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La majoria de municipis han preparat 
cavalcades per donar la benvinguda als 
Reis Mags aquest dijous. Durant els 

últims dies ha sovintejat la presència 
de patges per recollir les cartes dels 
infants, que tornaran a viure la nit més 

màgica de l’any. Un any més, EL 9 TV 
emetrà l’arribada dels Reis per a aquells 
que no la puguin viure en directe.
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Esperant la nit més màgica de l’any

(Pàgines 36 a 38) Una imatge del campament reial que per tercer any s’ha instal·lat a la plaça de Dalt Vila de Manlleu

La reducció del nombre 
d’aturats a Osona s’ha 
estancat durant el 2022
L’espectacular recuperació que hi va haver després de la pandèmia s’ha frenat l’any de la guerra i la inflació

(Pàgina 27)

Teranyines de cables a les façanes
El desplegament de la fibra òptica ha omplert les 
façanes dels edificis de cables. Els ajuntaments es 
queixen que no tenen marge per actuar.

(Pàgines 2 i 3)
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Balanç de vuit anys a l’alcaldia 
EL 9 NOU reuneix els alcaldes de Vic i Manlleu, 
Anna Erra (Junts) i Àlex Garrido (ERC), a pocs 
mesos de deixar el càrrec, per fer-ne balanç.

(Pàgines 6 i 7)
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Quatre de les vuit 
víctimes mortals 
de trànsit l’any 
passat eren ciclistes 
o motoristes

(Pàgines 4 i 5)

Detingut a Osona 
un grup que havia 
estafat 145.000 
euros robant les 
dades bancàries

(Pàgina 11)

La Plana de Vic 
supera el límit de 
contaminació per 
partícules durant 
tres dies seguits

(Pàgina 18)

El trio The Sey 
Sisters anuncia una 
aturada indefinida 
després de 15 anys 
dalt dels escenaris

(Pàgina 29)

El naixement excepcional de Treasure
No va ser a temps d’arribar a l’hospital. Treasure 
va néixer al CAP Osona. Qui la va atendre, Laia 
Obradors, a la foto, no ho oblidarà mai.

(Pàgina 17)
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