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EL 9 NOU avança un dia l’edició

Centelles es va retrobar divendres amb 
la Festa del Pi de sempre, sense mesures 
extraordinàries amb motiu de la pan-

dèmia. Tres anys també després de la 
malaurada explosió de pólvora, uns 300 
galejadors es van enfaixar i van seguir 

el ritual: des d’esmorzar i tallar l’arbre 
al bosc fins a lligar-lo a la carreta i pen-
jar-lo de cap per avall a l’església.
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La Festa del Pi ‘de sempre’ a Centelles

(Pàgina 33) Una jove galejadora, divendres en el moment de l’entrada del pi al poble

Detenen un home de Ripoll per 
fabricar armes i publicar vídeos 
explicant com fer explosius
A banda d’un arsenal de pistoles, navalles o una ballesta, tenia a casa un taller clandestí amb una impressora 3D 

(Pàgina 7)

“La cuina connecta”
El pradenc Jordi Noguera 
va iniciar a Cal Quico un 
camí rere els fogons que 
l’ha portat fins a Singapur.

(Pàgines 8 i 9)

Estesa de patges a 
Osona i el Ripollès 
per anticipar els Reis

(Pàgines 34 i 35)

2023, un any 
amb eleccions
 
El 2023 hi haurà com a 
mínim dues cites electo-
rals: al Congrés dels Dipu-
tats, en una data per con-
cretar, i les municipals, el 
28 de maig, que implicaran 
canvis d’alcaldes i alcal-
desses. Serà un any d’alt 
voltatge polític que arrenca 
amb els pressupostos de 
la Generalitat pendents 
d’aprovar, però també mar-
cat per la inflació, la crisi i 
la transició energètica.

(Pàgines 2 i 3)

Curses de Sant Silvestre a dojo
Torelló, Ribes o Manlleu (a la foto) són només alguns dels 
municipis on hi ha hagut curses de Sant Silvestre. Tancar 
l’any fent esport s’està convertint en una tradició.

(Pàgina 29)

Una família de judokes
Els Beltran, de Montesquiu, comparteixen passió pel judo i 
el practiquen a Ripoll. Tots estan aconseguint bons resultats 
però destaca la Ivet, que lidera el rànquing estatal Infantil.

(Pàgina 30)
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Segona entrega del 
dossier d’empreses

(Suplement)


