Núm. 3793

EL 9 N O U
Any XLI

euros

1,40

Dilluns, 10 de setembre de 2018

(Pàgines 29 a 32)

Aquest dimecres
comença la 30a
edició del Mercat
de Música Viva
de Vic

PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023

Diada de mobilització
Osona i el Ripollès desplacen fins a 140 autocars a la manifestació d’aquest dimarts a Barcelona

(Pàgina 9)

Quaranta
alumnes de Vic,
afectats per
la retallada de
cursos d’adults
Quadern central

EL 9 FUTB L
2018- 2019

PRIMERA, SEGONA I TERCERA
CATALANA MASCULINA
PREFERENT I PRIMERA
CATALANA FEMENINA

(Pàgina 8)

teles metàli·liques
RIPOLL I FILLS SL
Fabricació pròpia
Pals i tornapuntes | Portes galv. i pintat verd | Tela S.T. galv.
plastificada | Filferro i accessoris | Bruc | Escorça | Vímet per
a tancats de zones residencials, esportives, piscines, etc. |
Pals de fusta tractats d’importació | Tela per a xais | Filferro
espinós per a tancats rurals i de bestiar.

Més de 27.000
alumnes inicien
el curs a Osona,
el Ripollès i el
Moianès

Carretera de Sant Hipòlit, 25 - 08500 VIC
Tel. 93 886 34 44

Victòries de
Manlleu i Vic i
derrota del Tona

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgines 2 a 6) A dalt, participants a la Marxa dels Vigatans, que divendres es va haver de suspendre per la pluja, a
la plaça de Vic; a baix, la intervenció de Jaume Alonso-Cuevillas a l’acte unitari de Taradell de dissabte a Can Costa

Amb aquesta edició
d’

(Pàgina 37)

SAGI SERRA

ALBERT BENET

(Pàgina 12)

Els estralls de la pluja a Sant Quirze

Camprodon estrena la Fira de la Galeta

La pluja continua fent estralls. Divendres va aparèixer un
espectacular esvoranc a l’accés a la carretera C-17 des de
Sant Quirze. A Orís, hi va haver veïns que no podien sortir
de casa. A la nit hi van caure 115 litres en només una hora.

Aquest cap de setmana Camprodon va viure amb notable
afluència de públic la primera edició de la Fira de la Galeta,
un producte molt lligat a la història del poble i que enllaça
amb el passat i el present pastisser del municipi.

