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REPORTATGE
JJ Cobas, la història d’una 
marca a la qual Àlex Crivillé 
va donar un títol mundial

TECNOLOGIA
Què cal fer per garantir
la seguretat digital
amb els menors

ECONOMIA
Trontolla la lluna de mel 
entre l’Estat espanyol i les 
companyies elèctriques
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Divendres, 16 de febrer de 2018

L’EXPERIÈNCIA D’UNA PERIODISTA 
EN MISSIÓ DE L’ONU AL SUDAN

GLÒRIA PALLARÈS

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 6)

Santi Vivet: “Que 
el PDeCAT es 
presenti amb Fem 
Torelló en principi 
ho descartem”

(Pàgines 14 i 15)

Febre per la 
bicicleta: a Osona, 
el Ripollès i el 
Moianès ja hi ha 
38 clubs federats 

(Pàgines 34 i 35)

Aquest dissabte fa mig any 
dels atemptats de la Ram-
bla i Cambrils perpetrats 

per una cèl·lula gihadista 
de Ripoll. L’Ajuntament es 
presentarà com a part perju-

dicada en la causa judicial. 
L’alcalde, Jordi Munell, ho 
va anunciar aquest dijous en 

una reunió amb la Generali-
tat per avaluar la feina feta 
durant aquests sis mesos.

Josep Polanco, Jordi Munell, Enric Vendrell i Oriol Amorós, aquest dijous al vespre a Ripoll
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Els dos veïns de Roda acusats 
de gihadisme neguen estar 
d’acord amb Estat Islàmic (Pàgines 2 a 5)

Ho van dir aquest dimecres al judici que es va fer a l’Audiència Nacional; el fiscal manté la petició de vuit anys de presó

Ripoll vol saber tot el que va passar el 17-A

(Pàgina 27)

Inspecció de Treball a Le Porc Gourmet
Una quinzena de furgonetes de la Policia Nacional van 
encerclar dimecres l’escorxador Le Porc Gourmet de Santa 
Eugènia mentre Treball hi feia una inspecció. Aquesta 
inspecció arriba en plena polèmica per les falses cooperatives.
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(Pàgines 12 i 13)

Roda finalment estrena l’escola
Alumnes i mestres de l’escola Emili Teixidor finalment van 
estrenar aquest dimarts el nou centre educatiu després de 
dotze cursos en un edifici provisional. L’escola, en un espai de 
2.700 metres quadrats, té uns 230 alumnes.
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(Pàgina 11)

Els primers    
a donar el   
cos a la ciència
Fina Serrat i Joan Segalés, 
d’Aiguafreda, són els pri-
mers donants del cos a la 
ciència del nou servei de la 
UVic-UCC amb la Facultat de 
Medicina.

L’Ajuntament es presentarà com a part perjudicada en la causa pels atemptats de la Rambla


