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Vic aprova un pla per fer front als 
problemes derivats de l’elevat nivell 
de pobresa del barri del Remei
La sobreocupació de pisos, la manca d’espais públics o l’incivisme seran abordats en un consell de barri
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Vic recupera l’esperit de Música Viva

El Moianès 
aplaudeix l’arribada 
del nou suplement 
d’EL 9 NOU 
dedicat a la comarca

(Pàgina 22)

La 33a edició del Mercat de Música Viva  
va arrencar dimecres amb 570 professio-
nals acreditats que esperaven la trobada 
de Vic per planificar una temporada 

encara incerta però millor que l’anteri-
or. Els concerts oberts al públic també 
van començar, amb estrenes destacades 
com les d’El Petit de Cal Eril i Roger 

Mas. Aquest cap de setmana presenten 
discos dos grups osonencs, Germà Aire 
i Power Burkas, i la zona esportiva acull 
les actuacions més multitudinàries. 

(Pàgines 2 a 6) Roger Mas va presentar aquest dijous al vespre el seu últim treball, ‘Totes les flors’

Goufone compra 
la manresana 
Soom Fibra per 
guanyar pes a la 
Catalunya Central

(Pàgina 31)

Arrenca l’OK Lliga 
amb el Voltregà 
i el Manlleu com 
a representants 
osonencs

(Pàgina 38)

Inici de curs amb cinc grups confinats  
El curs ha començat amb un terç dels grups confinats respecte 
als que hi havia ara fa un any a Osona i el Ripollès. Una de les 
novetats és l’estrena del Batxillerat a Calldetenes, a la foto. 

(Pàgines 14 i 15)

El projecte americà del primer vi de Besora  
Sis anys després de plantar els primers ceps, la bodega i vinyes 
Mas Clarella, que ha impulsat el nord-americà Brad Call a 
Santa Maria de Besora, treu al mercat els primers vins Clarella.

(Pàgina 43)

Una odissea per 
aconseguir xips
Montronic Vic, que fabrica  
plaques electròniques, fa 
setmanes que té dificultats 
per obtenir xips. És una 
de les conseqüències 
econòmiques de la Covid, 
com l’encariment general de 
les matèries primeres.

(Pàgines 8 i 9)
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(Pàgina 10)
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Atraquen el 
mossèn de 
Rocaprevera 
de Torelló a la 
sortida de missa

(Pàgina 19)


