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El Mundial de futbol és la competició 
esportiva que té més repercussió arreu 
del món cada quatre anys. Les persones 

que viuen lluny del seu país d’origen 
ho viuen amb més intensitat perquè els 
permet connectar amb les seves arrels. 

EL 9 NOU inicia un cicle amb els afici-
onats osonencs i ripollesos de les selec-
cions del Marroc i el Brasil.
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Seguint el Mundial lluny de casa

(Pàgines 44 i 45) Aficionats del Brasil es van reunir dijous al vespre al Norton Bar de Vic per seguir la seva selecció

El Ministeri es compromet a iniciar 
l’any que ve els tràmits per desdoblar 
l’R3 entre Centelles i la Garriga 
Les obres en aquest tram no estaven previstes en l’actual Pla de Rodalies i suposaria completar el desdoblament fins a Vic

(Pàgines 6 i 7)

La Facultat de 
Medicina de la UVic 
ja disposa de mig 
miler de donants del 
seu cos a la ciència

(Pàgina 19)

Desmantellen deu 
anys després la 
benzinera del carrer 
Montserrat de Vic 
per fer-hi pisos

(Pàgines 10 i 11)

Compartir casa per envellir plegats a Gurb
Un grup de 10 persones han encetat en una masia de 
Gurb una experiència vital que consisteix a compartir, en 
comunitat, els anys posteriors a la jubilació. 

(Pàgines 52 i 53)

M
IQ

U
EL

 E
R

R
A

(Pàgines 3 a 5)

“Em va esmicolar la dignitat. 
Estava totalment anul·lada”

La gelosia obsessiva del seu 
marit l’obligava a haver de 
donar-li les contrasenyes de 
les xarxes socials i a tenir 
permanentment activada la 
ubicació del mòbil. Les dis-
cussions, insults i amenaces 
eren constants, però sempre 
acabaven amb disculpes i 
ella tornant a casa. Tot això 
en un ambient amb molts 
diners, sopars, luxe... La gota 
que va fer vessar el got va 
ser una agressió durant la 

qual va rebre cops de puny, 
talls i insults. Aquí es va 
prometre a ella mateixa que 
ja n’hi havia prou i que no hi 
tornaria. Ho va denunciar i, 
tot i que ha hagut d’esperar 
cinc anys per al judici, el seu 
exmarit ha estat condemnat 
a 25 mesos de presó. Explica 
el cas per donar una empen-
ta a qualsevol dona que ho 
estigui patint: “Encara que 
no ho sembli, d’això també 
se’n surt. Hi ha vida”.

La Cambra reconeix 
la trajectòria de 
la farmacèutica 
veterinària Divasa-
Farmavic, de Gurb

(Pàgines 34 i 35)

Un camió 
atropella una noia 
que circulava 
amb patinet per 
la C-17, al Pinós

(Pàgina 12)


