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EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 12 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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(Pàgina 10)

La Vetllada de 
Cuina Solidària 
de Tona fa 
rècord i recull 
14.600 euros

L’Ajuntament de 
Gurb projecta 
una piscina 
d’estiu a la zona 
esportiva

(Pàgina 12)

Jan Margarit 
i Laura Orgué 
guanyen una 
exigent Olla    
de Núria

(Pàgina 23)

En un mes van fer set robatoris més en hospitals; ara els fets arriben a judici: el fiscal els demana 14 anys de presó

Josep Font, exdirector de 
l’escola Estel, de Sant Tomàs, 
va rebre divendres al vespre 
el guardó que l’acredita 

com a Osonenc de l’Any 
en el marc d’una gala que 
es va fer a Centelles. Font 
va estar durant 40 anys al 

capdavant de l’Estel, una 
escola d’educació especial 
que ha estat un referent. 
A més d’ell, també van 

rebre una menció els altres 
quatre finalistes: Montse 
Codinachs, Jordi Molas, Lluís 
Solà Sala i Arnau Tordera.

Josep Font, escollit Osonenc de l’Any

(Pàgines 3 a 5) Josep Font, sisè per la dreta, amb altres finalistes i representants d’EL 9 NOU al Casal Francesc Macià
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Empat sense gols 
de l’OAR, que li 
dona l’ascens a 
Segona Catalana

 (Pàgina 24)

Jutgen una banda que va robar 
un aparell de cardiologia de 
30.000 euros a l’Hospital de Vic

(Pàgina 14)

(Pàgines 6 i 7)

El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, fixava divendres data i pre-
gunta pel referèndum. L’endemà, dissabte, 
dos actes a Ribes de Freser i Vic mobilitza-
ven el món independentista del Ripollès 
i Osona. A Ribes, els condemnats i encau-
sats pel 9N, encapçalats per Artur Mas, 
eren homenatjats per l’Ajuntament amb la 
inauguració d’un monument. A Vic, es feia 
un acte unitari de partits i entitats partida-
ris del “sí” en el referèndum. 
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L’alcalde de Ribes, Marc Prat, descobreix el monument en companyia dels homenatjats i de representants d’entitats civils i municipalistes

L’endemà de la 
data i la pregunta 
l’independentisme 
s’activa a Vic i Ribes 


