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Ha costat 680.000 euros i l’ha pagat Cedinsa, concessionària de l’Eix Transversal, a través de l’1% cultural

Sant Tomàs busca un ús al 
monestir de Riudeperes un 
cop acabada la restauració

(Pàgina 8)

El diputat d’ERC al Congrés 
Joan Tardà va assegurar que 
els partits independentistes 
s’han de posar d’acord per 

formar un govern conseqüent 
amb els resultats del 21-D. 
Tardà va participar divendres 
al Club de Premsa d’EL 9 

NOU. “La joia de la corona no 
són Puigdemont ni Junqueras, 
és la majoria independentista 
aconseguida”, va dir.

Tardà: “Si hi hagués noves eleccions 
ens cauria la cara de vergonya”
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(Pàgines 10 i 11) Joan Tardà i Jordi Molet, abans d’iniciar la conferència de divendres

El Voltregà es queda a ‘semis’
El Voltregà femení va caure derrotat a semifinals pel Benfica 
(5 a 4) i es va quedar sense poder disputar la final de la Copa 
d’Europa. El Gijón d’Anna Casarramona va guanyar el títol.

(Pàgina 31)

Èxit de la Fira de les 40 Hores
Unes 27.500 persones van passar aquest cap de setmana per 
la Fira de les 40 Hores de Ripoll. Els organitzadors fan una 
valoració molt positiva d’aquesta edició.

(Pàgina 7)
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(Pàgines 3 a 6)

El pregó i les 
jornades tècniques, 
tret de sortida del 
Mercat del Ram

El Patí Vic empata 
amb el Palafrugell 
i el Voltregà perd 
a la pista del Noia

(Pàgines 32 i 33)

(Pàgina 9)

L’escola Santa 
Caterina de Vic 
utilitza l’art per 
millorar l’èxit escolar

Osona es manté 
com la catorzena 
comarca en l’índex 
d’innovació

(Pàgina 20)

(Pàgina 13)

Resolen el cas dels 
tubs apareguts a 
Tavèrnoles: eren 
robats a Vilanova

(Pàgina 21)

Unes 300 persones es 
concentren a Vic per 
reclamar l’augment 
de les pensions

El Vic TT ja té un 
peu a la final de 
l’ETTU Cup

(Pàgina 41)

El Casalot de 
Roda fa 25 anys

(Pàgina 48)
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