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Febre de festivals
u El Cabró Rock ha reunit prop de 
12.000 persones en la seva segona 
edició i amb un cartell de luxe
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La segona edició del Cabró Rock, amb 
un cartell de nivell on destacaven 
Manel, Oques Grasses, Els Catarres, 
Doctor Prats, The Tyets, l’Orquestra 
Di-versiones o Sopa de Cabra, l’ha con-

solidat com un referent en els festivals 
de música de Catalunya. Tot i coincidir 
amb el segon cap de setmana del Prima-
vera Sound, ha aconseguit acollir unes 
12.000 persones en els concerts que 

s’han fet entre divendres i diumenge a 
la zona esportiva de Vic. Aquest estiu 
hi ha programats una quinzena de festi-
vals de música, però s’arriba a la vinte-
na si s’hi inclouen altres cites culturals.

(Pàgines 2 a 4)

Premien un projecte 
de ‘blockchain’ de 
la UVic i Seidor per 
comunicar-se amb 
més seguretat

(Pàgina 27)

(Pàgines 6 i 7)

“A l’oncle el van 
afusellar sense 
haver fet res”

Jacint Creus va participar 
dissabte a l’acte de reconei-
xement i restitució a les 32 
víctimes del franquisme de 
Tona. El seu oncle, acusat 
de ser milicià antifeixista, 
va ser afusellat el 1940.

(Pàgines 8 i 9)

u Hi ha previstos una quinzena  
de certàmens musicals a Osona,  
el Ripollès i el Moianès aquest estiu

Anna Erra: “Hi ha 
diversos regidors del 
govern que podrien 
ser candidats” 
En la primera entrevista que 
concedeix l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra, després d’anunciar 
que deixarà l’alcaldia a finals 
d’aquest mandat i no optarà a 
la reelecció explica que li agra-
daria que el candidat de Junts 
fos algun regidor de l’equip 
de govern. Si només hi ha un 
candidat, serà escollit aquest 
dijous. Erra fa balanç de set 
anys de govern.

La moda d’autor 
s’obre camí a Vic
La Casa Ricart de Vic ha 
acollit la tercera edició de 
l’Off Modo, el festival de 
moda independent que es 
marca el repte d’arribar a 
nous públics.

(Pàgines 30 i 31)

Uns 600 atletes   
a l’Olla de Núria
Oriol Cardona i Oihana 
Kortazar es van imposar 
a l’Olla de Núria, que va 
reunir prop de 600 parti-
cipants. Anna Comet va 
acabar en quart lloc.

(Pàgina 21)

Derrota del Manlleu, 
que queda fora de 
la lluita pel títol de 
l’OK Lliga femenina

(Pàgina 16)

Tona amplia el 
Camp de les Lloses 
per fer-lo museu

(Pàgina 29)

Concorreguda 
tretzena Fira de la 
Ratafia a Centelles

(Pàgina 33)
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