Amb ‘El 9 Magazín’

Núm. 4163

EL 9 N O U
Any XLV

euros

2,70

Divendres, 3 de juny de 2022

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgines 2 i 3)

Els veïns d’Aiguafreda voten
passar a ser d’Osona i deixar
de formar part del Vallès
Amb una participació per sobre del 45%, tres de cada cinc votants s’inclinen per canviar de comarca
(Pàgina 4)

(Pàgines 38-39 i 48-49) Estat actual de l’antiga alcova de la planta noble i alguns dels mobles originals

Dues centrals
hidroelèctriques de
Sant Quirze i Ripoll
passaran a ser de
gestió pública
(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 10)

Demanen 60 anys
de presó a l’home
que va atacar els
Mossos amb una
catana a Moià

ALBERT LLIMÓS

Els treballadors
forcen la dimissió
del director dels
CAP de Ripoll, Sant
Joan i Camprodon

Segona vida d’una casa noble de Vic
La Casa Vilarrúbia de Vic, construïda entre
1860 i 1870, acumula des de fa anys una
progressiva degradació. Ara es reformarà
preservant el seu valor patrimonial. Situa-

Uns 200 concerts
a la sisena edició
del So de les Cases

da entre la plaça de Santa Teresa i el carrer
Santa Joaquima de Vedruna, serà un dels
escenaris aquest cap de setmana dels concerts del So de les Cases.

(Pàgina 5)

(Pàgina 11)

Omar Pérez: “Els
meus companys de
classe somiaven ser
el capità del Barça
i jo, el del Torelló”

Desperfectes per una pujada de corrent

Crispació al ple de Manlleu per la inseguretat

Veïns de l’Horta Vermella de Vic han patit múltiples avaries
en aparells elèctrics per una pujada sobtada de tensió. Va ser
un error dels operaris que feien el manteniment de la xarxa.

Desenes de persones es van concentrar aquest dimarts a
l’Ajuntament de Manlleu per reclamar mesures contra la
inseguretat i l’incivisme. El ple va viure moments de tensió.

MARC SANYÉ

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 42)

