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Gentada
 Vic tanca un Mercat Medieval de 
multituds, amb un terç de visitants que 
el trepitjaven per primera vegada

El Mercat Medieval de Vic (a la foto) i 
la Fira de l’Avet d’Espinelves, que es van 
acabar aquest diumenge, s’han reivin-
dicat un any més com a grans cites per 

molts catalans abans de l’arribada de 
Nadal. Tant en un lloc com a l’altre es va 
repetir l’estampa de gent i més gent als 
carrers. Això ha afavorit l’ocupació arreu 

de la comarca. Al Ripollès no hi ha cai-
gut la neu necessària per arrencar amb 
força la temporada d’esquí, però pobles 
com Camprodon també han fet el ple.
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Moià serà la seu 
d’una escola que 
vol recuperar el  
bestiar per a les 
feines del camp

(Pàgina 31)

El Voltregà suma la 
primera victòria a 
domicili a Arenys 
de Munt (0-5)

(Pàgina 19)

Retorn dels clàssics 
en una campanya 
de Nadal que les 
botigues de joguets 
preveuen bona

(Pàgina 6)

Més de tres milions 
dels Next Generation 
per a edificis de Moià, 
Sant Julià, Ripoll, 
Viladrau i Sant Joan 

(Pàgines 4 i 5) (Pàgines 2 i 3) 

 Bones xifres d’ocupació a tot Osona 
per efecte, també, de la Fira de l’Avet 
d’Espinelves, que bat rècord de públic

La Coral Canigó celebra els 60 anys
La Coral Canigó va iniciar aquest diumenge la celebració 
dels seus 60 anys amb un concert d’El Messies de Händel 
que va omplir la sala gran de L’Atlàntida. Comptant músics i 
cantants, van pujar a l’escenari més de 130 persones. 

(Pàgina 33)
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Barrots a l’església d’Espinelves
Debat encès a Espinelves després que el mossèn hagi posat 
una reixa metàl·lica per limitar l’accés a dins l’església. Ha 
de servir per protegir-ne el patrimoni, però hi ha veïns que 
no hi estan d’acord. Hi han respost barrant la porta de fora.

(Pàgina 9)

Consternació per 
la mort de Llorenç 
Soldevila, degà 
de la divulgació 
literària a Catalunya

(Pàgina 32)

El Tona cau per 
la mínima a 
casa contra el 
San Cristóbal

(Pàgina 14)


