
1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 26 de febrer de 2018Amb ‘L’Esportiu’

A
n
y
 X

L
I

N
ú
m

. 
3
7
4
2

646 079 023

(Pàgina 6)

Les conferències 
d’Àgora Vic sobre 
desenvolupament 
interior, a vessar

(Pàgina 6)

El Manlleu 
guanya 1 a 2 el 
Cardedeu i el Vic, 
2 a 0 el Castellar

(Pàgines 21 i 22)

(Pàgina 6)

El Girbau Vic TT 
ja és a semifinals de 
l’ETTU Cup europea

(Pàgina 27)

(Pàgina 6)

Membrado s’endú   
el duel amb Orriols 
al Ral·li Esprint

(Pàgina 28)

AFP

D
IL

LU
N

S,
 2

6
 D

E 
FE

B
R

ER
 D

EL
 2

0
18

 · 
w

w
w

.l
es

po
rt

iu
de

ca
ta

lu
ny

a.
ca

t 
· @

le
sp

or
ti

uc
at

 · 
A

N
Y 

17
. N

Ú
M

. 5
83

6

0,5
EUROS

FUTBOL

Guardiola,
el campió
més digne
Desafia la federació anglesa i llueix
el llaç groc a Wembley en el triomf
del City en la copa de la lliga

HOQUEI SOBRE PATINS COPA

El Liceo no li ho posa
fàcil, però Panadero i
Bargalló decideixen

El Barça
revalida
el títol a
Lloret (1-2)

JOCS D’HIVERN

Les dues Corees
també desfilen
plegades en la
cerimònia final

CURSES DE MUNTANYA

Kilian Jornet
aconsegueix el
tercer títol de
campió d’Europa
de cursa vertical

HANDBOL EHF

Ensopegada
del Granollers
Haurà de lligar l’accés als
quarts en la segona volta

FUTBOL 1a DIVISIÓ

L’Atlético es
destapa a Sevilla
(2-5) i continua
perseguint el
Barça a distància

‘L’Esportiu’

Messi i Suárez 
continuen ‘mullant’ i 
es queden sols en la 
lluita pel Pichichi

(Pàgina 6)

Centenars de 
tubs de plàstic  
en un abocament 
a Tavèrnoles

(Pàgina 7)

(Pàgina 6)

Vidrà frena les 
rutes amb 4x4 
que destrossaven 
els camins rurals

(Pàgina 9)
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La Generalitat no descarta 
haver de tornar a fer obres 
al punt de la C-17 on 
apareixen els bonys (Pàgina 5)

Fa uns mesos ja es van invertir 1,2 milions en aquest tram entre Aiguafreda i Centelles 

La C-17 a l’altura de Centelles s’ha 
convertit en un maldecap. Cada 
dos per tres hi apareixien bonys 
que deformaven el paviment de la 

carretera. Per solucionar-ho, durant 
l’any passat s’hi va fer una intervenció 
que va costar 1,2 milions. Fins i tot 
es van posar drenatges al talús. No 

obstant això, tècnics en geologia en fan 
un seguiment i, tot i que ara està bé, 
no descarten haver-hi de tornar a fer 
obres.

Aquest és el tram de carretera on hi havia sotracs. Fins i tot s’hi van posar drenatges, a l’esquerra de la fotografia

(Pàgines 2 i 3)

El Ripollès 
debat com 
frenar la 
pèrdua de 
població 
EL 9 NOU va organitzar, 
divendres, una taula rodona 
a Ripoll per parlar de la pèr-
dua de població al Ripollès. 
Segons les últimes xifres 
del padró, ja està per sota de 
25.000 habitants. És una qües-
tió que preocupa i que afecta 
comarques de muntanya.
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Gerard Soler, Carme Freixa, Jordi Molet (moderador), Josep Coma i Jordi Munell, en un moment de la taula rodona


