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La campanya de Nadal a Vic arriba 
aquest any amb una proposta inèdita, 
el Ressò. Es tracta de la primera edició 

d’una botiga temporal de segona mà 
que impulsen cinc entitats del tercer 
sector d’Osona, en un escenari igual-

ment singular: l’interior de l’església 
de la Pietat. La proposta, en marxa fins 
al 5 de gener, podria tenir continuïtat.
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Un mercat de segona mà en una església

(Pàgina 63) Un moment de la concorreguda inauguració, dimecres; els objectes de segona mà ocupen tota la nau central

Aquest any a l’Hospital de Vic s’han 
posat un 40% més de marcapassos 
que abans de la pandèmia 
Després de la covid hi ha hagut un rebot per casos no diagnosticats; la Marató està dedicada a les malalties del cor

(Pàgines 2 i 3)

Vic posa el nom 
de l’exalcalde 
republicà Marià 
Serra i Badell a un 
carrer de la ciutat

(Pàgines 12 i 13)

Jordi Rosell, actual 
portaveu del grup 
municipal, serà el 
candidat de Junts a 
l’alcaldia de Torelló

(Pàgines 10 i 11)

Inka Guixà agafa  
el relleu del 
seu pare i serà 
consellera delegada 
de La Farga

(Pàgina 41)

Helena Cánovas 
estrena a Vic una 
recreació musical de 
la novel·la ‘Laura a 
la ciutat dels sants’

(Pàgina 44)

Una final amb accent franco-argentí
Johan Rouyer, estudiant francès de la UVic, i Ricardo 
Alaniz, argentí afincat a Sant Joan de les Abadesses, 
expliquen com viuran diumenge la final del Mundial que 
enfrontarà dues de les seleccions que eren favorites. 

(Pàgines 50 i 51)
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50 anys de la grossa del Mexicà
La venda de loteria de Nadal manté bon ritme a Osona i el 
Ripollès, en un any que es commemora el mig segle de la 
grossa del Cafè Mexicà de Vic. A la foto, el propietari, Jaume 
Ripoll, celebrant-ho. El seu fill ho rememora per a EL 9 NOU.

(Pàgines 6 a 8)

Campdevànol 
celebra 60 anys del 
pessebre al Costa 
Pubilla i n’exposa 
160 per tot el poble

(Pàgines 60 i 61)

Vic i Manlleu es 
veuen les cares 
dissabte en el 
derbi de futbol a 
Primera Catalana

(Pàgina 54)


