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La Generalitat encarrega un 
estudi per connectar Andorra  
i Barcelona en tren utilitzant l’R3
Ferrocarrils construiria un reivindicat ramal que aniria des d’Alp fins al Principat passant per la Seu d’Urgell

Sant Bartomeu 
descarta fer pisos a 
les naus de Puigneró  
i en rehabilitarà uns 
que volia enderrocar

(Pàgina 16)

Més de la meitat 
dels ajuntaments 
no tenen el secretari 
municipal amb la 
plaça consolidada

(Pàgines 2 i 3) (Pàgines 18 i 19) Òscar Camps, aquest dimecres a la Universitat de Vic, on va ser investit doctor ‘honoris causa’

El fundador i director de Proactiva 
Open Arms, Òscar Camps, va ser inves-
tit dimarts com a nou doctor honoris 
causa per la UVic-UCC pocs dies des-

prés de la tragèdia en què diversos 
immigrants van morir a la frontera de 
Melilla. Va ser un acte carregat d’emo-
tivitat i que va comptar amb la pre-

sència del conseller de Salut, Josep M. 
Argimon. En l’entrevista a EL 9 NOU, 
Camps demana als ciutadans “no ser 
còmplices del discurs oficial”.
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“No podem quedar-nos indiferents”

L’Orfeó Vigatà, la 
festa major de Vic 
i CorCia Teatre,  
a ‘El 9 Estiu’

EL 9 ESTIU

Els actors que intervin-
dran en el muntatge de 
CorCia, amb les antigues 
naus de Dúctil Benito de 
Manlleu com a escenari

Divendres, 1 de juliol de 2022

La Creu de Sant Jordi, 
cirereta als 120 anys 
de l’Orfeó Vigatà

EL 9 NOU i La Gralla 
lliuren el sisè Premi de 
Narrativa Curta

La Crida, emblema de la 
festa major de Vic, torna 
dissabte després de dos anys

Primera onada de 
festivals d’estiu a 
Osona i el Ripollès

CorCia omple amb ‘Refugiats’ 
un mes de teatre a Manlleu

Pàg. 34
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(Pàgina 25 a 40)

El calvari d’operacions d’una esquiadora d’elit   
Mariona Boix, excampiona d’Espanya d’eslàlom, porta 12 
operacions al genoll que es va lesionar. Han passat set anys i 
encara no camina amb normalitat.

(Pàgina 49)
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Debat intens sobre els festius locals a Torelló   
Prop de 1.400 persones ja han votat quin dia volen que sigui el 
festiu local de Torelló: per Carnaval o per Rocaprevera. Junts 
demana que s’aturi una consulta que ha generat molt debat.

(Pàgina 10)
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Carles Banús 
deixarà l’alcaldia 
de Tavèrnoles al 
setembre després 
d’11 anys

(Pàgines 6 i 7)

Un jutge prohibeix 
circular per l’Eix a 
membres d’un grup 
criminal que robava 
a camions a Gurb

(Pàgina 14)

(Pàgina 8)


