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Divendres, 21 de març de 2014

ELS CANDIDATS A OSONENC DE L’ANY 2013 A partir d’aquest divendres, els lectors d’EL 9 NOU ja poden votar l’Osonenc de l’Any 2013 d’entre
els 12 candidats seleccionats per un jurat el passat 5 de març. Són, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, Joaquim Albareda, Anicet Altés, Quim Crusellas, Glòria Francolí, Laila Karrouch, Jordi Molas, Antoni Pladevall, Oriol Riera, Ramon Roca, Nani Roma, Josep Vilardell i Joaquim Vivas. (Butlleta, pàgina 4 i informació, pàgina 10)

El GDT denuncia que després
de 15 anys de plantes de
purins les fonts estan pitjor
(Pàgines 2 i 3)

Un projecte liderat per dos tonencs provarà de descontaminar pous d’Osona
(Pàgina 11)

Roda provarà un
sistema per fer fora
les gavines dels teulats
de Can Puigneró

(Pàgina 15)

(Pàgina 20)

Torelló estrena
dilluns la primera
zona vermella
d’Osona i el Ripollès

Una empresa de
restauració gestionarà
el Refugi d’Animals
del Ripollès

FERRAN JORDÀ/ www.bw-color.com

El fotògraf de Queralbs Ferran Jordà va fer unes fotografies
d’un exemplar de llop a finals de febrer, en una zona propera
a les gorgues del Freser. Ja fa uns anys que es té constància del
llop al Ripollès, però fins ara no n’hi havia cap imatge.

El grup Viñas posa en
marxa una nova sala
de desfer i dobla la
capacitat productiva

(Pàgines 52 i 53)

(Pàgina 5)

El primer llop fotografiat al Ripollès

(Pàgina 28)

Vic renovarà
la deficient
senyalització turística
del centre històric
El nucli antic de Vic presenta un deficient, i a vegades
caòtic, model de senyalització turística. Als visitants els
costa trobar la plaça Major
o el Museu Episcopal. Per
posar-hi remei, l’Ajuntament
ha decidit materialitzar un

novedós projecte, dissenyat
per l’arquitecte Miquel
Surinyac Pous. L’execució comença aquests dies, i s’anirà
completant entre aquest any
i el que ve. Tot plegat tindrà
un cost de 63.000 euros, que
finança la Diputació al 100%.

(Pàgina 42)

L’esquiadora osonenca
Mariona Boix
guanya l’eslàlom al
Campionat d’Espanya

