
Amb aquesta edició, 
20 cromos

de la col.lecció
Els endarrerits

es poden sol.licitar al
93 889 49 49
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EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 8 de maig de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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646 079 023

La llei de pobresa energètica obliga les empreses a demanar un informe previ als serveis socials

La Generalitat ha posat sis multes 
per talls de subministrament a 
famílies vulnerables d’Osona

El festival internacional Una 
Tona de Màgia s’ha conso-
lidat aquest cap de setmana 

com una cita de referència 
en el sector a Catalunya. La 
gala de dissabte va aplegar 

700 persones al pavelló. El 
festival va coincidir amb la 
presència del Mago Pop a 

L’Atlàntida de Vic. Va omplir 
sis sessions. Unes 4.800 per-
sones van veure l’espectacle.

Cap de setmana de màgia a Tona i Vic

(Pàgines 2 i 3) A l’esquerra, el Mag Pota dissabte a la gala internacional de Tona. A la dreta, el Mago Pop a Vic
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(Pàgina 9)

Ripoll tancarà 
dos carrers per 
la festa major 
per evitar que  
hi vagin a orinar

(Pàgina 8)

Bona acollida 
del canvi 
d’ubicació 
de la Mostra 
d’Entitats de Vic

(Pàgina 38)

Prats amplia la 
part del carrer 
Major que serà 
d’ús exclusiu 
per a vianants

(Pàgina 8)

Segona victòria  
de la taradellenca 
Anna Ramírez  
a la Titan Desert 

(Pàgina 27)

(Pàgina 13)

Manifestació contra les falses cooperatives a Vic
Unes vuitanta persones es van manifestar dissabte a Vic per 
reclamar que es compleixi la llei de cooperatives i es deixi de 
fer un ús fraudulent d’aquestes en el sector carni d’Osona.

(Pàgines 4 i 5)
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Millorar el benestar dels alumnes
Identificar les emocions amb obres d’art o amb música. És una 
de les accions que fan l’escola de La Sínia de Vic i la UVic en un 
projecte pioner per millorar el benestar integral dels escolars. 
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