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(Pàgina 57)

Alumnes de Gurb entrevisten 
Carles Mundó per a EL 9 NOU

Alumnes de cinquè de Les Escoles de Gurb 
entrevistin per a EL 9 NOU, en el marc del 
suplement EL 9 + Petit, el conseller de Justí-
cia, el gurbetà Carles Mundó.
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(Pàgines 34 i 35)

L’apropiació pel franquisme 
de la figura de mossèn Cinto

El franquisme va intentar apropiar-se de la 
figura de Jacint Verdaguer. L’exposició “Ver-
daguer segrestat” ho explica. A la foto, un 
homenatge a Folgueroles l’any 1945.
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Fran Medina medita presentar denúncia per aclarir els fets tot i que “no vull acusar a cap persona; sé que ningú volia que passés”

El pare de la nena ofegada 
a Ripoll troba inexplicable 
el que va passar a la piscina

(Pàgines 2 i 3)

Ferran Latorre ataca l’Everest
En la recta final de la tem-
porada a l’Everest, Ferran 
Latorre afronta aquest dis-

sabte la jornada decisiva per 
coronar el sostre del món, 
que el convertiria en el pri-

mer alpinista català a acon-
seguir els 14 cims de més de 
8.000 metres sense oxigen.

(Pàgina 43) L’alpinista osonenc Ferran Latorre aquest dijous al matí pujant cap al Camp 3
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Prats aposta per una 
comarca del Lluçanès 
de 8 municipis i que 
els 5 del “no” s’hi 
sumin més endavant

(Pàgina 15)

Taradell espera 
400 trabucaires 
amb motiu del 
25è aniversari   
d’en Toca-sons

(Pàgina 49)

La crisi del Patí 
Vic desmantellarà 
el primer equip: 
vuit jugadors 
deixaran el club

(Pàgina 40)

Deixebles i 
Ajuntament de 
Torelló, més a prop 
de tancar la crisi

(Pàgina 52)

Manlleu aprova 
retirar les plaques i 
honors a Jordi Pujol 
amb el vot contrari 
del PDeCAT

(Pàgina 10)

Una immobiliària 
de finques de luxe 
ofereix el Palau dels 
Comtes de Centelles 
per 1,2 milions

(Pàgina 12)

Projecte perquè 
l’eix de la C-17 
ampliï els punts 
de càrrega per a 
vehicles elèctrics

(Pàgina 14)

La planta de Sant 
Martí Sescorts ja ha 
començat a rebre purí 
i treballa a mig gas

(Pàgina 33)

(Pàgines 4 i 5)

Aquest dimecres va fer dos 
anys exactes de les eleccions 
municipals. L’escrutini del 
24M va deixar 11 ajunta-
ments sense una majoria 
monocolor que obligava a fer 
pactes o a governar en mino-
ria. EL 9 NOU fa un balanç 
dels 11 ajuntaments d’Osona 
i el Ripollès en aquesta situ-
ació.

A l’equador 
del mandat  

Balanç dels ajuntaments 
amb pactes o governs 

en minoria


