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La Diada, en fotos
EL 9 NOU recull en un suple-
ment les imatges de la mani-
festació de la Diada als trams 
d’Osona, Ripollès i Moianès.

Quadern central

La Guàrdia Urbana de Vic ja ha rebut l’ordre d’evitar la celebració de l’1-O. També arribarà a la resta de policies 

Els alcaldes no s’arronsen 
davant l’amenaça de la 
fiscalia pel referèndum

El Mercat de Música Viva de 
Vic està en plena activitat 
des de dimecres. L’Atlàntida 

ha estat el centre d’operaci-
ons dels més de 900 profes-
sionals acreditats. A partir 

d’aquest divendres, i amb el 
permís de la pluja, arriben 
els concerts multitudina-

ris als escenaris de la plaça 
Major i el Sucre. El Mercat es 
converteix en festival.

Les dues cares del MMVV: contactes i concerts
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(Pàgines 8 a 10)

(Pàgina 12)

Vic per a Tots es 
desmarca de l’equip 
de govern en la 
bonificació de les 
obres de Medicina

(Pàgina 16)

Cremen sis cotxes clàssics a Sant Martí
Un incendi en un cobert de la masia Puigventós de Sant Martí 
de Centelles va cremar aquest dimecres sis cotxes clàssics que 
hi havia aparcats. Un curtcircuit en un dels vehicles podria ser 
l’origen del foc.
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(Pàgina 42)

L’aventura de córrer a la mítica Illa de Man
El pilot de motos osonenc Ramon Basomba ha pres part al 
Manx GP de l’Illa de Man, una prova mítica pels aficionats al 
motor. El circuit britànic és considerat el més antic, ràpid i 
perillós del món. A la foto, Basomba en un punt del traçat.

(Pàgines 18 i 19)

Rodríguez: 
“A Sant Julià 
govern i oposició 
coincidim que cal 
el porta a porta”

(Pàgina 24)

EL 9 TV estrena 
dilluns la 
programació 
de la nova 
temporada

  (Pàgines 2 a 7) A l’esquerra, els ‘speed meetings’ a L’Atlàntida; a la dreta, Vinicio Capossela al concert inaugural


