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Un estudi detecta discriminació
cap als immigrants en 9 de
cada 10 immobiliàries de Vic

(Pàgina 3)

L’estudi, que l’Ajuntament va desar en un calaix, també detecta pràctiques de segregació residencial
(Pàgina 5)

(Pàgina 18) Un moment de l’actuació de La Iaia dissabte a la nit a la plaça de la Catedral de Vic

Les queixes
a l’Oficina de
Consum d’Osona
s’han doblat
en cinc anys
(Pàgina 6)

La Vetllada de
Cuina Solidària
d’Osona
recull prop
de 10.000 euros
(Pàgina 9)

ALBERT LLIMÓS

Una nena de
Ripoll guanya
el concurs de
lectura en veu
alta de Catalunya
(Pàgina 15)

Aigua de Ribes
inverteix 200.000
euros en la creació
de la tònica BÖ

La Iaia, cap de cartell d’un reubicat i potent Foramuralla
La Iaia va protagonitzar dissabte a la
nit el concert estel·lar d’una edició del
Foramuralla que sembla haver trobat la

LURDES LÓPEZ / XEVI MAS

Els Sagals d’Osona i els Nyerros de la Plana es van sumar a
la campanya “Catalans want to vote”, que ha implicat 5.000
castellers a tot el món. A la foto, l’actuació a l’Horta Vermella.

per bona la ubicació i ja es pren per
definitiva de cara a properes edicions.
Guillem Roma va tancar el festival.

(Pàgina 7)

(Pàgina 27)

Castells pel dret a decidir

seva millor ubicació precisament dintre
muralles, a la plaça de la Catedral. El
festival que organitza la Jazz Cava dóna

Dimecres, gala de l’Osonenc de l’Any
És a les 9 del vespre al Saló Catalunya de Sant Julià i és oberta al públic
El Saló Catalunya de Sant Julià acollirà
dimecres a les 9 del vespre la gala del Premi
Osonenc de l’Any 2013, que atorga EL 9
NOU. Els cinc finalistes d’aquesta edició
són el ginecòleg Anicet Altés; Jordi Molas,

protagonista de l’audiovisual Els anys
guanyats; l’historiador Antoni Pladevall;
Josep Vilardell, president de l’Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer, i Joaquim
Vivas, de Creu Roja d’Osona.

