
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 28 de maig de 2021Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
IV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
0
6
3

NOU

La wagyu és una raça de vaca de la qual 
s’obté la carn més cotitzada i amb més 
renom de la gastronomia japonesa. Els 
germans Rafel i Gabriel Rodenas han 

iniciat a la finca del Sunyer de Dalt de 
Tavertet la cria i engreix d’aquestes 
vaques d’origen japonès, la tercera 
explotació que hi ha a tot l’Estat. Fa tres 

mesos que són a Osona i s’estan acos-
tumant al nou clima. La carn de vaca 
wagyu és apreciada per la seva tendresa 
i la riquesa en omega 6 i 3.

En els dos primers 
anys de mandat 
hi ha hagut cinc 
canvis d’alcaldia a 
Osona i el Ripollès
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(Pàgines 2 a 11)

Vaques japoneses a Tavertet

Les treballadores 
de l’Ajuntament 
de Ripoll tindran 
permisos 
menstruals

(Pàgina 18)

(Pàgina 33) Rafel i Gabriel Rodenas, a la fi nca del Sunyer de Dalt de Tavertet on tenen les vaques ‘wagyu’

Més d’una vintena 
de propostes 
artístiques aquest 
cap de setmana al 
Festus de Torelló

(Pàgina 37)

Condemnen a penes de fins 
a 53 anys de presó els acusats 
pels atemptats del 17-A (Pàgina 13)

El jutge imposa una pena superior a la que demanava la fiscalia als dos ripollesos jutjats

Josep Montero, 
d’Oques Grasses: 
“En un any, no hem 
viscut tot el que 
hauríem volgut”

(Pàgina 38)

Una nova plantació en una nau a Centelles
Els Mossos van trobar unes 3.600 plantes de marihuana en 
una nau del polígon industrial de Centelles. L’operació també 
pretenia desmantellar una xarxa que explotava persones.

(Pàgina 14)

Preocupació per 
l’augment de 
‘botellons’ 
i bretolades els 
caps de setmana

(Pàgina 12)

Fa uns dies va ser a Sant 
Julià i el darrer cap de 
setmana es van denunciar 
bretolades a Folgueroles 
i Gurb. Els botellons han 
augmentat i s’han conver-
tit en un maldecap per als 
ajuntaments. El tancament 
dels locals d’oci potencien 
les festes alternatives.

(Pàgina 45)

Pioneres del futbol 
femení a Vic
Estudiaven al Pare Coll de 
Vic i per pagar-se el viatge 
de final de curs 1968-69 van 
organitzar uns partits de fut-
bol. Van ser pioneres i van 
haver de superar reticències.

Manlleu i Voltregà 
s’enfrontaran a 
les semifinals de 
la Copa d’Europa 
d’hoquei patins

(Pàgina 43)


