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Les destrosses provocades per
l’aiguat superaran els 5 milions
d’euros a Osona i el Ripollès
(Pàgina 4)

L’Estat i la Generalitat s’han ofert a ajudar els ajuntaments, que s’han reunit aquesta setmana per quantificar-ne els danys
(Pàgina 43)

(Pàgines 2 i 3) Josep M. Riba, director del MEV, i Marc Sureda, comissari de l’exposició, davant les Bíblies de Ripoll

L’exalcalde de
Manlleu Ramon
Sitjà, candidat a
presidir el Voltregà
(Pàgina 5)

(Pàgina 25)

La jutgessa
decidirà com
s’han de dividir
el Grup Bon Preu
els germans Font
(Pàgina 17)

ALBERT LLIMÓS

Un sindicat de
Correus denuncia
que s’acumulen
notificacions
endarrerides a Vic

Les grans obres del segle XI, al Museu de Vic
El president de la Generalitat,
Quim Torra, inaugurarà dissabte una de les exposicions
més importants que ha produ-

ït el Museu Episcopal. “Oliba
Episcopus” reuneix algunes
de les millors peces de l’art
europeu del segle XI proce-

dents de diferents museus,
entre elles les dues Bíblies de
Ripoll que es tornen a reunir
al cap de mil anys. L’exposi-

(Pàgina 42)

ció explica la figura i l’obra
del que va ser bisbe de Vic
i va marcar una època en la
Catalunya medieval.

(Pàgina 8)

Recullen firmes
a Sant Joan
perquè el pediatre
continuï visitant a
les tardes al CAP
JORDI PUIG

Un home atraca
de nit i a punta
de navalla una
benzinera de
Torelló

JORDI PUIG

(Pàgina 6)

El futbol femení es reivindica

L’autobús sense conductor arriba a Vic

Vic i Manlleu jugaran dissabte un derbi osonenc a la màxima
categoria del futbol català. Els dos equips han fet un bon
inici de temporada; les manlleuenques són quartes i les
vigatanes, setenes. Confien que dissabte s’omplin les grades.

La prova pilot de l’autobús Èrica genera debat. Serà a Vic fins
diumenge i qui vulgui podrà pujar gratis a aquest vehicle
100% elèctric i sense conductor que circula pel Passeig. Els
experts diuen que és el transport del futur.

