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Torna el públic
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Amb el retorn del públic als concerts, el Mercat de 
Música Viva ha tancat la 33a edició amb la sensa-
ció d’haver estat “un punt d’inflexió” per al sector 
de la música, molt castigat per la pandèmia des 
de fa un any i mig. Un total de 26 concerts dels 

62 de la programació van esgotar les entrades. Al 
costat de les actuacions més multitudinàries, com 
les d’Oques Grasses, Zoo o Suu, van destacar les 
estrenes d’Enric Montefusco o Cesk Freixas. Tam-
bé la dels osonencs Germà Aire i Power Burkas. 

Les mesures per la pandèmia es van complir majo-
ritàriament i no hi va haver cap incident remar-
cable. “Acabem amb una sensació de satisfacció”, 
assegurava dissabte el director artístic del Mercat 
de Música, Marc Lloret.

El control d’accés 
a Sau va fer baixar 
en picat el nombre 
d’actes incívics 
durant l’estiu

(Pàgina 7)

u La 33a edició del Mercat de Música Viva de 
Vic va tancar amb més de 17.000 espectadors 
als concerts i 626 professionals acreditats

(Pàgines 2 a 6)

u Oques Grasses i Zoo omplen la zona esportiva 
en els concerts amb més aforament, mentre que 
altres escenaris mostren estrenes i sorpreses

El Mercat de Torelló 
instal·la armariets 
refrigerats per 
recollir comandes  
a qualsevol hora

(Pàgina 30)

Suplement 
especial

Lliurament a l’interior

Comarca consolidada

El Parlament de Catalunya va reconèixer l’any 
2015 la comarca del Moianès. Sis anys després, i 
amb el Consell Comarcal definitivament en marxa, 
els alcaldes dels 10 municipis coincideixen a asse-
nyalar que la comarca està consolidada, però amb 
diferents graus d’entusiasme. El desplegament de 

l’àrea social i que es puguin mancomunar serveis 
tècnics en una comarca amb molts pobles petits 
són dos dels punts que la majoria posen en valor. 
No obstant això, encara queden reptes pendents 
en l’última comarca que s’ha incorporat al mapa de 
Catalunya. 

L’altra cara de 
la pandèmia: 
l’obertura de nous 
negocis a Sant 
Quirze Safaja

(Pàgina 6)

Els alcaldes del Moianès fan balanç dels sis anys que fa que el Parlament en va aprovar el reconeixement

El Trail Moianès 
Club, exponent 
de la febre per 
les curses de 
muntanya

(Pàgina 8)

El Moianès, en femení  
Queralt Guinart, il·lustradora i dissenyadora 
gràfica, és la primera protagonista d’una sec-
ció que donarà veu a les dones del Moianès.

(Pàgina 12)
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“La proximitat és un valor”   
Entrevista al president del Consell, Ramon 
Vilar, que defensa que la proximitat en una 
comarca petita com el Moianès és un valor.

(Pàgines 4 i 5)
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Els festivals, 
un segell 
identificatiu
de la vitalitat 
cultural

(Pàgina 10)

Un recorregut 
per l’espai 
Hemalosa de 
Santa Maria 
d’Oló

(Pàgina 9)
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Vista panoràmica del Moianès des del mirador de la Creu de Moià

(Pàgines 2 i 3)

La radiografia: coincidència 
en la idea que s’han fet 

passos endavant, però encara 
queden reptes pendents
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El Voltregà planta cara al Barça   
Els de Sant Hipòlit van caure derrotats (2 a 3) davant el Barça 
després d’anar per davant fins al final. El Manlleu va retornar 
a la màxima categoria superant l’Alcobendas (6 a 4).

(Pàgines 18 i 19)
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Josep Montero, cantant d’Oques Grasses, durant el concert de divendres al vespre a la zona esportiva de Vic


