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Ha demanat a la Junta Electoral que faci retirar els símbols de Vic, Calldetenes, Tavèrnoles i Torelló 

Ciutadans denuncia quatre 
ajuntaments d’Osona per tenir 
llaços i pancartes pels presos

(Pàgina 13)

(Pàgines 28 i 29)

El Mercat Medieval de Vic ha viscut una de 
les edicions més multitudinàries. Segons el 
recompte que ha fet l’empresa The What-
sons, per encàrrec de l’Organisme Autònom 
de Fires i Mercats, 353.000 persones han 
visitat aquest any el Mercat, que s’ha allar-
gat cinc dies. Els visitants posen majorità-
riament una nota d’excel·lent a la fira i el 
95% expressen la seva voluntat de tornar 
l’any que ve. L’assalt de l’Altarriba, la recrea-
ció teatral que arribava al cinquè any, també 
ha batut rècord d’assistència.
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Visitants del Mercat Medieval, amb les Adoberies i la catedral de fons. Aquest any la fira ha durat cinc dies

Més de 350.000 
persones han 
visitat el Mercat 
Medieval de Vic

Centenars d’osonencs i 
ripollesos es van desplaçar 
a Brussel·les per participar 
dijous a la manifestació “Des-

perta, Europa”, convocada 
per l’ANC i Òmnium Cultural 
per fer arribar la reivin-
dicació independentista a 

Europa. En els parlaments hi 
van participar dos osonencs, 
Marta Rovira, d’ERC, i Joan 
Coma, de la CUP. 

Manifestació al cor d’Europa 

(Pàgines 6 i 7) Els gegants de Torelló durant el pas de la capçalera de la manifestació

Osona torna a ser 
la comarca amb 
més creixement 
econòmic el 2016

(Pàgina 17)

(Pàgines 3 a 5)

Vic, ciutat de 
llibreries: n’ha 
obert una al 
carrer de la Riera 
i ja en són 11

Empat del CP 
Vic a la Lliga 
Europea i victòria 
del Voltregà, que 
encarrila la CERS

(Pàgina 23 i 24)

El Manlleu 
s’imposa al 
Voltregà al derbi 
femení i se situa 
líder a l’OK Lliga

(Pàgina 22)

(Pàgina 27)

Vic Cricket Club, 
l’esport rei de 
l’Índia a Vic

Espadaler: “Defensaré 
sempre que Trapero 
no va tenir l’ànim 
d’incomplir la llei 
durant l’1-O”

(Pàgina 9)
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