
1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 12 de novembre de 2018

A
n
y
 X

L
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
8
1
1

Territori congela l’extracció de 
runa de la pedrera que provoca 
els bonys de la C-17 al Pinós
La Fiscalia de Medi Ambient ha demanat un informe complet als Mossos sobre els abocaments i l’extracció de roca

(Pàgines 2 i 3) L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, i la consellera de Justícia, Ester Capella, durant l’enterrament de divendres

La consellera Ester Capella 
va assistir divendres a l’acte 
d’enterrament, al cementiri 
de Prats, de les restes dels 

18 soldats republicans que 
van ser exhumats de les fos-
ses de Sant Sebastià i Sant 
Andreu de Llanars. Capella 

va assegurar que amb aques-
ta acció les víctimes “podran 
descansar dignament, 
vuitanta anys després”. En 

aquesta zona hi ha uns 250 
soldats enterrats en fosses 
que van ser assassinats per 
les tropes franquistes.

Soldats republicans, al cementiri de Prats

El Voltregà 
tancarà aquest 
dilluns el fitxatge 
de Mia Ordeig per 
reforçar l’equip

(Pàgina 23)
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(Pàgina 7)

El Tona s’imposa 
al Manlleu gairebé 
quatre dècades 
després de l’últim 
enfrontament

(Pàgines 24 i 25)

El síndic de Vic 
demana canviar els 
rètols dels carrers 
que marginen el 
nom de Sentfores

(Pàgina 10)

Protesta sense 
incidents a Torelló 
per una carpa de 
Ciutadans a la 
plaça Nova

(Pàgina 6)

Un pont nou que vol ser un atractiu 
Manlleu va celebrar la finalització de les obres del pont 
de Can Molas amb un espectacle de llum i música. La nova 
il·luminació vol ser un nou atractiu pel municipi.

(Pàgines 4 i 5)
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El derbi és blanc-i-blau
El derbi va acabar amb victòria (0 a 3) del Voltregà. Aquesta 
nova derrota situa el Vic a l’últim lloc de la classificació, una 
posició inèdita pels vigatans durant les dues darreres dècades.

(Pàgines 20 i 21)
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La Fira de la 
Muntanya de 
Vic supera les 
expectatives amb 
12.000 assistents

(Pàgines 44 i 45)


