
Faran pagar dos 
euros per accedir 
a la Foradada, a 
Cantonigròs
L’Ajuntament de l’Esquirol 
implantarà una ecotaxa per 
evitar la massificació de visi-
tants al gorg de la Foradada, 
a Cantonigròs. Els diners 
que es recaptin revertiran 
íntegrament a l’entorn per 
netejar-lo o millorar-ne l’ac-
cessibilitat i la senyalització. 
La gent empadronada al 
poble no l’haurà de pagar.
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Les urnes de l’1-O van estar 
amagades en un soterrani 
de Vic des del mes d’agost
Alguns dels que van treballar per 
facilitar la votació del referèndum 
expliquen com es van organitzar

La jornada de l’1 d’Octubre va comen-
çar per a molts dos dies abans, el 
divendres 29 de setembre, quan es van 
ocupar els col·legis electorals per impe-
dir que la policia els precintés durant 
el cap de setmana. En aquests espais en 
què la gent es va quedar a dormir i es 

van organitzar tot tipus d’activitats, es 
van crear llaços difícils d’oblidar. Regi-
dors de diferents partits polítics van 
compartir vivències. EL 9 NOU les ha 
rememorat amb algunes de les perso-
nes –a la fotografia– que van protegir 
durant dos dies la Casa Bojons de Vic.
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(Pàgines 2 a 13)

Un vigilant de 
Taradell atrapa 
uns lladres 
amb l’ajuda de 
seixanta veïns

(Pàgines 14 i 15)

El bisbe convoca 
un sínode 70 
anys després 
d’haver-se fet 
l’últim a Vic

(Pàgina 16)

Sodeca acaba les 
obres de la nova 
nau de Ripoll, que 
ha costat 7 milions

(Pàgina 30)

(Pàgines 18 i 19)
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El Museu de 
l’Art de la Pell 
de Vic acull una 
exposició de 
fòssils d’Osona

(Pàgina 34)

           Article de Marta Rovira

Lliçons 
apreses de 
l’1-O

CCOO amenaça 
amb una vaga 
a l’escorxador 
Patel per l’ús de 
falsos autònoms

(Pàgina 33)

Joan Rusiñol, de 
Tona, estrena a 
la sala Beckett 
l’obra ‘Ofici de 
tenebres’

(Pàgina 35)

Xavier Rabaseda, 
jugador ripollès 
de l’ACB: “Vull 
fer un pas 
endavant”

(Pàgina 40)

A Osona i el Ripollès es faran desenes 
d’actes aquest cap de setmana per 
commemorar el primer aniversari

Tornar al col·legi que van defensar fa un any
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