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A un any de les eleccions 
només un terç dels alcaldes ja 
han decidit si es presentaran 
EL 9 NOU publica una anàlisi de com s’encaren les municipals a les principals poblacions d’Osona i el Ripollès

Pel carrer Major de la Guixa, 
també utilitzat pels veïns de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
hi passen cada dia 3.700 

vehicles. Aquest carrer, con-
vertit en carretera, és estret, 
gairebé no hi ha voreres i els 
veïns es queixen del perill de 

tant trànsit. Per resoldre-ho, 
faran una prova: el carrer 
serà d’un sol carril i s’hi 
donarà pas alternatiu amb 

un semàfor a cada punta. 
La decisió, acordada en una 
tensa reunió, generarà con-
trovèrsia.

Pas alternatiu al carrer de la Guixa per protegir els vianants

(Pàgina 15) Una veïna observa els cotxes a la carretera de la Guixa. En aquest punt la vorera fa dos pams
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L’ACA obliga a 
modificar el pont 
de Calatrava de 
Ripoll pel risc 
d’inundació

(Pàgina 16)

AMB L’EDICIÓ D’AQUEST DIVENDRES, GRATIS,  UNA NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

‘El 9 Magazín’

REPORTATGE
Cantarelles, les colònies 
musicals per excel·lència 
dels Països Catalans

TECNOLOGIA
Mesures per evitar el 
ciberassetjament

ECONOMIA
Els avenços tecnològics 
permeten automatitzar 
tasques i produir més barat
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El periodista novel·la el cas d’una sexòloga 
que bloquejava les seves emocions

Dotze finalistes 
als Premis 
Osonencs 40 
anys que atorga 
EL 9 NOU

(Pàgina 20)

Tomben la idea de 
la CUP de Torelló 
de fer cerimònies 
fúnebres al teatre

(Pàgina 25)

Vuit granges 
d’Osona, entre les 
vint millors als 
premis Vaca d’Or

(Pàgina 31)

Màxima golejadora: un gol cada 12 minuts
Anna Sampedro, del Torelló, és la màxima golejadora de totes 
les categories femenines del futbol català. N’ha marcat a dojo: 
125. La mitjana és d’un gol cada 12 minuts.

(Pàgines 40 i 41)
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Un antic camp d’aviació a Sant Julià
Aquest divendres fa 80 anys que es va començar a projectar 
l’aeròdrom Vilatorta, un dels quatre camps d’aviació republicans 
a Osona. La casa de la Mata la van haver d’enderrocar.

(Pàgina 14)
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(Pàgines 3 a 12)


