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EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 4 d’agost de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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L’Arquebisbat de Barcelona ha suspès l’associació, que es veu obligada a vendre la finca, adquirida el 2008

El Seminari del Poble de Déu 
posa a la venda el convent 
de Santa Clara de Vic 

Detenen un jove de 
Torelló per conduir 
nou quilòmetres en 
sentit contrari  
per la C-17 a Malla

(Pàgina 8)

(Pàgina 12)

Un centellenc, 
millor alumne 
dels aspirants a 
la nova promoció 
de bombers

(Pàgina 5)

Dimecres es va complir el 25è 
aniversari del primer vuit mil 
d’una expedició d’Osona i el 
Ripollès, que va aconseguir el 
manlleuenc Eduald Martínez 

al Broad Peak, encara que un 
any abans el ribetà Xavier 
Robiró ja havia pujat al 
Makalu amb uns gironins. 
Coincidint també amb el 20è 

aniversari del Nanga Parbat 
i els 14 vuit mils de Ferran 
Latorre, EL 9 NOU va reunir 
els alpinistes que han coronat 
algun d’aquests cims.

Alpinistes de més de 8.000

(Pàgines 2 a 4) Els alpinistes Bosch, Llonch, Sallent, Robiró, Latorre, Martínez i Godayol
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Descobreixen 680 
plantes de marihuana 
quan anaven a apagar 
un foc a Santa Eugènia 

(Pàgina 13)
Creix la 
sinistralitat 
laboral: a Osona 
han mort dues 
persones el 2017

(Pàgina 45)

(Pàgines 6 i 7)

De Prat de la Riba 
a Puigdemont

El president de la Generalitat 
elogia l’obra de Prat de la 
Riba en l’homenatge que es 
va fer a Castellterçol.

(Pàgina 20)

(Pàgina 41)

Tanca Can 
Badal de Torelló   
Darrere el taulell i l’obrador 
de Can Badal de Torelló hi 
han passat tres generacions 
de la mateixa família. Aquest 
dimarts es va abaixar defini-
tivament la persiana d’aquest 
històric establiment.

(Pàgina 33)

Torelló passa el relleu de la festa 
La festa major de Torelló va acabar dimecres i passa ara el 
relleu a altres municipis, com Tona, Manlleu, Moià o el carrer 
de Gurb de Vic. Torelló fa una valoració molt positiva d’una 
festa que ha concentrat la majoria d’actes en només sis dies.
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(Pàgines 16 a 19)

“No vull marxar de casa perquè soc feliç aquí” 
Un de cada cinc osonencs de més de 65 anys viu sol a casa 
seva. En aquest reportatge, persones grans d’Osona i el Ripo-
llès expliquen el seu dia a dia. Com viuen la soledat i quines 
són les seves necessitats. 
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Condemnen Anglada  
a no poder-se presentar 
a les eleccions per 
amenaçar un menor


