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(Pàgina 4, editorial i suplement)

L’exconseller Jordi Baiget,
nou director general de la
Universitat de Vic-UCC
Aquest dissabte fa 25 anys que el Parlament de Catalunya va reconèixer per unanimitat els estudis universitaris
(Pàgina 5)

(Pàgines 2 i 3) L’estació de trens és la principal parada de taxis de Vic. A la capital d’Osona hi ha 25 llicències

Un veí de
Taradell denuncia
una agressió
homòfoba sortint
de festa

Arnau Rovira:
“L’actual govern de
Manlleu és el que
més ha invertit en
seguretat ciutadana”
(Pàgina 15)

Vic fa una prova
pilot amb un líquid
a les façanes per
evitar que els
gossos hi orinin
(Pàgines 6 i 7)

Radiografia al sector del taxi
Els taxistes viuen una setmana amb
mobilitzacions a Barcelona per reclamar
a l’administració que continuï limitant
l’acció d’empreses de l’estil Uber i Cabi-

fy. A Osona i el Ripollès, amb un mercat
poc atractiu per a aquestes companyies,
no hi ha de moment el mateix problema. Tot i això, els taxistes estan alerta

(Pàgina 33)

i aposten per oferir un bon servei que
eviti l’entrada d’unes empreses que a
tot Catalunya han multiplicat per 10 el
nombre de llicències en cinc anys.

(Pàgina 9)

(Pàgina 37)

ALBERT LLIMÓS

Balanç d’un any de
govern d’ERC i Junts
El pacte de govern que
Pere Aragonès i Jordi
Sànchez van forjar en una
masia de Prats compleix un
any. Osonencs i ripollesos
fan balanç de la feina feta.

ALBERT LLIMÓS

L’Esquirol tindrà
institut escola el
curs 2023-24 i hi
haurà d’invertir
1,8 milions

Testimoni del retaule de Sau al MEV

El futbol català tria representants

El Museu Episcopal de Vic ha incorporat a
la col·lecció l’única peça que es conserva del
retaule de l’església de Sant Romà de Sau.
És obra de Joan Gascó i datada l’any 1609.

La Federació Catalana de Futbol escull
diumenge nova directiva. En les quatre
candidatures hi ha representants osonencs.
EL 9 NOU n’ha reunit alguns d’ells.

(Pàgina 26)

L’exportació de
carn de porc a
la Xina ha caigut
gairebé un 70%
en només un any

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 12 i 13)

