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Els habitatges turístics es 
disparen a Osona i creixen 

(Pàgines 38 i 39)

L’art de jugar
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El turisme d’un dia, en auge: la Fira de l’Avet a Espinelves, en marxa; dimecres obre el Mercat Medieval a Vic

Final de gira de Quimi Portet amb sorpresa
El final de gira d’Ós bipolar a 
L’Atlàntida va ser un concert 
ple de sorpreses. Al costat de 

Quimi Portet hi van desfilar 
Núria Graham, Joan Miquel 
Oliver, Albert Pla, Manolo 

García i Phil Manzanera.  
L’actuació va ser memorable, 
amb una gran ovació del 

públic per a Manolo García, 
amb qui Portet havia format 
El Último de la Fila.

(Pàgina 17) Manolo García i Quimi Portet, que van cantar junts, se saluden amb l’aplaudiment còmplice d’Ángel Celada
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Anna Vila, escollida 
alcaldessa de Setcases 
després d’un ple de 
censura al qual no es 
presenta l’exalcalde

 

La Diputació 
inverteix 435.000 
euros pel soroll de la 
variant de Calldetenes

(Pàgina 12)

La propera edició 
d’EL 9 NOU, dijous

Aquest cap de setmana hi ha 
hagut fires relaciones amb 
l’art de jugar a Tona i a Vic. A 
Tona, la fira Joc Joc, amb 17 

anys d’història, ha estrenat 
dos espais: el clàssic, amb els 
jocs de sempre, i el modern. I 
si la fira de Tona (a l’esquer-

ra) està més que consolidada, 
a Vic se n’ha estrenat una de 
nova, la de col·leccionisme 
Playmobil (a la dreta). 

La fira Joc Joc de Tona, consolidada; la de Playmobil, a Vic, s’estrena

Els habitatges turístics es 
disparen a Osona i creixen 
un terç en només un any

(Pàgina 13)

La comunitat 
musulmana de 
Ripoll s’unificarà 
en una sola 
mesquita 
La normalitat ha tornat al 
dia a dia dels musulmans que 
viuen a Ripoll després de 
la sotragada pels atemptats 
del mes d’agost. Les dues 
mesquites que ara mateix té 
el col·lectiu estan preparant 
la unificació en una de sola. 
Volen unir esforços, obrir-
se i integrar-se a la societat 
ripollesa. 

(Pàgines 

3 a 7)

(Pàgines 8 i 9)

El Suprem ha de 
decidir si deixa en 
llibertat Mundó 
la vigília de l’inici 
de la campanya 
El jutge Pablo Llarena deci-
deix aquest dilluns si allibera 
Carles Mundó i la resta de 
consellers destituïts i líders 
civils ara empresonats. La 
decisió es produeix la vigília 
de la campanya del 21-D, que 
arrenca calenta. A Ribes i 
Camprodon els han fet treu-
re de l’ajuntament pancartes 
de suport als presos.

(Pàgina 10)

El Gran Recapte 
d’Aliments torna 
a superar les 100 
tones a Osona

(Pàgina 11)


