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El Consell Comarcal licita per 64 
milions el servei de recollida que 
estendrà el porta a porta a Osona 
Sis municipis més s’apuntaran a un model de gestió de les escombraries que ja apliquen 21 ajuntaments de la comarca

Torna a obrir 
l’alberg de Sant 
Joan després de dos 
anys, ara gestionat 
per la Generalitat

(Pàgina 10)

Cap cementiri 
d’Osona i el Ripollès 
està preparat per 
fer-hi enterraments 
musulmans 

(Pàgina 4)

(Pàgines 16 a 19) La Crida va viure el moment culminant a la plaça de la Catedral, quan es van retrobar les colles

Després de dos anys sense poder-se 
fer pel context de pandèmia, Vic es va 
retrobar dissabte amb la multitudinària 
Crida, convertida en un dels emblemes 

de la festa major, renovada ara fa 10 
anys gràcies a la creació d’una comissió 
de festes específica. Les tres colles, 
Verds, Vermells i Negres, van viure 

amb intensitat la jornada, que va culmi-
nar amb un esclat d’eufòria col·lectiva 
a la plaça de la Catedral. El programa 
festiu continua fins diumenge que ve.
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Tenyits de festa major de Vic

(Pàgina 19)

En marxa el nou Circuit d’Osona  
Després de gairebé cinc anys d’obres i amb una inversió d’1,2 
milions, divendres va reobrir el Circuit d’Osona. S’ha posat al 
dia i s’ha ampliat: ara té una longitud de 1.263 metres.

(Pàgina 13)
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Recta final del rodatge ‘Canigó 1883’   
Tagamanent i Folgueroles han estat escenari del rodatge 
d’escenes de Canigó 1883, el film d’Albert Naudín sobre 
Verdaguer. Lluís Soler interpreta el poeta en l’etapa madura.

(Pàgina 21)
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ERC presenta 
Maria Balasch 
com a candidata 
per fer “el canvi 
segur” a Vic

(Pàgina 5)

Víctor Guerrero, al 
Talent Convidat: “Els 
joves no som ganduls. 
Si hi ha oportunitats, 
ens hi agafem”

(Pàgines 8 i 9)

(Pàgines 2 i 3)

El purgatori de la 
catedral de Vic
El projecte “Territori Oli-
ba” recorre els sostres de 
la catedral de Vic en una 
visita poc habitual.


