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(Pàgina 12)

El fiscal investiga
ara si és delicte
el missatge de la
megafonia de la
plaça de Vic
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Els grups osonencs triomfen
en un Mercat de Música tenyit
de reivindicació política
(Pàgines 2 a 10)

Els organitzadors asseguren que es comença a notar una recuperació econòmica en les contractacions

(Pàgina 17)

Dos detinguts
per abusos
sexuals a dues
noies durant un
concert a Vic
(Pàgina 31)

Seidor reforça el seu
lideratge a l’Estat
amb la compra de la
consultora Inforges
(Pàgina 13)

ALBERT LLIMÓS

Proposaran posar
el nom de l’1-O a
la plaça del Sucre
de Vic tot i que
no hi ha consens
Arnau Tordera interpreta ‘Ens en sortirem’ amb les imatges dels presos polítics i exiliats dalt de l’escenari, dissabte
(Pàgines 33)

Calldetenes entrega
els Premis Literaris
previs als 40 anys
(Pàgines 14 i 15)

Els concerts de dissabte a
la plaça Major de Vic, amb
els osonencs Paula Valls,
Nyandú i Obeses, va ser el
colofó d’una trentena edició

del Mercat de Música Viva
amb moltes estrenes que
van despertar l’interès del
públic. El sector musical,
que ha reunit 680 profes-

sionals acreditats aquest
dies a Vic, respira un cert
optimisme per un augment
de les contractacions. La
reivindicació política recla-

(Pàgines 20 i 21)

mant la llibertat dels presos
i exiliats, especialment el cas
de la vigatana Marta Rovira,
va ser present en diversos
concerts.

(Pàgina 35)

JORDI PUIG

Quan falten vuit mesos per
a les eleccions municipals,
només la meitat dels alcaldes d’Osona i el Ripollès
diuen que ja tenen decidit
si optaran a la reelecció.
L’últim a anunciar que no
repetirà és Xavier Rierola,
de Seva, que ho va dir al
final del ple de dilluns
passat. Ja són una quinzena
els que diuen que no continuaran.

ALBERT LLIMÓS

Només la meitat
dels alcaldes ja
tenen decidit
si optaran a la
reelecció

Victòria èpica del Manlleu al derbi

Roda consolida la Fira d’Espectacles Hípics

Un gol d’Aitor Angulo quan només faltaven dos minuts per al
final del partit va donar la victòria al Manlleu davant el Vic en el
derbi osonenc. Els manlleuencs, que es posen líders en solitari,
van jugar gairebé tota la segona part amb deu jugadors.

Prop de 2.300 persones van assistir durant el cap de setmana
a la cinquena Fira d’Espectacles Hípics de Roda, que organitza
Sercam Shows. Santí Serra hi va presentar Volant lliure, una
exhibició en què hi participen junts cavalls, gossos i un falcó.

