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El Mercat de Música Viva recupera  
la plenitud amb una cinquantena 
de concerts en només quatre dies
Núria Graham, dimecres, donarà el tret de sortida a la 34a edició del festival amb el concert inaugural

(Pàgines 6 a 8) Entrada de les torxes a la plaça de la Catedral de Vic, divendres al vespre

La Marxa dels Vigatans va celebrar 
divendres la seva vintena edició 
omplint els carrers de Vic de torxes 
que portaven els participants de les 

columnes procedents de tota la comarca 
d’Osona. Durant l’acte, que va comptar 
amb la presència del president d’Òmni-
um Cultural, Xavier Antich, es va retre 

homenatge a Antoni Anguera. Diumen-
ge, 700.000 persones, segons l’ANC, 
van participar en la manifestació de la 
Diada a Barcelona.
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La 20a Marxa dels Vigatans manté la flama

Descobreix per 
sorpresa que 
ha guanyat un 
milió d’euros a 
l’Euromilions a Vic

(Pàgina 9)

El Voltregà perd 
a l’últim minut 
contra el Liceo  
en el primer partit 
de l’OK Lliga

(Pàgina 18)

(Pàgines 2 a 5) 

Molló estudia 
recuperar l’escola 
del poble que  
va tancar fa  
19 anys

(Pàgina 13)

Un detingut per 
entrar a robar 
a una llibreria 
infantil del carrer 
de la Fusina de Vic

(Pàgina 13)

El Tona debuta a Tercera per la porta gran  
Davant un històric, el Sant Andreu, el Tona va guanyar el partit 
de debut a Tercera Divisió per 2 a 0. Va aconseguir els dos gols 
en minuts psicològics: al final de la primera i la segona part.

(Pàgina 19)
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Ripoll homenatja el doctor Eudald Maideu 
El claustre del monestir de Ripoll es va omplir per retre 
homenatge a Eudald Maideu. L’Ajuntament li va entregar la 
distinció Guifré per la seva trajectòria i compromís amb la vila.

(Pàgines 10 i 11)
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Projecten la 
pel·lícula de 
Xirinachs al paratge 
d’Ogassa on el van 
trobar mort

(Pàgina 27)
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