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Desenes de persones es van concentrar 
davant els jutjats de Ripoll per donar 
suport a les alcaldesses de Pardines i 
Vallfogona, Núria Pérez i Carme Freixa; 

als regidors de Ripoll Roger Bosch i 
Santi Llagostera, i a la de Campdevànol 
Mariona Baraldés. Tots ells havien estat 
citats a declarar en qualitat d’investi-

gats pel tall de carretera de Coll d’Ares 
durant la vaga del 8-N. Els dos regidors 
de la CUP, Santi Llagostera i Mariona 
Baraldés, no van entrar a declarar.

Deu anys després de la polèmica 
centralització de les urgències a  
Vic cada nit s’hi atenen 32 pacients

Suport als electes del Ripollès citats a declarar

(Pàgina 5) Concentració davant del jutjat de Ripoll en suport als càrrecs electes que van haver d’anar a declarar
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Un advocat denuncia 
que una jutgessa      
li volia fer treure     
el llaç groc en        
un judici a Vic

Els alcaldes, que havien plantat cara a la decisió, ara s’hi conformen; n’hi ha que demanen ‘blindar’ els consultoris municipals

(Pàgina 37)
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AMB L’EDICIÓ D’AQUEST DIVENDRES, GRATIS,  NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

El Voltregà opta 
a la CERS setze 
anys després  
de l’últim títol 

El Club Patí Voltregà torna a 
tenir un títol a l’abast. Aquest 
cap de setmana disputa a Llei-
da la final a quatre de la Copa 
de la CERS. El Barcelos serà el 
rival a la semifinal. El Lleida i 
el Breganze italià s’enfronten 
a l’altra. Fa setze anys de 
l’última CERS del Voltregà. L’equip del Voltregà a l’entrenament d’aquest dimecres

Viure de prop    
un suïcidi

Una tesi doctoral detalla el 
perfil dels suïcidis a Osona. 
Els experts aconsellen par-
lar-ne. Olga Bassagaña (a la 
foto) rememora la mort del 
seu marit fa cinc anys.

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 7)

Noel, a punt per 
engegar una 
fàbrica de sushi  
a Sant Joan 

(Pàgina 31)

(Pàgina 10)

Unes obres 
per reasfaltar 
la carretera 
provoquen encara 
més cues a Roda 

(Pàgines 8 i 9)

El CP Vic anuncia que 
l’entrenador, Gerard 
Pujol, no continuarà 
la temporada que ve

(Pàgina 39)

‘El 9 Magazín’

REPORTATGE
La biodiversitat de les fonts, 
un indicador de la qualitat 
de l’aigua que en brolla

TECNOLOGIA
Instagram, la xarxa social per 
excel·lència que amenaça 
Facebook

ECONOMIA
Els salaris no es recuperen 
al mateix ritme que ho fan 
els beneficis i dividends
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Memòries d’un polític en retirada


