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La finca de l’antic sanatori del 
Brull continua sense trobar 
comprador després de 15 anys
Situada al Parc Natural del Montseny, té més de 20 hectàrees i en demanen gairebé 4 milions

La finca de Casademunt del Brull, que al 
segle XX va ser un important sanatori de 
malalts amb tuberculosi, està a la venda 
des de fa 15 anys, quan les religioses 

de Jesús Maria van abandonar-la. Les 
seves dimensions i les limitacions pel 
fet de ser al Parc Natural del Montseny 
dificulten trobar un comprador. El seu 

preu és de 3,95 milions d’euros. Entre el 
1930 i el 1956 hi van passar centenars de 
persones afectades de tuberculosi que 
buscaven aire sa i repòs absolut.

(Pàgines 4 i 5)

Una professora de 
Torelló impulsa 
una campanya 
contra l’ús de la 
mascareta a l’escola

Vic i Manlleu, 
entre les ciutats 
amb pitjors 
indicadors de 
Covid-19

(Pàgina 9)

(Pàgina 33)
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(Pàgina 8)

De masia a gran casa residencial

Sant Joan vol 
tenir enllestit 
el museu de la 
Colònia Llaudet 
l’any que ve

La folguerolenca 
Marta Molist, a 
l’elit de les curses 
de muntanya

(Pàgina 27)

EL 9 NOU 
recupera l’edició 
de dilluns  
el 6 de setembre

Els 1.000 motius per viure de Pilarín Bayés  
Pilarín Bayés ha volgut celebrar els seus 80 anys amb un llibre 
especial, que és també el número mil de la seva trajectòria. 
‘1.000 motius per viure’ és un llibre autobiogràfic on explica 
tota una vida, des de la família fins a la creació artística.

(Pàgines 29 i 30)
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(Pàgines 6 i 7)

Pere Soley: “La capsa 
de l’hospital se’ns ha fet 
antiga, però no el contingut”
Pere Soley va passar el 
relleu dijous a Sara Man-
jón com a nova gerent del 
Consorci Hospitalari de Vic. 
En l’única entrevista que ha 
concedit des que va assumir 
el càrrec, Soley fa balanç 
de la seva gestió. Es mostra 
confiat que una part del Ri-
pollès torni a tenir l’hospital 
de Vic com a referència.

(Pàgina 39)

Vall de Núria acull 
l’exposició de 
material d’esquí 
del manlleuenc 
Jaume Gil


