
3,20
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 23 de desembre de 2022Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

LV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
2
1
5

Les plantilles de les policies 
locals d’Osona han crescut 
un 50% en dues dècades
Al Ripollès, on no hi ha hagut augment de la població, el nombre d’agents s’ha mantingut

(Pàgines 3 a 5)

Amb estètica d’antiavalots, aquesta 
setmana s’ha estrenat una nova unitat 
de la policia de Manlleu, a la foto. Està 
formada per dos torns de vuit efectius i 

patrullaran durant les hores de fosc. Se 
centraran en punts considerats conflic-
tius del municipi. La majoria d’agents 
provenen de la mateixa plantilla de la 

Policia Local de Manlleu i han fet un 
aprenentatge a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona. L’objectiu és combatre la per-
cepció d’inseguretat dels veïns. 
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Una nova unitat especialitzada a Manlleu

La sort passa 
de llarg d’Osona 
i el Ripollès en 
el sorteig de la 
loteria de Nadal

(Pàg. 6 i llista de premis)

Educació estudia que 
l’IES Vic deixi de  
fer ESO i Batxillerat 
i sigui només de 
cicles formatius

(Pàgina 7)

Dos ferits greus 
en un accident 
de trànsit a 
l’antiga C-17,  
a la Gleva

(Pàgina 8)

La representació nadalenca per excel·lència
Una desena de pobles d’Osona representen aquests dies els 
Pastorets. Destaquen la recuperació d’una versió local a Roda 
o els 10 anys dels alternatius de Torelló (a la foto, un assaig).

(Pàgines 56 a 58)

Innovació per a un museu únic, a Ripoll
La Farga Palau de Ripoll, únic testimoni que queda de les 
fargues catalanes que van funcionar fins al segle XIX, 
estrena un sistema pioner per facilitar l’accés dels visitants.

(Pàgina 45)

L’antítesi de 
l’esperit nadalenc
Josep Basco, venedor de 
l’ONCE de Sant Quirze, 
denuncia que es van apro-
fitar de la seva minusvalia 
per emportar-se-li prop de 
500 euros. 

(Pàgina 6)

La Fundació Eduard 
Soler invertirà més 
de cinc milions en 
els pisos socials de 
Can Guetes, a Ripoll

(Pàgina 19)

Amadeu Lleopart 
anuncia que 
no optarà a la 
reelecció com a 
alcalde de Tona 

(Pàgines 10 i 11)
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El preu de 3,20 euros 
d’aquesta edició és per la 
gratificació de Nadal per 
als venedors de premsa, 
segons marca la normativa
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