
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 18 de maig de 2018Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
7
6
4

Farmàcies de Vic, Centelles, 
Manlleu, Roda i Sant Hipòlit 
de Voltregà s’han trobat 
durant els últims dies amb 

clients que sol·licitaven que 
els dispensessin Rivotril, un 
potent ansiolític, amb recep-
tes falses expedides per 

metges d’Alacant. Aquest 
medicament, diuen els espe-
cialistes, es pot utilitzar com 
a droga.

La Generalitat ordena tancar 
l’abocador de runa a l’antiga 
pedrera del Pinós de Seva 

Alerta per les receptes falses d’un 
medicament utilitzat com a droga

(Pàgina 10) Rivotril, el medicament sol·licitat en diverses farmàcies amb receptes falses
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Els primers 
mesos d’aquest 
any són els més 
plujosos des     
de 1982

L’Ajuntament sosté que és una decisió provisional per comprovar si té relació amb els bonys apareguts a la C-17

(Pàgina 3)

(Pàgina 5)

(Pàgina 11)
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Detenen els dos 
regidors de la 
CUP del Ripollès 
per dur-los a 
declarar 
Els Mossos van detenir aquest 
dijous als seus domicilis els 
regidors de la CUP Santi Lla-
gostera, de Ripoll, i Mariona 
Baraldés, de Campdevànol, per 
dur-los a declarar pel tall de la 
carretera de Coll d’Ares. Tot 
seguit van quedar en llibertat.

Camprodon acull 
la primera prova 
del Mundial de 
trial amb Toni Bou 
com a estrella

(Pàgina 41)

Identifiquen  
a Gombrèn  
un dolmen  
de fa 4.000 anys

(Pàgina 29)

AMB AQUESTA EDICIÓ, GRATIS,  NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

‘El 9 Magazín’

REPORTATGE
El festival de cinema de 
Canes estrena una pel·lícula 
amb guió de Clara Roquet

TECNOLOGIA
Premi per a Lego Life, 
l’única xarxa social del món 
pensada per als nens

ECONOMIA
Un 15% de les llars està 
per sota del llindar de la 
pobresa tot i tenir feina
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Un referent de la fotografia al setè art
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Denuncien un 
pare que estava 
ensenyant a la seva 
filla a conduir al 
polígon de Vic

(Pàgina 9)

Xavier Ferràs 
deixa el deganat 
d’Empresa i 
Comunicació de 
la UVic-UCC

(Pàgina 13)

Jutgen a porta 
tancada un 
mestre acusat 
d’abusar d’una 
alumna a Torelló

(Pàgina 8)

Montesquiu, 
capital del Porsche

Automòbils Camprubí s’ha 
especialitzat a restaurar 
Porsche, sobretot clàssics, 
a clients de tot Europa.

(Pàgina 55)

Menys concursos 
de creditors: l’any 
passat n’hi va 
haver vuit a Osona 
i el Ripollès

(Pàgina 27)

Oriol Riera bat el 
rècord de gols en 
una temporada al 
Wanderers australià

(Pàgina 39)

Santi Llagostera i Mariona Baraldés atenen els mitjans a la sortida del jutjat


