EL 9 NOU

7

POLÍTICA I SOCIETAT

Un ciclista mor
a la carretera
de Santigosa
Sant Joan de les Abades-

Un veí de Sant Joan les
Fonts (Garrotxa) va morir
aquest diumenge al matí de
forma sobtada a la carretera
de Santigosa mentre anava
amb bicicleta. Les primeres
informacions apunten a una
mort natural. El desplaçament dels equips d’emergència al lloc on va tenir el defalliment no van poder fer res
per salvar-li la vida. Es tracta
de Pere Muela. A l’hora de
tancar aquesta edició no s’havia precisat l’edat.
ses

Vic millorarà el
Mercat del Diumenge,
però no el traslladarà
La primera tinent d’alcalde, Anna Erra, de CiU, va
explicar al ple de dilluns a
pregunta de la CUP que del
procés de participació del
Mercat del Diumenge, que
no es produirà, n’han sortit
conclusions de millora: dinamització, neteja... Es donen
dos mesos de marge per
aplicar-les. A les votacions,
un 58,3% de les 329 persones
que hi van prendre part van
escollir la ubicació actual al
passeig de la Generalitat.
Vic
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Aquest dimecres, gala
de l’Osonenc de l’Any
Es fa a les 9 del vespre al Saló Catalunya de Sant Julià i és oberta al públic
Vic
EL 9 NOU

El Saló Catalunya de Sant
Julià de Vilatorta acollirà
aquest dimecres a les 9 del
vespre la gala de proclamació
del Premi Osonenc de l’Any
2013, que anualment atorga
EL 9 NOU. Els cinc finalistes
d’aquest any, que són els que
han obtingut més vots per
part dels lectors del periòdic,

han estat Anicet Altés, Jordi
Molas, Antoni Pladevall,
Josep Vilardell i Joaquim
Vivas. Un d’ells, el que hagi
sumat més vots entre les
prop de 1.500 butlletes que
han fet arribar els lectors,
serà proclamat Osonenc
de l’Any. La gala, que serà
retransmesa per EL 9 TV i
EL 9 FM, és oberta a tothom
i s’hi pot assistir de forma
gratuïta.

Durant la gala, presentada
per la periodista d’EL 9 TV
Esther Rovira, se sortejarà
un premi d’un cap de setmana per a dues persones a
l’Hotel Guitart Termes La
Collada de Toses entre tots
els lectors que han participat
a la votació. L’acte, com és
habitual, comptarà també
amb interpretacions musicals, que en aquest cas aniran
a càrrec de Txema Riera al

Joaquim Vivas

piano i Joan Motera al contrabaix.
Els cinc finalistes escollits
pels lectors són el ginecòleg
Anicet Altés, que l’any passat, amb 92 anys, va publicar
el llibre Parir o no parir, on
desmunta tòpics sobre el
part; Jordi Molas, protagonista de l’audiovisual Els anys
guanyats sobre la seva vida
des que una lesió esportiva el
va deixar tetraplègic; l’historiador Antoni Pladevall, que
l’any passat va ser homenatjat a Taradell pel seu 80è aniversari; Josep Vilardell, president i un dels impulsors de
l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer d’Osona, i Joaquim Vivas, ànima
de Creu Roja, que durant
el 2013 va col·laborar amb
diverses entitats solidàries.

Hem obert de nou les portes amb la mateixa essència dels
nostres productes de sempre.
Plaça Major, 17 - VIC
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