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(Pàgina 10)

Enèsim intent 
per evitar que els 
judicis de Vic es 
facin a Manresa a 
partir de l’octubre

(Pàgina 11)

Detinguts els 
membres d’una 
banda que robaven 
amb el mètode del 
‘marcador de cola’

Els ajuntaments 
d’Osona rebaixen 
un 42% el deute en 
quatre anys i els del 
Ripollès, un 33%

(Pàgines 8 i 9)

L’estrena de la producció 
L’últim camí de Walter 
Benjamin, de Juliane Hei-
nemann, premi Puig-Porret 
l’any passat, obre aquest 
dimecres la 31a edició del 
Mercat de Música Viva de 
Vic. Fins dissabte estan 
previstes 89 actuacions en 
la programació oficial.

(Pàgines 2 a 7)

(Pàgina 16)

Identificat el pintor 
desconegut d’una 
obra conservada  
a la catedral

(Pàgina 14)
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L’Hospital de 
Campdevànol, a 
punt per celebrar 
els 100 anys
La inauguració d’una 
exposició històrica, diven-
dres, va ser el tret de 
sortida de la celebració 
del centenari de l’Hospi-
tal de Campdevànol, que 
culminarà amb un acte 
institucional l’octubre del 
2020. L’exposició recor-
rerà diversos pobles del 
Ripollès. L’hospital té 200 
treballadors.

(Pàgina 12)

Membres del Patronat de l’Hospital i de la comissió organitzadora del centenari

La Cooperativa Plana de Vic (CPV) 
deixarà definitivament la històrica seu 
del carrer Bisbe Morgades de Vic i tras-
lladarà tota l’activitat a la nau de Gurb. 

Durant els darrers mesos ja s’hi han 
anat traslladant serveis i ara només fal-
ta dur-hi l’economat i l’agrobotiga. El 
trasllat es farà a principis d’octubre. On 

ara hi ha l’edifici de la Cooperativa el 
planejament urbanístic de Vic preveu 
que s’hi faci un parc i habitatges. La 
CPV va néixer l’any 1966.

Un parc i habitatge al lloc on hi ha l’actual edifici

 

La Cooperativa Plana 
de Vic deixa la històrica 
seu del carrer Morgades 
i es trasllada a Gurb

El Vic goleja 4 a 
0 el Parets i es 
col·loca colíder 
de Primera 
Catalana

(Pàgina 19)

Arrenca un 
Mercat de 
Música Viva de 
Vic que tindrà 
89 actuacions

Especial futbol: 
la pilota ja roda 

(Quadern central)
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(Pàgina 15)


