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Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacio-
nal acusen la parella detinguda dissabte 
a Centelles amb un ampli dispositiu 
policial de formar part d’una xarxa que 

es dedicava a robar vehicles de luxe en 
països europeus per vendre’ls després a 
Líbia i Algèria. Els atribueixen una vin-
tena de robatoris amb els quals haurien 

pogut obtenir prop d’1,5 milions. L’ho-
me ja havia estat detingut 36 vegades, 
segons la policia. La dona ha quedat en 
llibertat amb càrrecs. 

Els detinguts a Centelles, 
acusats de robar cotxes de luxe 
per vendre’ls a Líbia i Algèria 

(Pàgina 7)

La policia els n’atribueix una vintena per valor de prop d’1,5 milions; un d’ells ja havia estat detingut 36 vegades

L’home detingut a Centelles en el moment que la policia se l’enduia del domicili. La seva parella ha quedat en llibertat amb càrrecs
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(Pàgina 29)

Manlleu reprendrà les obres 
del teatre després d’una 
adjudicació feta amb l’únic 
vot del regidor d’Urbanisme
L’empresa Top Proyectos y 
Contratas tindrà 14 mesos 
per fer les obres del Teatre 
Centre de Manlleu. L’adjudi-
cació ha estat controvertida: 
es va validar amb l’únic vot 
a favor del regidor d’Urba-
nisme, Enric Vilaregut. La 
resta de membres de la mesa 

de contractació, que eren 
tècnics, es van abstenir. Com 
que fa tants anys que les 
obres estan aturades, s’hau-
ria hagut de fer un projecte 
nou. I no s’ha fet. El govern 
ha tirat endavant amb l’an-
tic per estalviar-se 300.000 
euros i desencallar-ho. 

(Pàgina 8)

Una carta per cosir ferides
Un jove afusellat pel franquisme va escriure a la seva xicota 
declarant-se innocent abans de ser executat al Camp de la 
Bota l’any 1939. Ara, Lluís Argemí (assegut al mig) ha lliurat 
aquella carta a Esteve Galvany, nebot del jove afusellat.

EL 9 NOU repassa la 
feina de plataformes 
veïnals nascudes els 

últims vint anys 

Dilluns de 
Pasqua no hi 
haurà edició 
d’EL 9 NOU

 

(Pàgina 13)

Montserrat Freixer, 
Creu de Sant Jordi

(Pàgines 2 a 6)

Una lluita des 
del carrer

Sant Bartomeu   
es planteja   
deixar el Consorci 
del Lluçanès

(Pàgina 10)

Ple de figures als 
tres dies de trial 
de Santigosa de 
Sant Joan

(Pàgina 33)

Durant els últims vint anys 
a Osona i el Ripollès s’han 
constituït un centenar de 
plataformes veïnals. La 
majoria per defensar el medi 
ambient, però també per 
demanar, o oposar-se, a la 
construcció d’infraestruc-
tures. EL 9 NOU n’avalua la 
feina d’una vintena. 


