
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 31 de març de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro

A
n
y
 X

L

N
ú
m

. 
3
6
5

4

646 079 023

(Pàgina 32)

Les vaques que fan més llet   
Osona és una potència en la producció lletera. Els 
primers 25 llocs del rànquing els ocupen explotacions 
osonenques. Can Soca, de Calldetenes (a la foto, el 
seu propietari, Jordi Erra), és la primera, seguida de 
Can Barrina, de Santa Cecília de Voltregà.

(Pàgina 15)

Aplaudiments a casa d’Homs
Unes 150 persones, amb les conselleres Neus Munté 
i Meritxell Borràs al davant, es van concentrar dime-
cres al vespre per sorpresa a casa de Francesc Homs 
per mostrar-li el seu suport el dia que el van obligar 
a deixar l’acta de diputat al Congrés.

(Pàgina 49)

La taula de Cruyff
Johan Cruyff era un assidu al restaurant del Club de 
Golf El Montanyà. Per això, ara, quan es compleix un 
any de la seva defunció, hi han instal·lat el Cruyff 
Corner, un espai en memòria de l’astre holandès on 
hi ha la taula amb el seu número, el 14.
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(Pàgina 22)

Hi havia 26 granades, 30 quilos de dinamita i més de 2.000 cartutxos amagats a les golfes des de feia gairebé 80 anys

Sorpresa per l’aparició d’un 
arsenal d’explosius de la guerra 
al convent de Santa Teresa de Vic

Vic aprova el nou 
contracte programa 
de L’Atlàntida amb 
l’únic vot en contra 
de Capgirem

(Pàgina 5)

Suspenen el ple 
de Ripoll per les 
protestes del grup que 
reclama la festa major  
alternativa

(Pàgina 11)

“No he pogut tornar mai més a casa”

Fa mig any van aterrar al 
Seminari de Vic 41 persones 
refugiades de 14 naciona-

litats diferents. EL 9 NOU 
ha pogut accedir a parlar 
per primera vegada amb 

dues d’elles, que relaten la 
seva experiència fugint del 
Pakistan i Gàmbia. 

(Pàgines 6 i 7) Els dos refugiats que van accedir a parlar amb EL 9 NOU, dimarts
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El retard en les obres 
a Can Jaumira farà 
que el centre de 
Torelló estigui tallat 
al trànsit fins a l’estiu

(Pàgina 14)

Balenyà fa el 
pas i ja demana 
la construcció 
d’un institut de 
Secundària

(Pàgina 19)

Comença la Fira 
de les 40 Hores 
de Ripoll, que 
espera 30.000 
visitants

(Pàgines 35 a 37)

Ford contacta 
amb Xevi Pons 
perquè torni 
al Mundial de 
ral·lis

(Pàgina 47)

Festeig del 
PDeCAT amb ERC 
i SI a Taradell per 
fer un pacte  

(Pàgina 12)

opinió

(Pàgina 26)

I en Pere 
Casacuberta 

va fer història

Article de Mercè Masnou

(Pàgina 10)

EL 9 NOU recull el testimoni de dues persones refugiades al Seminari de Vic


