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Els Independents de Viladrau 
tenen molt avançada una 
moció de censura contra ERC
La clau de volta la té JxCat. El seu únic regidor pot decidir si la moció acaba prosperant o no

La música es va imposar a les previsions de mal 
temps. El Mercat de Música Viva va tornar a viure 
concerts multitudinaris al Sucre i a la plaça Major. 

Però també propostes alternatives, com les que 
es van poder escoltar al Sucre –a la foto, el músic 
Joan Colomo en braços del públic–, que van omplir 

de músiques carrers i places. Amb un augment del 
10% del nombre d’acreditats, els organitzadors en 
fan una valoració molt positiva. (Pàgines 3 a 8) 

El MMVV torna a omplir de música els carrers i places de Vic
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Vilanova de Sau 
subvenciona des del 
naixement d’un fill 
fins a l’enterrament 
dels veïns que moren

(Pàgina 12)

La indústria 
d’Osona continua 
sent un pol 
d’atracció per a la 
població estrangera

(Pàgines 10 i 11)

El Manlleu s’emporta el derbi 
El Manlleu va superar el Tona per 3 gols a 1 
en el derbi osonenc de Primera Catalana. El 
Vic va perdre al camp de la Guineueta.

(Pàgines 22 i 23)
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Ripoll 
homenatja el 
campió del món 
de bàsquet Xavi 
Rabaseda

(Pàgina 21)

El santperenc Jordi 
Mullor guanya la 
40a edició dels 
Premis Literaris de 
Calldetenes en poesia

(Pàgina 35)

Debut a l’OK Lliga amb victòria 
Amb un gol a l’últim segon, el Taradell va 
debutar a la màxima categoria amb victòria. 
Va derrotar el Caldes per 3 gols a 2.

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgina 13)


