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EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dijous, 7 de desembre 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
7
2
1

646 079 023

Prysmian Group paga més de 2.500 milions per adquirir la companyia americana de fabricació de cable

Una multinacional italiana 
compra General Cable amb 
la planta de Manlleu inclosa

Carles Mundó va sortir aquest dilluns de 
la presó d’Estremera, a Madrid, en llibertat 
sota fiança de 100.000 euros. Aquest dime-
cres va concedir una entrevista a EL 9 NOU 
en què repassa els 33 dies que ha estat a la 

Mundó, a Gurb després de 33 dies a la presó

(Pàgines 2 a 9) Carles Mundó, que va sortir dilluns de la presó, fotografiat aquest dimecres a la tarda a Gurb
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(Pàgina 6)

(Pàgina 20)

Entrebancs per 
activar la nova 
empresa del Consell 
d’Osona per servir 
aigua en baixa

(Pàgines 10 i 11)

(Pàgina 14)

Torelló vol fer un 
equipament social 
a l’antic hotel de 
Les Serrasses

(Pàgina 37)

El ripollès 
Albert Rudé, 
al Mundial de 
Clubs amb el 
Pachuca mexicà

Els resultats econòmics 
EL 9 NOU publica un suple-
ment de dotze pàgines amb 
la segona entrega dels resul-
tats econòmics de les prin-
cipals empreses d’Osona, el 
Ripollès i el Moianès.

Quadern central

7 de desembre de 2017

DOSSIER EMPRESES
Resultats econòmics de les companyies 

d’Osona, el Ripollès i el Moianès

2a entrega

(Pàgina 28)

(Pàgines 41 a 43)

El Mercat Medieval de Vic, que 
va començar aquest dimecres i 
que s’allargarà fins diumenge, 
ja va rebre les primeres riua-
des de visitants. Un dels actes 
destacats, la cinquena edició 
de L’assalt de l’Altarriba, un 
recorregut teatral que convida 
a descobrir indrets amb encant 
de la ciutat.
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Aspecte de la zona de les Adoberies, aquest dimecres al migdia. La corrua de visitants va ser sostinguda tot el dia

Primeres 
riuades de 
visitants 
al Mercat 
Medieval de Vic

21-D
La campanya comença amb 

divisió: l’enganxada del primer 
cartell, en tres llocs diferents

presó i es mostra “immensament agra-
ït” a tots els veïns del municipi que han 
ajudat la seva família. Sobre el futur 
procés judicial que haurà d’afrontar, es 
mostra convençut de poder-se defensar.


