
1,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 18 d’octubre de 2021

A
n
y
 X

L
IV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
0
9
9

L’església del Carme de Vic es va omplir 
dissabte per dir l’últim adeu a Jacint 
Codina Pujols, alcalde de Vic durant 
12 anys (1995-2007). L’Ajuntament 

va decretar un dia de dol i al balcó del 
consistori es va posar un crespó negre 
en record a l’alcalde que, entre d’altres, 
va impulsar el soterrament de la via del 

tren, la fusió de les escoles i l’aplicació 
del model Vic educatiu o va projectar 
L’Atlàntida com un equipament cultu-
ral de referència a la Catalunya Central.

Les estacions de la Plana de Vic van detectar una millora de la qualitat de l’aire l’estiu passat

La reducció del trànsit 
durant la pandèmia va 
fer caure l’ozó un 10%

(Pàgines 4 a 6) Jacint Codina, en una imatge de gener de 2004 al despatx d’alcaldia de l’Ajuntament de Vic

Dol a Vic per la mort de Jacint Codina
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Set de cada deu 
ramaders dels 
municipis del 
Montseny tenen 
més de 65 anys

(Pàgines 2 i 3)

L’exportera del 
Voltregà Teresa 
Bernadas denuncia 
LGTBIfòbia en un 
informe mèdic a Vic

(Pàgina 10)

(Pàgina 8) 

(Pàgines 22 i 23)

Primera cursa infantil adaptada de Vic   
Una cinquantena d’infants van participar a la primera Cursa 
Infantil Adaptada de Vic. La prova té com a objectiu donar 
visibilitat als nens i nenes amb diversitat funcional. Després 
de l’èxit, els organitzadors volen que tingui continuïtat.

(Pàgina 11)
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L’oci nocturn intenta tornar a la normalitat  
Les Carpes ViG Estiu, un dels locals d’oci nocturn amb més 
renom d’Osona, va tornar a obrir les portes aquest cap de 
setmana després d’un any i mig tancades. Les entrades 
anticipades es van exhaurir. L’aforament és de 1.900 persones.

(Pàgina 43)
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(Suplement)

Suplement  
‘El 9 Moianès’

El 23è Festival 
de Jazz de Vic 
recupera la seva 
millor versió

(Pàgina 40)

El Manlleu es posa 
líder de Primera 
Catalana després 
d’imposar-se (3 a 1) 
al Sabadell Nord


