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Lliurament a l’interior

Quatre de cada cinc 
casos de Covid a Osona 
són de la soca britànica
És més contagiosa, però Salut recalca que ara per ara les dades no han empitjorat bruscament
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(Pàgines 2 i 3)

Montesquiu farà 
nova la passera 
que es van endur 
els aiguats de 
l’octubre de 2018

(Pàgina 8)

Radiografia 
del vot de les 
eleccions del 
14-F barri a barri 
de Vic i Manlleu 

(Pàgines 4 i 5)

Els caus i els esplais ja poden tornar

Soler & Palau 
s’emporta a la 
planta de Sils la 
secció elèctrica   
que hi ha a Ripoll

(Pàgina 27)

El Procicat ha decidit prorrogar set dies 
més les mesures vigents per frenar la 
pandèmia, com el confinament comar-
cal, el toc de queda a les 10 del vespre o 

el tancament durant el cap de setmana 
dels comerços que no són considerats 
essencials. Sí que poden tornar els caus 
i els esplais. A la fotografia, membres 

de l’esplai Güitxi-Güitxi de Tona, que 
dissabte va participar en una campanya 
que promovien esplais catalans per 
reivindicar la seva importància.

Estrenen la versió 
teatral de l’obra 
d’Irene Solà 
‘Canto jo i la 
muntanya balla’

(Pàgina 28)

Vic acull fins  
diumenge una 
edició del Trufforum 
només virtual

(Pàgina 31)

(Pàgina 7)

El fins ara director del Mu-
seu Episcopal de Vic, Josep 
M. Riba, ha estat nomenat 
vicari general del Bisbat de 
Vic en substitució de David 
Compte, que ha exercit el 
càrrec durant els darrers dot-
ze anys. Nascut el 1954, Riba 
es convertirà en la mà dreta 
del bisbe, Roma Casanova, 
que en un comunicat ha agra-
ït la feina que ha fet Compte 
durant aquest temps.

El calendari d’Estabanell

Josep M. Riba

Noves protestes a Osona per Pablo Hasél 
Vic i Manlleu van acollir noves concentracions de protesta per 
l’empresonament de Pablo Hasél. Van ser pacífiques i en el 
cas de Vic –a la foto– hi havia un fort desplegament policial.

(Pàgina 6)
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Victòria del Taradell 
a la pista del Girona,  
i derrotes del Vic i el 
Voltregà davant  
el Reus i el Liceu

(Pàgines 18 i 19)

Josep M. Riba, nou vicari 
general del Bisbat de Vic


