Amb el calendari d’Estabanell
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Evacuen un tren
aturat a l’entrada de
Vic per una avaria
i tarden 16 hores a
restablir el servei
(Pàgina 9)

Detenen membres
d’una associació
cannàbica de
Vic per tràfic
de droga
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(Pàgina 7)

Gairebé el 10% de la població
d’Osona i el Ripollès ha rebut
la primera dosi de la vacuna
Salut vol iniciar a l’abril la vacunació massiva: al Sucre de Vic i a set espais del Ripollès
(Pàgines 2 a 6) La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el conseller Ramon Tremosa, durant el recorregut inaugural

(Pàgina 11)

ERC suspèn
de militància
Josep M.
Freixanet
durant dos anys
(Pàgina 14)

Unió de Pagesos
s’imposa a
les eleccions
agràries a Osona
i el Ripollès
(Pàgines 20 i 21)

ALBERT LLIMÓS

El Tona guanya el
Vic-Riuprimer en
el derbi osonenc
de Primera
Catalana

Vic ‘salva’ un Mercat del Ram de mínims

(Pàgina 37)

25 anys d’art al
Casino de Vic
La sala d’exposicions del
Casino compleix 25 anys
programant tant artistes
consagrats com emergents.

Després de la suspensió d’ara fa un any,
la ciutat de Vic va tornar a viure el seu
emblemàtic Mercat del Ram. Un Mercat
de mínims, condicionat pel context de

pandèmia, però que va saber mantenir
part del seu esperit. El nou espai de gastronomia i artesania al parc Balmes, que
es va tancar al trànsit per a l’ocasió, i el

(Pàgina 9)

Una plantació de marihuana a Manlleu
Els Mossos van detenir divendres a Manlleu quatre persones
per tenir una plantació de marihuana. Els van trobar 390
plantes i tenien el subministrament elèctric punxat.

muntatge de La Casa de Pagès als exteriors del recinte firal, dos dels pols d’un
programa reinventat que també va donar
una mica d’aire a la cultura popular.

(Pàgina 38)

GUILLEM RICO

La propera edició
d’EL 9 NOU
s’avança a dijous

Guillem Roma
estrena el seu
quart disc a
L’Atlàntida

El calendari d’Estabanell
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