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És la comarca de Catalunya amb un major increment: Alemanya, França i Bèlgica són els principals països de destí

A Osona creix un 17% la 
xifra de persones que se’n 
van a viure a l’estranger 

El Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs, que 
per sisè any s’ha fet a Vic, 

ha tornat a lluir i ha conta-
giat Vic de música i dansa. 
Corals de Nova York, Córdo-

ba (Argentina) i Guandong 
(Xina) es van alçar amb els 
primers premis del 35è festi-

val. En dansa, va guanyar un 
grup britànic d’arrels ucraï-
neses.

El Festival de Cantonigròs llueix a Vic
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(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 37)

La reaparició de Toni Barnils
L’equip dels germans Barnils, amb Toni Barnils 
com a estendard, guanyava tots els tornejos d’estiu 
de futbol sala que disputava a principis dels anys 
vuitanta. Aquest cap de setmana han tornat a jugar 
per celebrar el 40è aniversari del de Castellterçol.

Taradell recorda ‘Una rosa al viento’
El rodatge d’Una rosa al viento va revolucionar 
Taradell l’any 1983. La taradellenca Sete Molas era 
una de les protagonistes d’un film on apareixien 
Xavier Cugat, Mònica Randall o Alfredo Landa. El 
Grup de Recerca Local n’ha fet un documental.

(Pàgines 2 i 3)

La vida a Tavertet fa 5.000 anys 
Un equip d’arqueòlegs dirigit pel manlleuenc Mi-
quel Molist va tancar, divendres, la quarta campanya 
intensiva d’excavació a la cova de les Pixarelles, on 
hi ha evidències de presència humana des del perío-
de neolític mitjà, fa més de 5.000 anys.
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Les obres per acabar 
la reforma del carrer 
Major de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 
valdran un milió 

(Pàgina 6)

L’Ajuntament de 
Vic precinta una 
de les cambres 
del mercat 
municipal

(Pàgina 9)

Una nena de 5 anys 
que s’ofegava a la 
piscina de Roda, 
traslladada amb 
helicòpter a Sant Pau

(Pàgina 10)

Luciano F. Taccone i 
Eva Ledesma guanyen 
una Triatló d’Osona 
amb 500 participants

(Pàgina 35)

 (Pàgines 18 i 19) Membres del grup Folk Dance Ensemble Sivek, de Bulgària, a la plaça Major de Vic

 (Pàgina 27) 


