
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 7 de juny de 2019Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
II

646 079 023

N
ú
m

. 
3
8
6
9

Pactes al caure
 Aixequem Tona i 
ERC llimen els últims 
serrells per desallotjar 
de l’alcaldia JxCat
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Quaranta anys dels primers ajuntaments

Aquest any es compleix el 40è aniversa-
ri de les primeres eleccions municipals 
democràtiques, que es van fer l’abril de 
1979. Ara, quan falten pocs dies perquè 

els nous regidors escollits a les munici-
pals del 26-M prenguin possessió, EL 9 
NOU publica un suplement de 24 pàgi-
nes en què el professor de la UVic Josep 

Burgaya fa un viatge per les quatre dè-
cades de democràcia local a Osona i el 
Ripollès. El suplement inclou cròniques 
i fotos dels protagonistes.

 La llista vinculada a 
ERC a Gurb i la de Pere 
Casacuberta, a prop d’un 
acord que no està tancat

 Oferta insòlita d’ERC 
a Manlleu: que només 
alguns regidors de JxCat 
i CUP se sumin al govern

EL 9 NOU publica un suplement que repassa quatre dècades de democràcia local

Obrir les portes de casa

(Pàgina 8 i 9)
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Gorka Ramos i Susana Garcia, de Campdevànol, són una famí-
lia d’acollida: es fan càrrec d’infants mentre la seva família 
d’origen resol els problemes que li impedeixen fer-se’n càrrec.

Un ramader 
porta al jutjat 
l’organització 
de la cursa dels 
Bastions

(Pàgina 12)

Aquest divendres, 
la gala del Premi 
Osonenc de l’Any 
al Teatre Centre  
de Manlleu

(Pàgina 19)

Etcètera Teatre 
denuncia que 
l’Ajuntament de 
Vic té abandonat 
l’espai ETC

(Pàgina 32)

(Pàgina 37)

Llum al final del 
túnel: la gestora del 
Patí Vic prepara una 
llista de consens

L’antiga fàbrica de 
Pinsos Casadesús 
al mig de 
l’Esquirol, a terra

(Pàgina 15)

(Pàgina 14)

L’Ajuntament de 
Torelló deixa un 
cotxe elèctric als 
veïns que vulguin

(Pàgines 2 i 3)

El servei d’atenció a la salut 
mental a Osona va celebrar 
aquest dijous el 40è ani-
versari amb un acte amb 
els consellers Alba Vergés i 
Chakir El Homrani.

(Pàgina 16)

La Universitat d’Estiu de la 
UVic va fer aquest dijous un 
reconeixement als 30 anys 
del Centre de Normalització 
Lingüística d’Osona, dirigit 
per Dolors Solà.

Maria Antònia Vivet, de Vidrà, i Margarita Pujals, de Sant Boi, alcaldesses el 1979, van reunir-se a petició d’EL 9 NOU

Reconeixement 
a la feina a favor 
del català

Quatre dècades 
d’atenció a la 
salut mental

(Pàgines 4 a 7)


