
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 28 de juliol de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro

A
n
y
 X

L

N
ú
m

. 
3
6
8
7

646 079 023

Una empresa vigatana se’n farà càrrec després de reformar-lo durant aquest mes d’agost

L’Hotel Ciutat de Vic 
deixarà de formar part 
de la cadena NH

Un veí de Vic de 21 anys va 
morir dimecres després de 
caure per un barranc a Cabre-

ra, en terme de l’Esquirol. 
Els fets van passar pels volts 
de les 7 de la tarda a la zona 

de l’Osca, el pas més estret 
del recorregut per la serra de 
Cabrera. El jutge en va certi-

ficar la mort a les 11 de la nit, 
però el cadàver no es va poder 
recuperar fins l’endemà.

Mor un noi de 21 anys en caure d’un barranc a Cabrera

(Pàgina 18) Agents dels Mossos d’Esquadra inspeccionaven aquest dijous al matí el punt on es va produir l’accident

(Pàgina 45)
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El carrer Verdaguer 
de Vic mantindrà els 
arbres actuals i part 
dels aparcaments

(Pàgina 7)

Les reivindicades 
obres a la carretera de 
la Fullaca començaran 
el 15 d’agost

(Pàgina 15)

Prohibeixen jugar  
al bingo als casals  
de Sant Vicenç

(Pàgina 12)

Moviments al Patí 
Vic: exdirectius volen 
entrar a la junta 

(Pàgina 53)

(Pàgines 5, i 30 a 33)
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La Porronada, aquest dijous al vespre, va donar el tret de sortida de la festa major de Torelló

Comença la festa 
major de Torelló 
amb el rerefons 
de la polèmica 
per l’oci nocturn

(Pàgines 8 i 9) 

Teresa Jordà deixa 
l’Ajuntament de 

Ripoll   
La portaveu d’ERC i exalcal-
dessa de Ripoll, Teresa Jordà, 
va renunciar dimarts a l’acta 
de regidora. Feia 19 anys que 
era a l’Ajuntament.

Amb una pancarta reivindi-
cativa al balcó amb el lema 
“Per un Torelló viu” que 
fa referència a la polèmica 
amb l’Ajuntament per l’oci 
nocturn ha arrencat aquest 
dijous la festa major de Tore-
lló. Dilluns ja es va viure un 
ple tens i amb protestes.


