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La Plana de Vic és la zona de tot 
Espanya on hi ha més episodis 
de contaminació per ozó
Ho diu un informe d’Ecologistes en Acció que recull, també, que aquest estiu es va arribar al pitjor pic en 16 anys

Una cinquantena d’alcaldes i regidors 
d’Osona i el Ripollès van participar 
aquest dissabte al matí al Palau de la 
Generalitat en un acte de rebuig a la 
sentència del Tribunal Suprem. La 
trobada, en la qual va intervenir l’al-
caldessa de Vic, Anna Erra, va ser el 

pròleg de la manifestació de la tarda, on 
també es van desplaçar autocars de les 

dues comarques. L’endemà, diumenge, 
va tornar-hi a haver un tall a la conflu-
ència de la C-17 i la C-25 a Gurb que va 
provocar cues de set quilòmetres. Paral-
lelament, la UVic-UCC ha ajornat les 
activitats avaluables fins després de les 
eleccions del 10-N. 

Alcaldes d’Osona i el Ripollès contra la sentència

(Pàgina 7)

Vint-i-cinc anys de la Fira de la Castanya
Viladrau ha celebrat aquest cap de setmana la 25a edició de la 
Fira de la Castanya. Parades, gastronomia i tallers van servir 
de marc per a l’agermanament del poble amb la localitat fran-
cesa de Mourjou, on fa tres dècades que fan una fira similar.

(Pàgina 43)
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Mor el pianista 
Joan Amils, 
ànima del 
Festival de 
Música de Ripoll

(Pàgina 42)

Bargalló posa 
data al nou edifici 
de l’institut de 
Gurb: el 2022 
estarà acabat

(Pàgina 4)

El Homrani diu 
a Manlleu que 
s’han obert vies 
per evitar que 
Prysmian tanqui

(Pàgina 15)

A Sant Joan, final d’un dol heretat
La Generalitat va lliurar divendres a la família les restes 
del soldat republicà Tomàs Verdaguer, de Sant Joan de les 
Abadesses, que va morir durant la Guerra Civil amb 34 anys. 
Durant set dècades la família no havia sabut on era enterrat.

(Pàgina 6)
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(Pàgines 2 i 3) EL 9 NOU va fotografiar els alcaldes i alcaldesses d’Osona i el Ripollès davant el Palau de la Generalitat 
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Victòria del 
Girbau Vic TT  
en el debut a 
casa a la Lliga  
de Campions

(Pàgina 31)

Primer triomf 
del Patí Vic a 
l’OK Lliga, on el 
Voltregà perd i el 
Taradell empata

(Pàgines 20 i 21)

CRÒNICA

Una nit a l’ajuntament  
de Calldetenes
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EL 9 NOU avança un dia l’edició


