vigatà Mike Puig,
director de la
Masia del Barça
(Pàgina 29)

Folgueroles
celebra la
desena edició
del mil·lenari
Cant de la Sibil·la
El calendari d’Estabanell

Casa Tarradellas inverteix 15
milions en un nou magatzem

El calendari d’Estabanell és una tradició que fa anys que dura. Tanmateix, l’any 2021,
vam incorporar una modificació: en comptes d’entregar-lo tot sencer a finals d’any,
vam començar a repartir-lo cada final de mes, pàgina per pàgina, amb El 9 Nou. De cop
i volta, havíem trobat una manera de “saludar-te” cada mes. I és que de vegades, estar
més a prop no és una qüestió de distància. Feliç 2022!

És robotitzat i incorpora 2.000 plaques solars per tenir autonomia energètica

Segon dossier
d’empreses

Casa Tarradellas ja té en
marxa el nou centre logístic i
magatzem robotitzat que ha
construït al polígon Mas Galí
de Gurb. Ha comportat una
inversió de 15 milions d’euros. El nou centre logístic, de
4.700 metres i amb capacitat
per a 9.000 palets, ha estat

dissenyat amb criteris d’eficiència energètica. Disposa de 2.000
plaques solars que li proporcionen plena autonomia energètica. Coincidint amb aquestes
obres també s’ha fet un nou edifici d’oficines de 1.500 metres
per als serveis comercials i corporatius.
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