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(Pàgina 27)

“El so de les cases” repeteix èxit
La segona edició d’“El so de les cases”, un recorregut musical 
per escenaris singulars del centre històric de Vic, va tornar a 
ser un èxit. La demanda del públic fins i tot va superar la capa-
citat d’alguns dels 15 espais, tot i que s’havien ampliat. 
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(Pàgina 10)

La cadena de la solidaritat
Un veí de Vic fa uns anys va trobar una cartera amb 700 euros 
i la va retornar al seu propietari. Ara l’hi ha passat a ell. En el 
seu cas els diners eren el de menys. Va ser gràcies al carnet de 
subscriptor d’EL 9 NOU que el van poder localitzar.
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(Pàgina 7)

La comissaria de 
Vic obrirà a les 
tardes per atendre 
el col·lapse en la 
renovació del DNI
El temps d’espera per reno-
var el DNI a Vic és de més 
de dos mesos. A Camprodon 
també passa del mes d’espe-
ra. Per fer front a aquesta 
situació, la comissaria de 
Vic obrirà també les tardes 
dels mesos de juliol, agost 
i setembre. Els sindicats 
denuncien falta de personal.

El Clownia obre 
aquest dijous els 
festivals d’estiu 
a Osona i el 
Ripollès

 (Pàgines 3 a 5)

La campanya de prevenció 
d’incendis ha començat amb 
mal peu a Osona. Dissabte, 

quan es va arribar a tempe-
ratures que van superar els 
35 graus a la Plana de Vic, 

hi va haver quatre incendis. 
Els més importants van ser 
simultanis, a Balenyà i Tona. 

Investiguen si la causa dels 
dos focs és la línia elèctrica 
que passa per tots dos.  

Voluntaris de les ADF i els Bombers van extingir el foc en un camp de la granja El Pla de Balenyà, dissabte a la tarda
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Quatre incendis cremen 
13 hectàrees el dia més 
calorós de l’any a Osona

(Pàgina 14)

El més important dels d’aquest dissabte va ser a Balenyà, al costat de la C-17 i a tocar 
del magatzem del grup Bon Preu. Investiguen si el foc el va provocar la línia elèctrica 

El Consell Comarcal 
d’Osona crearà una 
empresa mixta l’any 
que ve per portar 
l’aigua fins a les cases

(Pàgina 9)

(Pàgina 11)

Jutjaran tres 
dirigents de PxC 
per intentar 
matar Josep 
Anglada el 2014

(Pàgina 29)

Jordi Masó, 
escollit guanyador 
del Concurs de 
Relats El 9 Estiu

(Pàgina 17)

EL 9 NOU va 
mantenir el 2016 
la tendència 
d’augment de la 
xifra de negoci


