
1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 14 d’octubre de 2019

A
n
y
 X

L
II

646 079 023

N
ú
m

. 
3
9
0
2

El cabal del Ter a Ripoll 
és dels més baixos de 
l’últim segle en aquesta 
època de l’any
La situació contrasta amb la de l’octubre de 2018, quan el riu es va desbordar en diversos punts

El cabal del Ter registra un dels seus 
mínims històrics en aquesta època 
de l’any. El nivell de l’aigua a l’altura 
de Ripoll ha caigut a cotes que no es 

donaven des de 1931, però la quantitat 
que desemboca al pantà de Sau encara 
és molt inferior. Les causes d’aquesta 
situació es troben en la falta de pluges 

d’aquest any, però els experts també 
qüestionen com es gestionen els recur-
sos hídrics. A la foto, Sau amb el cam-
panar cada vegada més a la vista.

La sequera es comença a notar a Sau
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(Pàgina 5)

Francesc-Marc 
Álvaro, al Club 
de Premsa d’EL 9 
NOU la setmana de 
la sentència de l’1-O

(Pàgina 12)

Unes excavacions 
descobreixen el 
que podrien ser les 
primeres restes de la 
muralla de Torelló

(Pàgina 41)

Campions del món a la Montesada de Tona  
La Montesada de Tona va tornar a reunir figures del trial com 
Toni Bou, 26 vegades campió del món, a més de Takahisa Fuji-
nami, Matteo Grattarola, Francesc Moret o Gabriel Marcelli.

(Pàgina 33)
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Més gent que bolets a la Festa del Bolet de Seva  
Seva va celebrar aquest cap de setmana la 22a edició de la Fes-
ta del Bolet novament amb èxit de públic però aquest any amb 
cistells amb pocs bolets pel mal inici de temporada.

(Pàgina 44)
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Viure amb una 
malaltia minoritària

El Ministeri de 
Política Territorial 
fa públics els sous 
de tots els alcaldes 
l’any passat

(Pàgina 6)

El preu del pollí es 
manté en una tria de 
mulats d’Espinavell 
multitudinària

(Pàgina 40)

(Pàgina 13)

Fa 25 anys de la 
inauguració del 
túnel de Collabós 
entre el Ripollès  
i la Garrotxa 

(Pàgines 2 i 3)

Un vigatà explica la seva vida 
amb la malaltia de Morquio, 
patologia de la qual només 
n’hi ha sis casos a Catalunya. 
És un dels protagonistes de 
La Marató de TV3.

Valuós punt del 
Voltregà a Reus; 
Taradell i Vic 
tornen a perdre

(Pàgines 20 i 21)


