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Moció de 
censura a Roda
ERC governarà amb el suport dels dos regidors que estaven al govern d’Albert Serra 

Roger Corominas (ERC) serà el nou 
alcalde de Roda en substitució d’Albert 
Serra. ERC va entrar dimarts una moció 
de censura al registre de l’Ajuntament 
després d’haver arribat a un acord amb 

Joan Moreno, cap de llista de JxRoda 
en les últimes eleccions, a qui l’actual 
alcalde havia expulsat del govern fa 
unes setmanes, i Marina Quintana, que 
va abandonar el govern en solidaritat 

amb Moreno. El PDeCAT ha emès un 
comunicat en què desautoritza la deci-
sió dels seus dos representants. A la 
foto, els set regidors que formaran el 
nou equip de govern.

(Pàgines 2 a 4)

Les defuncions a 
Osona i el Ripollès 
van augmentar 
un 32% durant la 
pandèmia

Vic tallarà el trànsit 
del Portalet i el 
Passeig cada dissabte 
de mercat a partir 
d’aquesta setmana

(Pàgina 15)

El Ripollès crea 
una marca única 
per atraure 
turisme de 
qualitat

(Pàgina 17)

Incertesa pel futur 
de Tension Textil 
de Ripoll després 
de l’incendi que va 
destrossar una nau

(Pàgina 28)

L’empresa Esbelt 
de Manlleu vol 
reforçar la seva 
presència al 
mercat americà

(Pàgina 26)
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(Pàgines 6 i 7)

Els propietaris 
del Pive busquen 
nous usos per a les 
instal·lacions després 
de tancar l’escola

(Pàgina 5)

Aquest diumenge és el Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI. EL 9 NOU ha reunit persones 
d’aquest col·lectiu –a la foto, amb la directora 

general d’Igualtat, Mireia Mata– per parlar 
de com viuen la seva condició en pobles i ciu-
tats mitjanes com les d’Osona i el Ripollès. 

(Pàgines 10 i 11)
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Torna ‘El 9 Estiu’, 
el suplement amb 
totes les activitats 
culturals i d’oci 
d’Osona i el Ripollès

(Pàgines 33 a 46)

EL 9 ESTIU

La Flama del Canigó 
sortint del monestir de 

Ripoll, on s’havia fet 
l’ofrena floral a la tomba 

del comte Guifré

26 de juny
2020

‘La noia que sempre 
fa tard’, de Maria 
Saladich, d’EL 9 
NOU a un llibre

Joan Roca i Xevi Freixa 
estrenen una secció de 
microcontes inspirats 
durant el confinament

Cap de setmana 
de festes majors a 
Perafita, Sant Pere 
de Torelló i Sora

El sommelier 
David Seijas 
rememora la seva 
infància a Seva

La Flama del Canigó 
manté el simbolisme 
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Ser LGTBI en pobles i ciutats mitjanes


