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L’advocat de Carles Mundó 
denunciarà el tracte policial 
durant el trasllat a la presó

La colla castellera dels Sagals 
d’Osona va viure una jornada 
rodona aquest diumenge. Va 
completar la Catedral, nom 

que rep el 5 de 8 que van fer 
per primer cop en una dia-
da que culmina els 20 anys 
d’història de la colla carbassa.

Els Sagals completen ‘la 
Catedral’, el seu primer 5 de 8

(Pàgina 41) El 5 de 8 a la plaça de la Catedral, diumenge
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Aquest cap de setmana s’han multiplicat les mostres de suport demanant-ne l’alliberament
(Pàgines 6 i 7)

(Pàgines 3 a 5)

La Mancomunitat La 
Plana, el contrapoder 
del sud d’Osona
Aquest any la Mancomu-
nitat La Plana ha complert 
35 anys. EL 9 NOU repassa 
la història, marcada per la 
incineradora, d’un organis-

me que agrupa 11 municipis 
bàsicament del sud d’Osona i 
Aiguafreda, del Vallès Orien-
tal. Va néixer quan no existia 
el Consell Comarcal.

(Pàgina 8)

Reconeixement de la UVic a Fargas i Girbau
L’exalcalde de Vic Pere Girbau i l’exrectora de la UVic, 
Assumpta Fargas, van rebre divendres la Medalla de la insti-
tució a l’acte d’inauguració de curs de la UVic-UCC. L’acte va 
estar marcat pel context polític.
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(Pàgines 38 i 39)

Nou mil visitants a la Fira de la Muntanya a Vic   
Aquest cap de setmana la Fira de la Muntanya a Vic ha congre-
gat 9.000 visitants, la xifra aproximada que segons l’organitza-
ció ha passat pel recinte firal del Sucre. Ara ve la segona part 
de la Fira, al Collsacabra, el proper cap de setmana.
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Osona continua 
sense recuperar el 
teixit empresarial 
que tenia abans 
de la crisi

(Pàgina 15)

El Vic, golejat a 
la pista del Porto 
portuguès (13 a 2) 
a la Lliga Europea 
d’hoquei

(Pàgina 23)

(Pàgina 22)

El Voltregà venç 
a domicili el 
Remscheid alemany 
(4 a 6) a la Copa    
de la CERS 

(Pàgines 25 i 26)

El Manlleu 
s’imposa 2 a 0 al 
Can Vidalet i el 
Vic empata 1 a 1  
a la Jonquera

(Pàgina 9)

La història 
dels sis lirons 
rescatats i 
alliberats a 
Vilanova de Sau


