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Impulsen una 
campanya per evitar 
el racisme a Osona i 
Ripollès després dels 
atemptats de l’agost

(Pàgina 15)

La consellera 
Meritxell Serret 
anima els ramaders 
ripollesos a vendre 
carn ecològica

(Pàgina 31)

El Manlleu perd 
a casa amb el 
Farners i el Vic 
empata al camp 
del Llagostera B

(Pàgines 20 i 21)

Emotiu homenatge 
a Pilar Cabot 
durant l’entrega dels 
Premis Literaris de 
Calldetenes

(Pàgina 33)

La pràctica totalitat dels 
alcaldes d’Osona, el Ripollès 
i el Moianès que han signat 
el decret del referèndum 

van assistir a l’acte convocat 
dissabte per les associacions 
municipalistes al Palau de 
la Generalitat defensant el 

dret a vot de l’1 d’octubre i 
contra la persecució a què els 
ha sotmès la fiscalia. Aquest 
cap de setmana s’han fet els 

primers actes de campanya, 
el més multitudinari una xer-
rada a Vic amb Albano Dante 
Fachin i Benet Salellas.

Gairebé tots els alcaldes citats per la fiscalia van ser a Barcelona en una exhibició de força i unitat del món local
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La Guàrdia Urbana de Vic 
requisa propaganda de l’1-O 
després de rebre una denúncia

(Pàgines 10 a 13)

L’Ajuntament de Vic demanarà l’anul·lació de l’ordre de la fiscalia que els obliga a actuar

Més de 700 alcaldes per defensar el dret a votar

(Pàgines 2 a 8)
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Unes 2.000 
persones, a la 4a 
Fira d’Espectacles 
Hípics de Roda

(Pàgina 35)

El concert de Txarango dissabte a la nit al Sucre va ser un dels més multitudinaris que es recorden a les 29 edicions del Mercat de Música

Un final de festa espectacular amb el 
concert de Txarango al Sucre, un dels més 
multitudinaris dels que s’han fet mai al 
Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), 
va ser el colofó d’aquesta edició. El rècord 
de 714 professionals inscrits avala l’in-
terès per part del sector en un certamen 
que l’any que ve complirà els 30 anys. El 
MMVV va viure estrenes destacades a 
L’Atlàntida i als carrers el públic va res-
pondre desafiant les baixes temperatures.

L’èxit de públic 
i el rècord de 
professionals avala 
el Mercat de Música


