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Els veïns de la plaça de l’Estació 
de Vic voten en contra de canviar 
el nom pel de l’1 d’Octubre
L’Ajuntament busca ara alternatives per poder commemorar l’aniversari del referèndum batejant un espai públic

(Pàgines 3 a 12) Jaume Coll (Obeses), Roger Orriols (Nyandú), Judit Puigdomènech, Paula Valls i Guillem Roma

Des de dimecres està en mar-
xa el 30è Mercat de Música 
Viva de Vic, amb activitat 
professional i concerts, cen-

trats a L’Atlàntida. Aquest 
divendres i dissabte, s’hi afe-
geixen els grans escenaris, i 
a tot arreu hi ha una desta-

cada presència osonenca. En 
dos dies, hi haurà concerts 
de Guillem Roma, Ju, Pau-
la Valls, Nyandú i Obeses, 

aquests tres últims dissabte, 
en una nit osonenca. Tots ells 
tenen discos acabats de sor-
tir o a punt de fer-ho.

El bon moment de la música osonenca, al Mercat 

Les imatges 
dels osonencs  
i els ripollesos  
a la Diada

Quadern central
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(Pàgina 15)

La plaga de 
l’eruga del boix 
s’expandeix 
per Osona i el 
Ripollès sense fre

(Pàgina 20)

Mor un pagès a 
Oristà en  
caure-li a sobre  
el tractor amb 
què treballava

(Pàgina 22)

Marc Costa, cap 
dels Agents Rurals, 
investigat per l’1-O: 
“Aniré a declarar 
sense cap por”

(Pàgina 16)

133 animals exòtics al jardí de casa
La veïna de Roda Sandra Parés té com a animals domèstics 
50 cobais, 50 coloms missatgers, 17 xinxilles, 14 fures, una 
nimfa i una àliga. Participa en concursos i exhibicions.

(Pàgina 26)

Minicases sostenibles fabricades a Taradell
Dos emprenedors francesos afincats a Osona fabriquen 
minicases sostenibles en una nau de Taradell. La seva última 
creació està inspirada en la fàbrica La Farinera de Vic.

(Pàgina 53)
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