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Aquest dimarts 
comença el curs 
escolar amb 
menys alumnes 
per aula

(Pàgines 9 a 11)

Amb la taxa al 
Torrent de la Cabana 
durant l’estiu s’han 
recaptat gairebé 
80.000 euros 

(Pàgina 14)

El Vic empata 
a casa amb el 
Manresa (1 a 1) i 
el Manlleu venç a 
la Jonquera (0 a 1)

(Pàgines 27 i 28)

Els menors fins a 
16 anys podran fer 
servir el bus urbà de 
Vic de franc tants 
cops com vulguin

(Pàgina 16)

La Marxa dels Vigatans, 
divendres al vespre, va donar 
el tret de sortida als actes 
de la Diada. Centenars de 

persones amb torxes enceses 
van omplir la plaça Major. 
Hi va intervenir el president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart, i 

per videoconferència també 
el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont. Les 
referències a l’1-O van ser 

constants. EL 9 NOU recull 
diversos actes que s’han fet 
durant el cap de setmana a 
Osona i el Ripollès.

Vista de la plaça Major de Vic, divendres al vespre, durant la celebració de la Marxa dels Vigatans
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Una Diada marcada 
pel compte enrere 
cap a l’1-O (Pàgines 2 a 8)

Massiu desplaçament d’Osona, el Ripollès i el Moianès a la manifestació de Barcelona

Els actes arrenquen amb la Marxa dels Vigatans

(Pàgines 23 a 25)

Sant Julià 
reviu la seva 
gran cita 
anual amb el 
bàsquet català
El Torneig BBVA de bàsquet 
de Sant Julià de Vilatorta va 
tornar a ser un èxit de públic 
i participació. Els concursos 
de triples i esmaixades o 
els partits ACB han estat 
moments estel·lars. Coll-
blanc Torrassa, en categoria 
masculina, i Lleida, en feme-
nina, campions Sènior.
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Una acció del partit entre UCAM Múrcia i ICL Manresa en un pavelló de Sant Julià sempre ple de públic

(Pàgines 37 a 40)

El Mercat de 
Música Viva de 
Vic comença 
aquest 
dimecres 
Amb una vintena d’estrenes, 
enmig de les més de cinquan-
ta actuacions de la programa-
ció oficial, aquest dimecres 
comença la 29a edició del 
Mercat de Música Viva de 
Vic. Es repeteix la fórmula de 
l’any passat: mercat professi-
onal a l’inici i festival diven-
dres, dissabte i diumenge.

Tres osonencs, 
campions del món 
d’hoquei patins   
a la Xina

(Pàgina 33)


