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Música i gent
El MMVV recupera els concerts multitudinaris després de dos anys de mínims per la pandèmia

La 34a edició del Mercat de Música 
Viva ha significat el retorn a la norma-
litat després de dos anys de limitacions 
per la covid-19. El món professional, 

amb 850 acreditats, i el públic, amb una 
estimació de 120.000 persones, les grans 
xifres d’un MMVV que aquest cap de 
setmana ha viscut els grans concerts. 
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El pati de l’escola 
Sagrat Cor de Vic 
s’obrirà fora de 
l’horari escolar per  
a ús de tothom

(Pàgina 15)

El Tona arrenca un 
empat ‘in extremis’   
a l’Hospitalet

(Pàgina 20)

L’Escola de Música 
de Torelló perd més 
de la meitat dels 
alumnes amb el 
canvi de gestió

(Pàgina 35)

El Voltregà planta 
cara al Barça, 
però acaba 
perdent 5 a 2 al 
Palau Blaugrana

(Pàgina 18)

La cursa del Taga decideix els campions  
La Taga 2040, disputada aquest diumenge amb 500 atletes, va 
decidir els campions de Catalunya de curses de muntanya. Van 
endur-se el títol Núria Gil, a la foto, i Eduard Hernández. 

(Pàgina 27)
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Quaranta anys de la Mancomunitat La Plana 
La Mancomunitat La Plana va fer dissabte la celebració del 
40è aniversari, que va servir per homenatjar Ferran Teixidó, 
mort en accident, i reivindicar la vigència del projecte.

(Pàgina 7)
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Osona és la 
comarca de 
Catalunya amb 
més centres de 
culte catòlics

(Pàgina 8)

Reasfalten el 
carrer Progrés 
de Ripoll després 
de 10 anys de 
reivindicar-ho

(Pàgina 10)

(Pàgines 2 a 6) 

Les xifres: 850 professionals 
acreditats i una estimació de 
públic de 120.000 persones

Especial  
‘El 9 Moianès’

(Suplement)
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Més de la meitat de les empreses 
ecològiques del Moianès es dediquen 
als productes d’origen 100% vegetal 
El sector va començar a despuntar a la comarca als vuitanta i fabrica des d’hamburgueses fins a begudes i pasta

(Pàgina 7) Alumnes del Club de Judo de Moià, en plena acció. Se’ls inculquen valors com la disciplina i l’autocontrol

El Club de Judo de Moià, amb tres 
dècades d’història, és un referent en 
l’ensenyança d’aquesta art marcial. 
Actualment compta amb uns 370 

alumnes d’entre 4 i 67 anys, amb la 
particularitat que molts han descobert 
el judo gràcies a centres educatius que 
l’ofereixen com a activitat extraesco-

lar. Fent rodar el projecte hi ha David 
Roca, ànima d’un club amb talent i del 
qual han sortit esportistes d’èxit com la 
campiona d’Espanya Carla Ubasart.
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Fent planter i família de judokes

La Fundació JOV 
alerta des del 
Moianès que s’ha 
de treballar més 
l’educació emocional

(Pàgina 6)

Activen un 
autobús a 
demanda entre 
Santa Maria 
d’Oló i Vic

(Pàgina 6)

(Pàgines 2 i 3) 

Marta Fàbrega, 
de voluntària per 
“amor a l’art”, fa 
30 anys, a directora 
del Museu de Moià

(Pàgina 12)

Un obrador que no ha 
parat mai des de 1885

Valentí Bou va obrir el 1885 el 
forn Cal Bou, de Moià, que pot 
presumir de continuar al peu 
del canó gairebé un segle i mig 
després. El negoci, en un edifici 
amb esgrafiats del segle XVIII, 
sempre ha passat de pares 
a fills i aposta pel saber fer 
tradicional a l’hora de preparar 
des del pa fins als pastissos, els 
torrons o els panellets. Amb Cal 
Bou, EL 9 MOIANÈS inicia un 
cicle que recorrerà comerços 
centenaris de la comarca.

(Pàgina 10)
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Visita al Molí de 
Llobateres, a Sant 
Quirze, ara decrèpit 
i abandonat

(Pàgina 9)
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