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(Butlleta per votar, pàgina 28 i informació, pàgina 19)

Els candidats a Osonenc de l’Any

Els lectors d’EL 9 NOU ja poden votar, a partir 
d’aquest divendres, l’Osonenc de l’Any 2016. Els 12 

candidats, elegits per un jurat el passat 1 de març, 
són, d’esquerra a dreta, Quim Capdevila, Montse 
Codinachs, Elena Congost, Josep Font, Marta Gon-
zález, Noemí Jordana, Jordi Molas, Ramon Roca, 

Jordi Sarrate, Lluís Solà Sala, Arnau Tordera i 
Carles Vilariño-Güell. Aquesta és la desena edició 
del Premi Osonenc de l’Any. La gala final es farà el 
9 de juny al Casal Francesc Macià de Centelles.

Els Mossos d’Esquadra dimecres al matí s’emporten un dels detinguts després d’escorcollar una casa al carrer Sant Joan
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Els dos detinguts a 
Roda, acusats d’haver 
radicalitzat dues noies

(Pàgines 2 i 3)

Els Mossos d’Esquadra hi van fer una operació antigihadista la matinada de dimecres

La Guàrdia Urbana 
de Vic crearà una 
unitat canina per 
detectar drogues i fer 
controls de seguretat

(Pàgina 8)

Voltregà i Manlleu 
d’hoquei, cara a cara a 
semifinals de la Copa 
d’Europa femenina

(Pàgina 45)

Ripoll posarà mà als 
desperfectes que no 
paren d’aparèixer       
a la biblioteca 

(Pàgina 39)

(Pàgines 6 i 7)

Trenta anys de la primera 
petició de matrimoni gai

Josep Teixidor, Richard 
(foto), i Jesús Lozano van ser 
la primera parella d’homose-
xuals de l’Estat espanyol a fer 
una petició per casar-se.

(Pàgines 40 i 41)

Els socis del Club 
Patí Vic aproven 
el pla de viabilitat 
en una assemblea 
multitudinària
El pla de viabilitat va aconse-
guir el 56% dels vots. Cada 
soci haurà de fer una aporta-
ció de 375 euros per recapi-
talitzar el club i evitar el con-
curs de creditors. El principal 
afectat de les retallades serà 
el primer equip d’hoquei.
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Socis del Club Patí Vic aixequen la cartolina verda en el moment de la votació

El Consell Comarcal 
del Ripollès, disposat 
a embargar Ogassa 
si no paga els 50.000 
euros que li deu

(Pàgina 10)

Txarango treu el 
tercer disc, ‘El 
cor de la Terra’, 
amb 14 cançons 
per a 14 causes

(Pàgina 34)

Els dos veïns de Roda de Ter detinguts la mati-
nada de dimecres en una operació antigihadista 
dels Mossos d’Esquadra presumptament haurien 
radicalitzat dues noies, de 19 i 31 anys. Aquest 

La parella d’un 
d’ells: “Ningú   

m’ha radicalitzat”

divendres està previst que els dos detinguts, de 26 
i 37 anys i dels quals no ha transcendit la identitat, 
declarin a l’Audiència Nacional. L’alcalde, Albert 
Serra, diu que a Roda hi ha bona convivència.


