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La Xarxa ha encarregat aquesta Setmana Santa l’‘Al dia’ a la televisió d’EL 9 NOU

EL 9 TV fa des d’Osona
l’informatiu per a les teles
locals de tot Catalunya
Vic
EL 9 NOU

L’informatiu Al dia, que
emeten diàriament les
televisions locals de tot
Catalunya, s’ha fet aquesta
Setmana Santa des d’Osona.
La Xarxa ha encarregat a
EL 9 TV, en una experiència
pilot, el programa informatiu que s’emet en directe
cada dia a 2/4 de 10 del vespre. Presentat per Natàlia
Peix, l’espai, que recull les
principals notícies del país
des d’una òptica local, es va
poder veure a tot Catalunya
a través de les diferents televisions locals.
Des de la redacció d’informatius d’EL 9 TV es va
coordinar el treball de les
televisions locals de tot
Catalunya en les quatre
edicions de l’informatiu Al
dia que es van fer des de les
instal·lacions de la plaça de
la Catedral de Vic. L’èxit de
l’experiència d’aquesta Setmana Santa, quan EL 9 TV
es va encarregar de realitzar
els informatius de divendres fins dilluns, farà que
de moment es repeteixi el
proper pont de l’1 de maig i
també per Sant Joan.
EL 9 TV celebra el proper
mes de setembre el desè aniversari de l’inici de les seves
emissions. Durant aquests
anys s’ha encarregat de produir diversos programes per

El Fòrum de Debats, en
col·laboració amb els actes
de Protesta (Festival de
Curtmetratges de Crítica
Social), ha organitzat per
aquest divendres a les 8 del
vespre a l’auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu
de Vic una conferència de
Santiago Vidal, jutge-magistrat de l’Audiència Provincial
de Barcelona. Vidal hi parlarà de “La desobediència civil
contra la corrupció”.
Vic

Conferència
de Jordi Guixé
a Ripoll sobre
la Guerra Civil
El Museu Etnogràfic
de Ripoll acollirà aquest
divendres a partir de les 7
de la tarda una conferència
que porta per títol “Derrota
i exili, perseguidors i perseguits des de la Guerra Civil a
la Segona Guerra Mundial”.
La xerrada anirà a càrrec de
Jordi Guixé, que és doctor
en Història Contemporània
i director de l’Observatori
Europeu de Memòries de la
UB. L’acte està organitzat pel
Museu i l’Arxiu Comarcal del
Ripollès.
Ripoll

Natàlia Peix ha presentat aquesta Setmana Santa l’informatiu ‘Al dia’, que s’ha emès per televisions locals del país

Una sèrie sobre
Creu Roja
EL 9 TV ha enregistrat
aquest dijous a Vic un dels
capítols d’A prop, més que
mai. Es tracta d’un projecte
conjunt entre La Xarxa i
Creu Roja que s’estrenarà
a la tardor i que explica
diferents projectes socials
de l’entitat. En el cas de Vic
s’ha enregistrat el banc dels
aliments –a la foto– i l’escola
La Sínia.
Vic

La Xarxa, que s’han emès per
televisions de tot Catalunya,
com el programa d’economia

Crèdit, Univers de formació,
Podria ser pitjor o Què li ve
de gust?. També ha treballat

per a TVC en la realització
d’esdeveniments esportius
en directe.

El ‘7 dies’ l’emeten 18 televisions
El programa que presenta Jordi Molet celebrarà el desè aniversari
Vic

JORDI PUIG

EL 9 NOU

El 7 dies forma part de la graella d’EL 9 TV des del primer
dia. Des de llavors, pel plató
del programa hi han passat
els principals protagonistes
de l’actualitat política, cultural, econòmica i esportiva del
país. Entre altres, han estat
entrevistats els presidents
de la Generalitat Artur Mas,
Jordi Pujol i José Montilla,
diversos consellers de la
Generalitat o figures de la
cultura i la ciència com Federico Mayor Zaragoza, Eudald
Carbonell, Valentí Fuster o
Bonaventura Clotet. Actu-

Xerrada a Vic de
Santiago Vidal,
aquest divendres
al Fòrum de Debats

Jordi Molet, al plató del ‘7 dies’, amb el conseller de Territori, Santi Vila

alment, el programa s’emet
per un total de 18 televisions

locals de tot el país que formen part de La Xarxa. A EL
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9 TV, el programa, dirigit i
presentat per Jordi Molet,
director general del grup EL
9 NOU, s’emet cada divendres a partir de 2/4 de 10 del
vespre i té una durada d’una
hora i mitja.
Les altres televisions locals
que actualment emeten el
programa són Televisió de
Girona, Lleida Televisió,
Olot Televisió, Televisió
de Manresa, Vallès Visió,
Televisió de Badalona, Canal
Taronja Central, Canal
Taronja Anoia, Costa Brava
TV, Banyoles TV, 25 TV,
Empordà TV, RTV L’Escala,
RTV10 Sant Esteve i Vídeo
Ascó Televisió.

El Procés Constituent
d’Osona parla
a Vic d’un país
sense exèrcit
La plaça Gaudí de Vic
acollirà aquest diumenge a
2/4 d’11 del matí una tertúlia-vermut amb Jordi Calvo, investigador al Centre
d’Estudis per a la Pau JM
Delàs. El tema que es posarà
a debat serà “Construïm la
nova constitució. Un país
sense exèrcit”. L’organització
de l’acte, que es preveu que
tingui dues hores de durada, anirà a càrrec del Procés
Constituent d’Osona.
Vic

Projecten el
documental ‘Els
anys guanyats’
a Manlleu
Els anys guanyats,
el documental dirigit per
Ignasi Puig sobre la vida de
Jordi Molas, es projectarà
aquest divendres a les 9 del
vespre al local social de la
Penya Barcelonista de Manlleu. Després de la projecció,
hi haurà una xerrada amb
el seu protagonista, Jordi
Molas. El film relata el dia a
dia de Molas, que ara té 40
anys i en fa 20 que va quedar tetraplègic per una lesió
medul·lar mentre jugava un
partit de rugbi.
Manlleu

