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Les rebaixes d’hivern van començar 
dissabte amb una bona afluència de 
clients. Tot i que les rebaixes cada cop 

estan més desdibuixades al calendari 
per la liberalització del període de 
descomptes, el petit comerç confia en 

aquesta època per liquidar el producte 
de temporada. Les rebaixes arriben des-
prés d’una bona campanya de Nadal.
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Arrenca la temporada de rebaixes

(Pàgines 2 i 3) Els cartells de rebaixes i compradors pels carrers de Vic, aquest dissabte al matí

El mes de desembre va 
ser el més calorós dels 
últims 70 anys a Vic
Es va registrar una mitjana de 15 graus de temperatura durant tot l’any, dos per sobre del que és habitual

(Pàgina 4)

Impulsen una 
web amb les dades 
de més de 1.400 
represaliats pel 
franquisme a Vic

(Pàgina 5)

Jaime Arriagada 
Hernández, de 
Ribes, primer nadó 
nascut al Ripollès 
aquest 2023

(Pàgina 6)

El rànquing 
de les notícies 
més llegides a 
EL9NOU.CAT i les 
fotos amb més èxit

(Pàgines 8 i 9)

Derrota del Tona 
al camp del 
Sant Andreu i 
empats de Vic, 
Manlleu i Torelló

(Pàgines 16 i 17)

Últim cap de setmana d’activitats de Nadal
Amb les entrades exhaurides, Sant Quirze va viure una nova 
representació de la històrica Nit de Reis, a la foto. És un dels 
actes que tanca les activitats de Nadal a Osona i el Ripollès. 

(Pàgines 31 a 33)

Gerard Farrés s’acosta al líder 
Gerard Farrés ja és a sis minuts del líder del Dakar en la seva 
categoria. Diumenge va ser tercer i en les últimes etapes va 
anar retallant temps. La resta d’osonencs continuen en cursa.

(Pàgina 25)
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El Voltregà es 
classifica per a 
la Copa del Rei 
després de guanyar 
a la pista del Noia

(Pàgina 22)

El CB Vic s’imposa 
al Palmer Basket 
Mallorca en un 
partit intens i ja és 
líder en solitari

(Pàgina 23)


