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Dilluns, 1 d’octubre de 2018

(Pàgina 7)

Jordi Munell
tornarà a ser
el candidat
del PDeCAT a
l’alcaldia de Ripoll
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Carles Mundó: “D’un judici
injust no en pot sortir una
sentència justa”

(Pàgines 2 a 5 i editorial)

L’exconseller va participar, amb Elsa Artadi, a la inauguració d’una escultura a la plaça 1-O de Gurb

(Pàgina 11)

Vic estrena una
campanya contra
les andròmines
que s’abandonen
al carrer
(Pàgina 14)

La Generalitat
posa límits a la
importació de
garrins per la
pesta porcina

El MAP de Ripoll
celebra el 50è
aniversari amb un
festival inclusiu
marcat per la pluja
(Pàgines 24 i 25)

TONI ANGUERA

(Pàgines 8 i 9)

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, es fa un autoretrat davant la placa situada a Les Escoles de Gurb

L’exconseller de Justícia
Carles Mundó va fer una
crida diumenge a mantenir
viva la lluita per reivindicar
l’alliberament dels presos

polítics. Ho va fer durant la
inauguració d’una escultura
a la plaça 1 d’Octubre de
Gurb en un acte en què també hi havia la consellera de

(Pàgines 18 i 19)

la Presidència, Elsa Artadi.
Durant tot el cap de setmana, a Osona i el Ripollès ja
s’han fet actes per commemorar el primer aniversari

de l’1-O. Aquest dilluns,
coincidint amb el dia del
referèndum, està prevista
una concentració multitudinària a la plaça Major de Vic.

(Pàgina 16)

ALBERT LLIMÓS

(Pàgina 15)

Els equipaments
culturals públics
de Vic presenten
junts per primer
cop la programació

ALBERT LLIMÓS

El Voltregà perd
a casa amb el
Liceo i el Vic
empata contra
el Lloret

El Tona s’emporta el derbi amb el Vic

40 anys d’EL 9 NOU amb Pilarín Bayés

Dos gols de Pol Vilaregut van donar la victòria al Tona (2 a 1)
aquest diumenge en el derbi osonenc davant el Vic. El Manlleu
va perdre la imbatibilitat davant el Vilassar (0 a 1) i també ha
deixat de ser líder del grup de Primera Catalana.

La ninotaire vigatana Pilarín Bayés va explicar divendres a la
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic la seva relació amb
EL 9 NOU, del qual és col·laboradora des de la primera edició.
L’acte formava part de la celebració dels 40 anys del diari.

