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(Pàgines 2 i 3)

L’estiu convida a la festa. 
El progressiu tancament de 
locals emblemàtics a Osona, 
com L’Eixam, Keeper, Roc 34, 
Portland, Karibú o Fox-trot, 
entre altres, ha fet gravitar 
gran part de l’oferta d’oci 
nocturn cap a Vic. Sí que 
resisteixen petits locals en 
molts pobles en un moment 
en què la polèmica dels hora-
ris de tancament ha revifat.

On és           
la festa?

El progressiu tancament 
de locals emblemàtics 
centralitza l’oferta a Vic

(Pàgina 5)

Puigdemont-Homs: calma després de la tempesta 
El PDeCAT d’Osona va lliurar per primer cop dissabte els 
Premis Asterisc. El premi d’honor el va rebre Francesc Homs, 
inhabilitat pel 9N, de mans de Carles Puigdemont. Es van 
abraçar. Puigdemont li va agrair el “sacrifici” que ha fet.
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El Festus de Torelló compleix 20 anys
Centenars de persones han passat aquest cap de setmana 
per la 20a edició d’un Festus de Torelló que va comptar amb 
26 espectacles (a la foto, La Gran Troupe). L’organització, 
satisfeta, vol millorar espais i fer créixer la programació.
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L’equip de govern hi ordena una inspecció amb 
l’advertència que si no es complissin les condicions 
sanitàries caldria fer-ne un tancament cautelar

Ajuntament de Vic i paradistes 
topen pel Mercat Municipal 

Jornada històrica pels Sagals 
d’Osona aquest diumenge. 
Van completar tres castells de 

vuit (3 de 8, 2 de 8 amb folre 
i 4 de 8) en una sola actuació, 
fita que mai no havien acon-

seguit. Fer-ho a la festa major 
de Vic, en què compartien 
plaça amb els Castellers de 

Sabadell i els Castellers de 
la Vila de Gràcia, hi va afegir 
una significació especial. 

Eufòria dels Sagals d’Osona per una actuació històrica

 

(Pàgina 4)
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Els comerciants no s’arronsen: han recollit 2.000    
firmes en les darreres setmanes per demanar que       
el consistori lideri una reforma que està encallada

(Pàgina 22) Els Sagals d’Osona van celebrar la gesta a la plaça Major de Vic, on va córrer el cava

(Pàgines 16 i 17)

El ‘segrest’ de la verge 
de Núria, descobert 
en un documental 
pel santjoaní Eduard 
Miguel

(Pàgina 27)

(Pàgina 8)

Manlleu va ser 
dissabte capital 
per un dia dels 
territoris de 
parla catalana

L’Atlètic de Madrid 
‘pesca’ a Osona i fitxa 
el vigatà Marc Tenas, 
de 16 anys, que ara 
jugava al Cornellà

(Pàgina 32)


