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AMB AQUESTA EDICIÓ, GRATIS,  NOVA ENTREGA DE PORTADES HISTÒRIQUES

Ple al Club de 
Premsa d’EL 
9 NOU amb 
Salvador Cardús

Teatre contra el racisme a Vic
Alumnes del Centre de Formació d’Adults Montseny de Vic 
estrenen un espectacle teatral, crític i amb humor al Casino on 
expliquen experiències pròpies sobre el racisme.

(Pàgina 10)
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L’últim bohemi 
de Moià

Quico Palomar, artista de 
la Rambla que va ser un 
dels fundadors de La Fura 
dels Baus, homenatjat a 
Moià, el seu poble.

(Pàgina 39)

Teresa Jordà, 
futura consellera

L’exalcaldessa de Ripoll 
Teresa Jordà serà conse-
llera d’Agricultura al nou 
govern català encapçalat 
per Quim Torra.

(Pàgina 5)

Els Mossos d’Esquadra i els Agents 
Rurals han denunciat 13 persones en 
només dos caps de setmana per pescar 

al pantà de Sau fent servir esquers pro-
hibits, encendre foc sense autorització 
o, entre altres, no disposar de llicència. 

Les societats de pescadors defensen que 
caldria més vigilància per evitar males 
pràctiques com aquestes al riu Ter.

Un empresari de Vic 
compra l’antic convent 
de Santa Clara

Setge als pescadors furtius al pantà de Sau

(Pàgines 8 i 9) Un pescador, aquest dimarts, a la tarda al pantà de Sau. En primer terme, dos lucioperques
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Segona injecció 
de capital en 
només mig any        
a Comforsa, ara 
de 10 milions

Ramon Moncau l’ha adquirit al Seminari del Poble de Déu per fer-hi un hotel amb espais polivalents

(Pàgina 28)

El Lactium de 
Vic i el festival 
de màgia de 
Tona, cites del 
cap de setmana 

(Pàgina 53 i 56)
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