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(Pàgina 10)

Investiguen dos
casos d’abusos
sexuals durant
la festa major
de Vic

PERIÒDIC
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EL RIPOLLÈS
646 079 023

Càritas alerta del risc de
cronificació de la pobresa

(Pàgines 2 i 3)

Suspenen el Ral·li
Osona i altres actes
“de risc” en un
cap de setmana de
temperatures rècord

El nombre de persones que van fer
ús del servei de Càritas Diocesana
de Vic va augmentar un 25% el 2018

Cada cop hi ha més gent que té feina
però necessita ajuda per cobrir les
necessitats bàsiques

(Pàgines 4 i 5)

El llarg camí
des de Guinea
Bissau

(Pàgines 24 a 26)

Una altra Crida
multitudinària obre
la gran festa de Vic

El dur testimoni d’un dels usuaris del servei de Càritas, que vol preservar l’anonimat

(Pàgines 14 i 15)

MARC SANYÉ

(Pàgina 16)

ARNAU JAUMIRA

JuntsxCat i PeM
reediten per tercer
mandat seguit
el pacte de govern
a Calldetenes

GUILLEM RICO

(Pàgina 8)

Amb només 19 anys va decidir fugir de la violència i la inestabilitat política de Guinea Bissau, un
dels països més pobres i menys
desenvolupats del món. Va iniciar
un llarg trajecte que el va portar
a una presó de Líbia i va haver de
guanyar-se la vida a Algèria per
afrontar la segona part del viatge a Europa. Va dormir amagat
al bosc durant quatre mesos al
Marroc per evitar ser descobert
per la policia. Ara ja fa cinc anys
que viu a Osona i està pendent de
regularitzar la seva situació. Està
en un dels pisos d’acollida de Càritas. Ha trobat feina i somia en
un futur millor de tot el que ha
viscut fins ara.

La vigència de Miquel Martí i Pol

Un Clownia amb compromís

El president de la Generalitat, Quim
Torra, va encapçalar una lluïda inauguració de la nova seu de la Funda-

Sant Joan va tancar aquest diumenge
una consolidada sisena edició del
Clownia. 4.000 persones van gaudir

ció Miquel Martí i Pol, dissabte a
Roda, mentre ja espera finançament
per a la futura casa museu del poeta.

d’un festival musical, però amb ànima ideològica, que va posar a debat
qüestions com el canvi climàtic.

