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Alerta per l’augment 
de joves enganxats a 
les apostes per internet
L’Hospital de Vic ja ha tractat 74 casos de ludopatia durant l’últim any i mig

(Pàgina 37) Anna Erra, Quim Torra, Lluís Solà i Sala i Laura Borràs, aquest dijous a L’Atlàntida de Vic
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(Pàgines 12 i 13)

Amb un elogi de la llengua, 
Lluís Solà va agrair aquest 
dijous la Medalla d’Or de 

Vic, que li va ser entregada 
en un acte a L’Atlàntida. El 
president de la Generalitat, 

Quim Torra, i la consellera 
de Cultura, Laura Borràs, 
van acompanyar el poeta en 

una vetllada en què diferents 
persones del món cultural de 
Vic van traçar el seu perfil.

Lluís Solà i Sala rep la Medalla d’Or de Vic

La Fiscalia de 
Medi Ambient 
investiga un 
vessament de 
purins a Gurb

(Pàgina 8)

L’amo del cotxe 
estimbat a l’estació 
de Vic, begut i sense 
carnet, diu que qui 
conduïa era el ferit

(Pàgina 7)

Josep Arimany 
repetirà com 
a número 2 de 
la llista d’Anna 
Erra a Vic

(Pàgina 9)

Fortià Prat, l’art d’escalar sense veure-hi
El torellonenc Fortià Prat és invident de naixement. Tot i 
això, ha fet de l’escalada la seva gran passió. Escala regular-
ment acompanyat de Miquel Casas, veterà d’aquest esport.

(Pàgines 42 i 43)
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Negocien que les relíquies sostretes tornin a Sant Pere de 
Casserres quan fa 20 anys de la restauració del monestir

El retorn del cos ‘robat’

Mig segle després que fos-
sin sostretes de Sant Pere 
de Casserres, les relíquies 
de l’anomenat Cos Sant, 
venerades per l’antiga 
congregació benedictina, 
podrien tornar a l’absis del 
monestir. Aquestes des-
pulles van arribar fa una 
trentena d’anys a mans 
de la família Pallàs, que 
aleshores tenia la propie-
tat del monestir, a través 

d’un secret de confessió, i 
les han conservat fins ara a 
casa seva. Ara han començat 
converses amb el Consell 
Comarcal d’Osona per retor-
nar-les al seu lloc original, 
possiblement de cara a l’any 
que ve. Precisament aquests 
dies es compleixen 20 anys 
de la restauració d’aquest 
equipament romànic, que 
en els últims anys ha tornat 
a recuperar visitants.

‘El 9 Magazín’

VIATGES
Grans ciutats, una immensitat 
de selves i un paradís de 
platges; així és Tailàndia

ECONOMIA
L’OCDE es mostra 
preocupada per la feblesa en 
els increments salarials

FONTS
La Font de la Baronessa 
i d’altres dedicades a 
personatges fantàstics

Divendres, 20 de juliol de 2018

VI
CE

N
Ç 

B
IG

A
S

QUIM
MASFERRER
‘El foraster’ torna a fer les maletes (Pàgines 2 a 5)

Els ajuntaments, 
conscients que 
hauran d’abordar 
el debat del topless 
a les piscines

(Pàgines 20 i 21)

Le Porc Gourmet 
condiciona la 
regularització dels 
treballadors al pla 
d’inversions

(Pàgines 32 i 33)

El Carme, l’única 
galeria d’art de 
Vic, tancarà portes 
a final d’any

(Pàgina 41)


