
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 17 d’agost de 2018Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
7
8
8

Ripoll recorda els 
atemptats del 17-A amb un 
clam per la convivència
Aquest divendres es compleix un any de l’acció terrorista que va acabar amb 16 morts

Amb el lema “Ripoll per la Convivèn-
cia”, es va recordar dijous la barbàrie 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils 
comesos el 17 d’agost de l’any passat per 
una cèl·lula gihadista formada per joves 
de Ripoll. El president de la Generalitat, 
Quim Torra, acompanyat de les conse-

lleres Elsa Artadi i Teresa Jordà, va fer 
una crida a la cohesió, “com a millor 
valor que tenim com a societat”. Fami-
liars de la veïna de Sant Hipòlit que va 
morir en els atemptats i una ripollesa 
que va estar a punt de ser atropellada a 
la Rambla expliquen la seva experiència.
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(Pàgines 2 a 8)

Un fong amenaça 
una zona de 580 
hectàrees de pins 
d’Oristà, la Torre i 
Sant Feliu Sasserra

(Pàgina 15)

Desarticulen 
una banda que 
va robar a cases 
de Sant Julià 
i Seva 

(Pàgina 9)

El Ripollès és la 
comarca amb 
més pensionistes 
per habitant de 
Catalunya

(Pàginea 23)

La policia de 
Torelló es queixa 
perquè dos regidors 
van utilitzar un 
cotxe patrulla

(Pàgina 14)

Els Bombers han 
fet 71 rescats al 
medi natural a 
Osona i el Ripollès 
en només set mesos

(Pàgina 13)

El sumari revela detalls 
sobre la planificació 
i les intencions de la 
cèl·lula gihadista

Ermitans del segle XXI a Bellmunt
Santi Torrent i Marina Domingo són els nous ermitans de 
Bellmunt, a Sant Pere de Torelló. Originaris de Barcelona, 
van decidir canviar de vida i instal·lar-se a Bellmunt, on ofe-
reixen servei de restauració i hostatgeria als visitants.

(Pàgina 47)
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La gran setmana de les festes majors
Manlleu i Moià han encapçalat les festes majors d’aquesta 
setmana central d’agost. Una multitud va seguir dimarts 
el recorregut de la Festa del Serpent (a la foto). Dimecres, 
Manlleu va ser escenari del retrobament de Duble Buble.

(Pàgines 32 a 43)
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EL JAPÓ DUAL
On l’última tecnologia conviu amb castells medievals

ENTREVISTA
Biel Cussó, una nova veu de 
la novel·la negra a Catalunya 
amb ‘Sang freda’ 

ECONOMIA
A partir del 31 de desembre 
del 2020 no es canviaran més 
les pessetes per euros

FONTS
La Font del Desmai, una de 
les preferides de Mossèn 
Cinto Verdaguer

Divendres, 17 d’agost de 2018

‘El 9 Magazín’

En primer terme Quim Torra, Jordi Munell, Elsa Artadi i Teresa Jordà durant l’acte que es va fer a l’església de Sant Pere


