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El Tona aconsegueix 
l’històric i esperat 
ascens a Tercera
La victòria contra el Sabadell Nord (4-1) els fa campions de Lliga i els permet pujar de categoria 

(Pàgines 18 i 19)

Per primera vegada a la seva història, 
el Tona jugarà a Tercera RFEF. L’equip 
que entrena Ricard Farrés va derrotar 
dissabte el Sabadell Nord (4-1), es va 

proclamar campió de Lliga i va certificar 
l’ascens. Ni la pluja intermitent ni haver 
de capgirar el marcador van espantar 
tampoc els aficionats, que van respondre 

en massa. Al final, explosió d’eufòria i 
cop de porta al fantasma de l’any passat, 
quan l’ascens s’havia escapat contra tot 
pronòstic al camp de la Guineueta.
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Final rodó tot i començar perdent

Prop d’un miler 
de persones a 
la megaestelada 
pels 10 anys de 
l’ANC de Vic

(Pàgina 5)

La Mancomunitat 
podrà tractar el 
triple de residus 
orgànics gràcies 
a una nova planta

(Pàgina 4)

Condecoren els 31 
mossos que eren 
a la comissaria de 
Vic el dia que hi va 
haver l’assalt 

(Pàgina 6)

Dues víctimes 
mortals en un xoc 
frontal entre dos 
cotxes a la carretera 
de Moià a Calders

(Pàgina 7)
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Un Sant Jordi 
passat per aigua
No va ser la pandèmia, sinó la 
pluja, el que va condicionar el 
Sant Jordi d’aquest dissabte, 
però tot i així la festa del 
llibre i la rosa va desplegar el 
seu encant arreu d’Osona i el 
Ripollès. Els llibreters estan 
contents amb les vendes, 
que també confirmen l’èxit 
de Ferran Garcia o Maria 
Nicolau.

(Pàgines 14 i 15)
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Passejant pel nucli històric de Vic, aquest dissabte, amb roses i paraigües

La fi de les 
caixes catalanes
Es va fallar en la diagnosi 
i es va actuar tard i 
malament. Així sintetizava 
divendres a Manlleu 
l’exconseller d’Economia 
Antoni Castells l’actuació 
del Banc d’Espanya en el 
procés que va acabar amb 
el sistema català de caixes 
l’any 2012, després de la 
crisi financera.

(Pàgines 2 i 3)

Educació equitativa 
i de qualitat,  
a ‘El 9 Món’

(Suplement especial)

Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior


