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EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 5 de juny 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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L’ADFO destinarà part dels diners a comprar un vehicle adaptat per fer arribar els seus serveis a tota la comarca

Il·lusions a Taula recapta 
71.000 euros per als 
disminuïts físics d’Osona

Els Hostalets de Balenyà, el 
seu poble natal, va acollir dis-
sabte un acte de comiat mul-

titudinari al periodista Carles 
Capdevila, col·laborador 
d’EL 9 NOU durant més de 

20 anys. Representants de la 
societat catalana i també el 
president de la Generalitat, 

Carles Puigdemont, van dir 
l’últim adeu a Capdevila, 
mort dijous als 51 anys.

Emotiu comiat a Carles Capdevila 

(Pàgines 8 a 10, i 15) La dona de Carles Capdevila, Eva Piquer, va tancar els parlaments en el seu acte de comiat
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(Pàgina 5)

(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

Busquen des de 
dijous una veïna 
de Sant Miquel de 
Balenyà de 78 anys 
que va desaparèixer

(Pàgina 12)

(Pàgina 17)

Frigorífics Ferrer 
inverteix 4 milions 
d’euros en una 
nova nau de 
congelats a Vic

(Pàgina 7)

Unes 300 persones 
paguen l’ecotaxa del 
Torrent de la Cabana 
de Campdevànol el 
primer cap de setmana

(Pàgina 11)

Tràgic accident a la C-17
Dos morts i una vintena de ferits va ser el balanç 
d’un greu accident aquest diumenge a la tarda al 
túnel de Figaró, a la C-17. Un microbús i un cotxe 
van xocar a dins del túnel. Les víctimes i els ferits 
anaven al microbús i venien d’una excursió a la Gleva.

(Pàgina 39)

Aplec d’‘interès nacional’ a Tona
Tona viurà aquest dilluns els actes centrals del 75è 
Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell, que aquest 
diumenge ja va proclamar roseraire i traginer ma-
jors (a la foto). L’aplec serà declarat Festa Patrimo-
nial d’Interès Nacional, segons va avançar l’alcalde.

(Pàgina 31)

Latorre tornarà a l’Everest
L’alpinista Ferran Latorre va ser rebut divendres 
a l’aeroport per un centenar de persones després 
d’haver-se convertit en el primer català a pujar els 14 
cims de més de 8.000 metres. Latorre va revelar que 
vol tornar a pujar a l’Everest, ara per la cara nord.
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