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D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgina 36)

Carrosseries Ayats reconverteix
la planta de Tona per destinar-la
a remodelar interiors de trens
L’empresa ha guanyat un concurs de Ferrocarrils de la Generalitat per valor de 10 milions d’euros
(Pàgina 17)

(Pàgines 2 a 12) Sant Vicenç donarà un nou ús a l’obsoleta cabina telefònica a partir d’aquest Sant Jordi

Els trens
semidirectes de la
línia R3 pararan
a partir d’aquest
dissabte a Centelles
(Pàgina 22)

Segon relleu del
mandat a l’alcaldia
de Pardines: Jordi
Hubach substitueix
Laia Martínez
(Pàgina 23)

L’activista Tati
Furriols inicia a Vic
una vaga de fam
per defensar
el català a l’escola

Una cabina per a l’intercanvi de llibres
Un cop es dona per superada la pandèmia, els llibreters i floristes tindran
com a principal amenaça en aquesta
edició de Sant Jordi les previsions del

(Pàgina 37)

(Pàgines 42 i 43)

Frigorífics Ferrer vol
ampliar el negoci
al sector de l’alta
restauració amb la
compra de Sampera

Vint anys de la
Copa de la CERS
del Voltregà

(Pàgina 51)

Tanca el
restaurant Ca la
Manyana de Sant
Julià però manté
l’hostal obert

El 20 d’abril de 2002, dimecres
va fer 20 anys, el Voltregà va
aconseguir el títol de campió
de la Copa de la CERS després
d’imposar-se en un èpic partit
contra el Porto. Una agònica
tanda de penals va donar la
victòria a un equip que posava
fi a 25 anys de sequera de títols
blanc-i-blaus tot i haver arribat
a fins a vuit finals. EL 9 NOU
ha reunit els herois d’aquella
gesta per rememorar-la dues
dècades després.

temps, que anuncien inestabilitat per
dissabte. Osona, el Ripollès i el Moianès
han recuperat les activitats al carrer en
l’edició de la pràctica normalitat. Una

de les iniciatives més destacades per
la diada és la recuperació d’una cabina
telefònica a Sant Vicenç de Torelló que
serà un punt d’intercanvi de llibres.

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 26)

ALBERT LLIMÓS

L’exalcalde de
Calldetenes Jaume
Mas impulsa una
llista per tornar-se
a presentar

Jugadors, tècnics i directius que van aconseguir el títol europeu, reunits per EL 9 NOU aquest dijous

