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Les previsions apunten a un canvi de 
temps la setmana que ve. Baixaran les 
temperatures i s’espera que nevi al Piri-

neu. A les pistes d’esquí del Ripollès 
s’espera amb candeletes aquest canvi. 
A Vallter 2000, per exemple, només 

hi ha dues pistes obertes en aquests 
moments. El sector turístic, però, està 
content de la campanya de Nadal.
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Poca neu a les pistes del Ripollès

(Pàgines 2 i 3) Una imatge de l’estació d’esquí Vallter 2000 aquest dimecres al matí on s’evidencia la poca neu que hi ha

Marta Rovira té més a prop 
el seu retorn amb la nova 
interlocutòria de Llarena
La vigatana es mostra prudent: “No prendré cap decisió precipitada ni immediata”

(Pàgina 7)

L’augment de 
temperatures fa 
avançar dos mesos 
la processionària a 
Osona i el Ripollès

(Pàgina 4)

El TSJC obliga la 
Generalitat a fer 
plans per reduir la 
contaminació per 
ozó a la Plana de Vic

(Pàgina 5)

El dilema de 
Junts per Tona: 
presentar-se 
amb o sense 
Josep Salom

(Pàgina 6)

Montronill 
absorbeix les 65 
granges i 100.000 
caps de bestiar del seu 
proveïdor principal 

(Pàgina 27)

El cornetí de l’últim pregoner de Vic
Miquel Vivet, en Quelet de les crides, va ser l’últim pregoner 
municipal de Vic. 60 anys després de la seva mort, la seva 
neta, Imma Vivet, vol cedir l’històric cornetí a la ciutat.

(Pàgines 40 i 41)(Pàgina 26)
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Montse Rodríguez 
s’estrena al TNC 
amb una obra 
sobre migracions  
i esperança

(Pàgina 30)

Gerard Farrés perd 
una hora per una 
avaria i es queda 
sense opcions de 
victòria al Dakar

(Pàgina 34)

Preocupació i incertesa 
entre treballadors i proveï-
dors de Càrniques Ausa de 
Montesquiu després que 
en les darreres setmanes 
s’hagi acomiadat pràcti-
cament a tota la plantilla. 
Aquest dijous, fins i tot, van 
ser requerits els Mossos 
d’Esquadra per alguns dels 

fundadors de l’empresa, 
que se la van vendre el 
2018, davant la sospita que 
s’estigués retirant béns de la 
seva propietat. Segons han 
explicat diversos testimonis 
a EL 9 NOU, l’activitat es 
va anar reduint a partir del 
primer trimestre del 2022 
fins a la situació límit actual.

Càrniques Ausa, de 
Montesquiu, acomiada 
gairebé tota la plantilla


