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El Mercat Medieval de Vic 
torna al nucli antic i preveu 
acollir de nou multituds
Aquest dijous va obrir portes, amb pluja a partir del migdia, i continuarà fins diumenge

(Pàgines 48 i 49)

El 26è Mercat Medieval de Vic va arrencar 
aquest dijous. Ho va fer amb una primera 
onada de multituds fins al migdia, quan 
la pluja va acabar deslluint sensiblement 

aquesta primera jornada. La fira, que 
aquest any retorna als carrers del nucli 
antic, continuarà fins diumenge pendent 
del temps. El Mercat Medieval i la Fira de 

l’Avet d’Espinelves, que també estarà acti-
va fins diumenge, han esdevingut dues de 
les grans cites turístiques pel pont de la 
Puríssima a escala nacional.
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Pendents del temps del cap de setmana

La xifra de 
defuncions a Osona 
baixa però encara està 
per sobre d’abans  
de la pandèmia

(Pàgina 5)

Vic s’ha gastat 430 
euros en banderes 
espanyoles que els 
hi roben del balcó 
de l’Ajuntament

(Pàgina 6)

Renuncien a fer el 
Caganer Festimarket 
per la nova negativa 
de l’Ajuntament de 
Folgueroles

(Pàgina 7)

Reivindicant la figura del campaner
El toc manual de campanes ha estat declarat Patrimoni 
Cultural de la Humanitat. A Osona en queden alguns pocs 
testimonis. Com el de Josep Ferrer, a Granollers de la Plana.

(Pàgines 46 i 47)

Vaques d’origen occità que arrelen a Osona
Tres ramaders d’Osona i una del Moianès han creat una 
associació per promoure la raça bovina Aubrac. D’origen 
occità, la carn d’aquesta vaca està molt ben valorada.

(Pàgines 30 i 31)

Condemnats a 
estar espatllats
Passos de vianants amb 
llums, escales mecàniques, 
panells informatius... L’espai 
públic està ple d’elements 
que no funcionen mai. EL 9 
NOU en fa un recull.

(Pàgines 16 i 17)

El Mundial des 
d’Osona i el Ripollès: 
l’alegria del Marroc 
i la fe dels argentins 
amb Messi

(Pàgines 40 i 41)

L’alcalde de 
Sant Joan, 
Ramon Roqué, 
optarà a un 
cinquè mandat

(Pàgines 12 i 13)
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60 anys de la Coral 
Canigó, amb ‘El 
Messies’ de Händel

(Pàgines 34 i 35)
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