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La Generalitat intentarà per 
segona vegada rescatar la 
concessió de l’Eix Transversal 
La decisió, que ja ha estat comunicada a l’empresa Cedinsa, permetria estalviar 810 milions d’euros fins al 2040

(Pàgina 5)

(Pàgina 31) Imatge aèria del Ball de Cintes, un dels que diumenge es van poder tornar a veure a Folgueroles 

La Festa Verdaguer va recuperar 
aquest any el seu format tradicional, 
amb els ballets i danses tradicionals al 

mig de Folgueroles. La festa coincidia 
amb el debat ben viu sobre el futur 
de la llengua i en què l’escriptor Enric 

Gomà, encarregat de fer el parlament 
d’aquesta edició, va voler combatre la 
desmoralització amb dades.
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Festa Verdaguer en ple debat sobre el català

(Pàgina 7)

Mireia Mata: “El 
model d’acollida de 
refugiats ucraïnesos 
d’Osona és un 
referent”

Un estudi alerta 
que els joves 
comencen a fumar 
i beure abans  
dels 14 anys

(Pàgines 2 i 3)

El primer festival 
ciclista Bike 
Show Vic-Osona 
reuneix més de 
900 persones

(Pàgina 24)

Gran assistència al 
Lactium de Vic, que 
ja és un aparador  
del formatge artesà 
de tot Catalunya

(Pàgina 35)

L’EnCanta de Roda 
es consolida en la 
cinquena edició, 
que ha reunit 13 
propostes musicals

(Pàgina 32)

El grup inversor 
interessat en l’escola 
El Roser també hi 
vol fer Batxillerat  
i cicles formatius

(Pàgina 8)
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(Pàgines 2 i 3) 

Les germanes Esperó tenen 70 i 77 anys. Són de 
l’Estany, un dels municipis on actualment no hi 
ha oficina bancària ni un caixer automàtic des 
d’on treure diners en efectiu. En aquesta edició 

d’EL 9 MOIANÈS, elles mateixes expliquen en 
primera persona quins obstacles han de sortejar, 
i com s’han acostumat a agafar l’autobús per anar 
fins a Moià i realitzar les gestions més bàsiques. 

La Diputació de Barcelona treballa en un projecte 
amb l’objectiu de dotar de caixers els pobles de 
menys de 5.000 habitants, però encara s’estan aca-
bant d’afinar les condicions per participar-hi.
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Més de 4.000 habitants del Moianès s’han de desplaçar per força a l’hora de fer gestions bancàries en persona

Moià, Castellterçol i Oló, els 
únics municipis on queden 
caixers per treure diners

Núria Picas: 
néixer a Manresa, 
viure a Berga i 
passar els estius 
a Calders

(Pàgina 12)

Pere Genescà, 
alcalde de Granera, 
anuncia que aquest 
serà probablement 
el seu últim mandat

(Pàgines 4 i 5)

“Si em surten coses estranyes, necessito ajuda”

(Pàgines 2 i 3) 

El Moianès, primera 
i última destinació

Andrés Jiménez va arribar a 
Moià fa 35 anys, en fa més 
de vint que forma part de la 
Policia Local del municipi 
i des del 2018 és el cap 
accidental d’un cos que vetlla 
per la seguretat dels ciutadans 
des de la proximitat. Després 
d’una dècada mantenint 
viva la flama amb només dos 
agents, la Policia Local ha 
ampliat la plantilla amb tres 
efectius més.
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(Pàgina 6)

Joventuts Musicals 
de Moià estrena 
amb Tempus Trio 
una residència 
artística de tres anys

(Pàgina 7)

El Calders 
puja a Tercera 
Catalana, on ja 
militen el Moià i 
el Castellterçol

(Pàgina 10)

El Ripollès podria 
guanyar pes en la 
candidatura si els 
Jocs d’hivern es 
fessin sense l’Aragó

(Pàgina 9)

El Voltregà 
femení s’assegura 
la permanència 
a l’OK Lliga 
derrotant el Mataró

(Pàgina 17)


