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Divendres, 22 de desembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 3 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1,50 euro
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Majoria independentista
JxCat guanya clarament a Osona i el Ripollès,  
on la suma de la llista de Puigdemont amb les 
d’ERC i la CUP supera el 75% dels vots

JxCat va ser amb diferèn-
cia la força més votada a 
Osona i el Ripollès, dues 
comarques on el domini del 
vot independentista va ser 

abassegador. La suma dels 
resultats de la candidatura 
de Carles Puigdemont amb 
els d’ERC i la CUP supera 
el 75% dels sufragis. No 

Cs es converteix en la primera força en el conjunt 
de Catalunya, però el bloc independentista manté 
la majoria absoluta al Parlament 

crònica
Del primer vot a l’escrutini,  

el 21-D hora a hora

obstant això, en el conjunt 
de Catalunya Cs va erigir-
se en la força més votada. 
Ara, s’obre un període en 
què caldrà veure quina 

majoria parlamentària 
es conforma. EL 9 NOU 
publica els resultats, poble 
per poble, dels municipis 
d’Osona i el Ripollès.

El preu de 3 euros d’aquesta
edició es deu a la gratificació
especial per als venedors de 
premsa que marca la normativa 
(BOE 13-5-1972).

Miquel Arisa i Mila 
Martínez pleguen 
del Consell d’Osona 
després que s’exclogués 
el PSC del govern

(Pàgina 25)

Dos detinguts a 
Centelles per robar 
en cases per segon 
cop en tres setmanes

(Pàgina 30)

El govern de 
Manlleu salva el 
pressupost amb el 
vot del PDeCAT, 
MES i ICV-EUiA

(Pàgines 26 i 27)

El preu d’EL 9 NOU

LA PROPERA EDICIÓ D’EL 9 NOU, EL 29 DE DESEMBRE

(Pàgines 73 a 76)

Entrevista 
a Roser 
Cruells, 
d’Els 
Catarres 

El patge reial 
aquest dissabte 
recull cartes     
a EL 9 NOU

(Pàgina 65)
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Celebració aquest dijous al vespre de la victòria de JxCat a Osona a la seu del PDeCAT a Vic, on es van reunir simpatitzants per seguir l’escrutini 

(Pàgines 3 a 24)


