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ERC-JpT pacta amb 
la CUP a Torelló i 
s’assegura el seu vot 
favorable als futurs 
pressupostos

(Pàgina 10)

Creen una oficina 
tècnica per 
supervisar les obres 
de millora que es 
facin a l’R3

(Pàgina 12)

 (Pàgines 2 a 5) Jordi Sànchez i Pere Aragonès, dissabte a l’eixida de la casa de pagès on van estar reunits tot dissabte

El parc Balmes 
de Vic acull la 13a 
edició del Lactium

(Pàgina 51)

“Hi havia la sensació que 
el que estava passant allà 
dins era transcendental”
Jordi Sànchez i Pere Aragonès, que serà investit aquest divendres, van desencallar en 
una reunió secreta al mas Soler de n’Hug de Prats el pacte de govern entre Junts i ERC

Entren a robar 
per tercera 
vegada en un 
mes a una 
benzinera de Vic

(Pàgina 21)

Els advocats 
d’Osona decideixen 
en una assemblea 
posar el llaç groc a 
la façana del col·legi

(Pàgina 13)

La Jazz Cava de 
Vic reobre amb 
un aforament per 
a una trentena de 
persones

(Pàgina 38)

Protestes per les obres a la plaça de la Noguera
Les obres per preparar la construcció d’habitatges a la plaça 
de la Noguera de Vic van començar dilluns amb protestes 
dels membres de la plataforma Remei Reviu. Dimarts hi va 
haver moments de tensió i es va detenir un manifestant. 

(Pàgina 8)
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Com s’afronta el segon estiu de pandèmia 
EL 9 NOU ha reunit responsables d’agències de viatges, del 
sector de l’oci nocturn, de festivals de música o de casals per 
a nens i nenes amb l’objectiu d’analitzar quines són les pers-
pectives d’aquest estiu. S’obre un bri d’esperança.

(Pàgines 6 i 7)
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Un somni fet 
realitat
Bruna Vilamala, de Bor-
gonyà, va aconseguir 
diumenge amb el Barça el 
Campionat d’Europa. “És 
un somni que estic gaudint 
moltíssim”, explica.

(Pàgina 44)


