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A Osona i el Ripollès 
encara hi ha 18 municipis 
on es diu missa cada dia
La falta de vocacions fa que el Bisbat de Vic ja hagi nomenat laics per ajudar els mossèns 

(Pàgines 3 a 5)

 Un cartell anuncia la missa vespertina a l’església dels Dolors de Vic, ciutat on se’n diu cada dia en una o altra parròquia

La falta de vocacions fa que cada vega-
da hi hagi menys capellans. Això es 
tradueix en dificultats per mantenir 
la celebració de misses en moltes par-
ròquies. En alguns llocs se’n fa només 
el cap de setmana o un cop al mes. Tot 

i això, en 18 municipis d’Osona i el 
Ripollès encara se’n diu cada dia. Molts 
rectors tenen encomanades diverses 
parròquies. El rector de Ripoll, que 
exerceix com a arxiprest del Ripollès, 
dirigeix ell sol fins a 18 parròquies. 
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(Pàgina 7)

ENTREVISTA

“Mentiria si digués 
que l’acord de la 

Diputació no va fer 
perillar el pacte”

El president del Consell 
d’Osona, Joan C. Rodríguez 
(ERC), analitza el pacte 
amb JxCat i Independents. 

(Pàgines 10 i 11)

La massificació 
de banyistes a la 
riera de Merlès 
torna a encendre 
les alarmes

Desenes d’ànecs 
morts al Gurri i al 
Mèder a Vic per un 
brot de botulisme 
aviar

(Pàgina 6)

Eloi Palau, de Viladrau, 
ferit per una bomba 
de la Primera Guerra 
Mundial a Itàlia

(Pàgina 31)

El rector de Ripoll, 
que és l’arxiprest del 
Ripollès, dirigeix fins 
a divuit parròquies
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Eloi Palau fent una zona el passat juny a Vic 

(Pàgina 25)

La negativa d’un 
grup a fer formació 
de gènere obre una 
polèmica després 
del Bioritme

Torelló invertirà 
172.000 euros per 
refer l’accés al pont 
de la Coromina, 
malmès per l’aiguat

(Pàgina 9)

(Pàgines 38 a 46)

Nou reguitzell de 
festes majors per 
arrencar el setembre

La primera pubilla 
de Catalunya

Ruth Horro, vinculada 
a Prats de Lluçanès, va 
ser escollida Pubilla de 
Catalunya el 1957, la pri-
mera vegada en què es feia 
aquest certamen. 

(Pàgina 37)

(Pàgina 13)

Un veí de 
Cardona mor 
en un accident a 
l’Eix Transversal  
a Sant Bartomeu

Feia una excursió als Alps després d’haver pres 
part en una prova de la Copa del Món de bicitrial

L’actual campió de Catalunya de bicitrial, Eloi 
Palau, de Viladrau, va quedar ferit dilluns per 
l’explosió d’una bomba de la Primera Guerra Mun-
dial als Alps italians. Hi feia una excursió després 
de competir en una de les proves de la Copa del 
Món. Es troba ingressat en un centre hospitalari de 
la zona i evoluciona favorablement. Aviat el traslla-
daran a un hospital de Catalunya per continuar la 
recuperació.


