
Amb aquesta edició, 
20 cromos

de la col.lecció
Els endarrerits

es poden sol.licitar al
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Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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646 079 023

A la del sector del Pinós han sol·licitat       
fer-hi una nova activitat que ha posat en peu 
de guerra la urbanització de Can Garriga

Moguda veïnal en contra 
de les pedreres de Seva

(Pàgines 8 i 9)

(Pàgina 24)

El Manlleu consuma el descens
El Manlleu va guanyar per 4 a 3 el líder, 
l’Olot, a l’última jornada però no en va tenir 
prou per salvar la categoria. Els manlleuencs 
necessitaven una carambola que no es va pro-
duir. L’any que ve, a Primera Catalana.
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(Pàgina 13)

Ple al Club de Premsa d’EL 9 NOU
El Club de Premsa, un cicle de conferències i 
debats mensuals promoguts per EL 9 NOU, va 
tornar a ser un èxit. Divendres el periodista 
Francesc-Marc Álvaro hi va analitzar l’efecte 
de l’independentisme sobre el nacionalisme.
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Els veïns d’un barri dels Hostalets de Balenyà 
signen per protestar contra la pols que genera 
la del Fitó perquè la tenen a tocar

‘El Mikado’ triomfa a Vic
Les dues sessions d’El Mika-
do a L’Atlàntida, aquest dis-
sabte, van posar en escena 
una producció gestada al 

llarg de mesos, cent per cent 
osonenca i amb un clar com-
ponent pedagògic. El públic 
es va deixar seduir per un 

(Pàgina 40) Un moment de la representació, que es va fer dissabte a L’Atlàntida en doble sessió
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musical amb acurada inter-
pretació i posada en escena, 
que implicava més de 70 
músics i actors osonencs. 

L’alcalde de Lluçà 
alerta que es podria 
aturar el tràmit 
parlamentari per 
reconèixer el Lluçanès

(Pàgina 12)

Convivència entre 
actes alternatius i 
‘oficials’ a la festa 
major de Ripoll 

(Pàgina 43)

Campelles posa un 
cartell dient que penja 
la bandera espanyola 
per força i el regidor 
es desdiu de plegar

(Pàgina 10)

Aiguafreda ja té data 
per la consulta: el 2 
de juliol preguntarà 
als veïns si volen 
passar a ser d’Osona

(Pàgina 6)

Osona, el Ripollès 
i la Garrotxa, 
de bracet en 
l’atenció a la 
dependència

(Pàgina 4)

El Vic venç 2 a 0 
el Tona i l’acosta 
al precipici del 
descens

(Pàgina 25)

(Pàgina 3)

Casa Tarradellas 
fa un magatzem 
al costat de la via 
per dur el blat 
amb tren
Ja fa uns quatre anys que 
Casa Tarradellas va optar per 
dur amb tren des del port 
de Barcelona fins a Gurb el 
blat que necessita per fer la 
farina de les pizzes. Ara fa un 
magatzem, amb capacitat per 
a 10.000 tones de blat, a tocar 
de la via. Hi inverteix tres 
milions d’euros. 


