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Buch reconeix la falta de 
mossos que critiquen els 
alcaldes d’Osona i el Ripollès

Va dir-ho a Sant Quirze, on la setmana passada es van fer tres detencions per robatoris en diferents punts de Catalunya

(Pàgina 11)

Vic, capital formatgera

(Pàgina 45)
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Aquest cap de setmana Vic s’ha tornat a convertir 
en la capital formatgera del país de la mà del Lac-
tium, que ha atret un públic nombrós (a la foto). 
El premi al Millor Formatge Català ha estat per la 
Formatgeria d’Espinelves amb El Miner.

(Pàgines 4 a 10) Els candidats de Torelló, la mitjanit de dijous a divendres, a l’acte d’enganxada del primer cartell

Aquesta setmana s’entra de ple en la cam-
panya per a les municipals del 26-M, que va 
començar oficialment divendres. EL 9 NOU 
recull la crònica de l’enganxada del primer 
cartell que a Vic i Manlleu es va viure amb 

algun moment de tensió. Durant tots aquests 
dies EL 9 TV emetrà un debat diari. Aquesta 
setmana, els de Sant Hipòlit (dilluns), les 
Masies de Voltregà (dimarts), Taradell (dime-
cres), Tona (dijous) i Centelles (divendres).

Comença la campanya del 26-M
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EL 9 TV emet 
un debat diari

(Pàgina 55)  

(Pàgina 41)
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Festa major participada a Ripoll

(Pàgina 47)
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Aquest cap de setmana Ripoll ha celebrat la festa 
major en honor a Sant Eudald. La festa ha estat 
participada i aquest any ha combinat els concerts 
nocturns amb les activitats diürnes, com la tradici-
onal Dansa dels Clavells (a la fotografia).

Malestar a Roda 
perquè l’ACA no 
deixa obrir la 
Guingueta de la 
Blava

(Pàgina 12)

Victòria del Vic, 
empat del Manlleu 
i derrota del Tona, 
però tots tres 
gairebé salvats

(Pàgines 24 i 25)

Josep Salom 
sobre el cas 
del 3%: “No he 
falsejat mai cap 
concurs”

(Pàgina 13)

Ventall Teatre plega 
després de 29 anys

(Pàgines 2 i 3)

L’encant del petit format
L’EnCanta, un festival de petit format de cantau-
tors, ha atret més de 1.000 persones a Roda entre 
divendres al vespre i diumenge al migdia. Han 
estat nou concerts repartits en sis escenaris. A la 
foto, l’actuació de Joana Serrat.


