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La consellera de Justícia diu que les obres
dels jutjats de Vic, que porten tres anys de
retard, començaran a principis del 2020
(Pàgina 39)

Ester Capella justifica l’endarreriment pel canvi a un projecte més ambiciós i la paralització provocada pel 155
(Pàgines 2 a 12) El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera Teresa Jordà, durant el recorregut inaugural

(Pàgina 14)

Arrenca una
campanya per les
generals a Osona i
el Ripollès marcada
per les municipals
(Pàgina 15)

JuntsxCat renovarà
més de la meitat
dels alcaldables
d’Osona a les
eleccions del 26-M
(Pàgina 40)

(Pàgines 30 i 31)

ALBERT LLIMÓS

Detenen la dona de
fer feines per haver
robat 1.650 euros
de la casa de Gurb
on treballava

Un Mercat del Ram multitudinari
El bon temps va portar molta gent al
Mercat del Ram de Vic, sobretot dissabte i diumenge, convertint-la en una de
les edicions amb més visitants. El presi-

dent de la Generalitat, Quim Torra, i la
consellera d’Agricultura i Ramaderia,
Teresa Jordà, van participar en el recorregut inaugural de la fira, dissabte al

(Pàgines 20 i 21)

matí. Una de les novetats d’aquesta edició va ser el Mercat de Rams i Llibres,
amb la presència d’escriptors locals i
nacionals, amb un gran èxit.

(Pàgines 24 i 25)

Andreu Simón
i Marta Muixí
guanyen la
divuitena edició de
la cursa dels Matxos

El Vic de futbol
agafa aire amb una
victòria a Palamós
mentre que el Tona
i el Manlleu perden



  



  

 

  

 

ARNAU JAUMIRA

EL 9 NOU s’avança un dia

Canvi del dia de publicació
DIJOU

18

Abril

S
DIVENDRES

19

Abril

El Manlleu recupera el liderat
El CP Manlleu recupera el
liderat de l’OK Lliga femenina després d’imposar-se al

Voltregà en el derbi osonenc.
Va guanyar a Sant Hipòlit
per un ajustat 2 a 3.

(Pàgines 20 i 21)

Derrotes del CP Vic
i el Voltregà contra
dos rivals directes
dels vigatans, el Sant
Cugat i el Girona





