
Amb aquesta edició, 
regalem 20 cromos

de la col.lecció
Els cromos endarrerits
es poden sol.licitar al

93 889 49 49

1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 20 de març de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros

A
n
y
 X

L

N
ú
m

. 
3
6
5

1

646 079 023

(Pàgina 7)

Mor un veí 
de Vilanova 
de Sau en 
un accident 
a Perafita
Josep Lluís Ruiz, de 44 anys, 
va morir divendres en un 
accident de trànsit a la carre-
tera que va de Sant Agustí de 
Lluçanès a Perafita. El vehi-
cle que conduïa, que anava 
carregat de garrins, va bolcar. 
En l’accident va resultar feri-
da lleu una altra persona. 
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El camió, carregat de garrins, va bolcar divendres a la carretera BP-4653

El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va inaugurar diumenge el 
nou magatzem de productes refrigerats 
del grup Bon Preu a Balenyà. L’equipa-

ment, de 58.500 metres quadrats i que 
ha costat 38 milions d’euros, disposa 
de la instal·lació de plaques fotovol-
taiques d’autoconsum més gran de 

Catalunya. Puigdemont va elogiar el 
“model d’èxit” de Bon Preu i que és una 
empresa “que té en compte en quin país 
treballa”.  

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un moment de la visita al nou magatzem de l’empresa 
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Puigdemont elogia  
el “model d’èxit”  
del grup Bon Preu 

(Pàgina 15)

A Ripoll només 
hi ha quatre 
carrers que 
porten nom  
de dona 

(Pàgina 6)

(Pàgina 8)

El Manlleu es 
retroba amb la 
victòria després 
de dos mesos 
de sequera

El Noia trenca la 
ratxa del CP Vic, que 
sumava 18 jornades 
sense perdre

(Pàgina 24)

Una dona, ferida 
en caure d’uns 
20 metres quan 
feia parapent a 
Bellmunt

(Pàgina 25)

(Pàgines 2 i 3)

Toc d’alerta per  
la contaminació   
a Osona i els seus 
efectes a la salut 
de les persones

(Pàgina 40)

EL 9 NOU convoca 
un concurs de 
narrativa curta 
dotat amb 1.000 
euros en premis

EL 9 NOU ha convocat la 
primera edició del Premi de 
Narrativa Curta El 9 Estiu, 
que es concedirà als millors 
relats d’autors de més de 18 
anys, nascuts o residents a 
Osona, el Ripollès, el Moia-
nès o el Vallès Oriental. Una 
selecció dels relats es publi-
carà a EL 9 NOU.

El president de la Generalitat va inaugurar diumenge el nou magatzem de Balenyà


