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Dilluns, 26 de juny de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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L’Ajuntament ha anunciat una votació popular per prendre una decisió que també comporta conservar o no l’actual arbrat

Amb l’actuació de Gossos 
a la plaça Major aquest 
diumenge a la tarda va 
acabar a Sant Joan de les 

Abadesses el Clownia 
Festival. L’inici dels concerts 
dijous a Camprodon ha estat 
una de les novetats d’aquesta 

quarta edició, que ha tingut 
com a moments àlgids els 
concerts d’Oques Grasses, 
divendres, i Txarango, 

dissabte. A més de la música, 
a l’Espai Consciència hi ha 
hagut lloc per al debat i la 
reflexió. 

El festival Clownia torna a triomfar a Sant Joan

(Pàgines 3 a 5) Alguer Miquel es dirigeix a un públic entregat dissabte a la nit en un dels moments àlgids del Clownia
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Dues de les tres opcions per fer nou 
el carrer Verdaguer de Vic preveuen 
eliminar-hi tots els aparcaments (Pàgina 9)

(Pàgina 20)

La victòria que ho va canviar tot
El 27 de juny de 1992, aquest dimarts farà 25 anys, 
és una data clau en la trajectòria d’Àlex Crivillé. Va 
sumar al Gran Premi d’Holanda la seva primera victò-
ria als 500cc, categoria a la qual s’estrenava. Mai cap 
pilot de l’Estat espanyol ho havia aconseguit.

(Pàgina 21)

El Girbau Vic TT, subcampió de Copa
No va poder ser. El Girbau Vic TT va perdre aquest 
diumenge al vespre a Almeria la final de la Copa de 
la Reina contra el Suris Calella per 3 a 1. D’aquesta 
manera, l’equip dirigit per Salvador Serra tanca la 
temporada amb els subcampionats de Lliga i Copa.

(Pàgines 24 i 25)

La Crida obre les festes a Vic
Una concorreguda Crida protagonitzada per les tres 
colles va donar la benvinguda, dissabte al vespre, a 
la festa major de Vic, que s’allargarà 17 dies. L’ende-
mà diumenge va ser el torn del seguici infantil, que 
també va concentrar molt públic familiar.
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Vic és una de les 27 
ciutats que apareix 
en un web de la 
Generalitat per saber 
el preu dels lloguers

(Pàgina 6)

L’alberg Canonge 
Collell de Vic 
deixarà de ser 
residència per a 
universitaris

(Pàgina 7)

(Pàgina 23)

Cèsar Panicot 
reapareix més de 
vint anys després al 
Mundial de trial amb 
una moto elèctrica


