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Setmana decisiva

Els dos equips osonencs de 
l’OK Lliga ja caminen. El nou 
projecte del Club Patí Vic va 

debutar amb victòria contra 
el Lloret per 2 a 0 amb gols 
d’Urbano i Mia Ordeig men-

tre que el CP Voltregà, amb 
un equip molt jove i mancat 
de rodatge, va perdre per 2 

a 6 (amb dos gols de Gerard 
Teixidó) contra un Reus cam-
pió d’Europa molt eficaç.

Vic i Voltregà, cara i creu a l’inici de l’OK Lliga
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(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 4 i 5)

Osona crearà una 
Taula de Salut 
Mental i Addiccions 
per coordinar tots 
els serveis

(Pàgina 37)

Vint anys de la Festa del Bolet de Seva
Seva va donar la benvinguda a la tardor amb la Festa del Bolet, 
que en la 20a edició presentava un format renovat i va tornar 
a atreure milers de visitants. De bolets, en canvi, encara ben 
pocs. I és que la temporada, tocatardana, acabar d’arrencar.
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(Pàgina 6)

Bategen un parc 
al Remei de Vic 
amb el nom 
del pare Lluís 
Rocaspana

(Pàgines 20 i 21)

El Manlleu perd 
1 a 0 al camp del 
Júpiter i el Vic, 0 
a 1 a casa contra 
la Muntanyesa

 (Pàgines 18 i 19) A l’esquerra, els jugadors del Vic celebren el primer gol. A la dreta, Crespo encara a Àlex Rodríguez

EL 9 NOU pregunta pel moment 
actual a agents polítics, socials i 
econòmics d’Osona i el Ripollès

Els ajuntaments de Sant Julià i 
Folgueroles retiren diners del Banc 
Sabadell; Vic ha dit que no ho farà   

Els alcaldes, partidaris que el govern 
apliqui el full de ruta; el Consell 
Empresarial advoca pel diàleg

(Pàgina 13)

Campdevànol, capital europea del ferro
Delegacions de 14 països europeus van participar aquest cap 
de setmana a Campdevànol a l’Assemblea General de les Ciu-
tats del Ferro. En van sorgir idees per potenciar l’economia 
del ferro a través del turisme. Hi va ser el conseller Turull.
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(Pàgina 9)

Un home evacuat 
amb helicòpter a 
la Vall d’Hebron 
en caure amb ala 
delta a Sant Pere
Un home de 46 anys veí de 
Centelles va haver de ser 
evacuat amb helicòpter dis-
sabte al migdia cap a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona després d’haver 
tingut un accident amb l’ala 
delta amb què volava a Sant 
Pere de Torelló. Està ingres-
sat, però fora de perill.


