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Al pantà de Sau s’hi troba de tot. De 
recollides de deixalles a l’embassament 
se n’organitzen cada any, però la parti-

cularitat de la que va tenir lloc aquest 
diumenge és que, a causa de la sequera, 
el centenar de persones que hi van par-

ticipar, dividides en dos grups, van arri-
bar fins a punts habitualment coberts 
d’aigua i, per tant, inaccessibles. 
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Matinal per retirar brutícia de Sau

(Pàgina 6) Un dels grups de voluntaris que van participar aquest diumenge en la retirada de brossa del pantà de Sau

La Generalitat veu “infraccions 
greus” de l’Hospital de Vic en el 
cas de l’home mort per malària
Salut confirma que la infecció es va produir al centre hospitalari, però no determina com; li posa una multa de 9.000 euros

Osona i el Moianès, 
les dues comarques 
on la facturació de les 
empreses va créixer 
l’any de la pandèmia

(Pàgina 35)

Anna Campillo, 
de Mollet, s’endú 
el 38è Premi 
Miquel Martí i Pol 
de poesia

(Pàgina 37)

El Voltregà 
guanya la 
Lliga Catalana 
femenina 
d’hoquei patins

(Pàgina 24)

(Pàgina 4)

El nou campus de 
Salut de la UVic, 
encallat per dubtes 
amb la normativa 
urbanística

(Pàgina 9)

Eloi Palau, campió del món a Abu Dhabi 
El rider de Viladrau Eloi Palau es proclama campió del món 
de trial UCI absolut a Abu Dhabi sis anys després d’haver 
assolit també el títol mundial en categoria Júnior.

(Pàgina 16)
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(Pàgina 8)

Viure amb diabetis
Anna Besolí, de Sant Julià, 
conviu amb la malaltia des 
dels 8 anys. Aquest dilluns 
és el Dia Mundial de la 
Diabetis. A Osona afecta 
mig miler de persones.

(Pàgina 5)

El sastre vigatà Josep Camps 
(1903-1993), exiliat a París 
per la Guerra Civil, va 
maquinar un pla per derro-
car Franco. Camps, un dels 
noms que va marcar l’alta 
costura masculina a París a 
mitjans del segle passat, va 
aprofitar els seus contactes 

per tramar un pla que mai 
va cristal·litzar. Aquest pla, 
segons dades aportades per 
l’historiador Joan Esculies, el 
volia finançar a través d’un 
dels seus clients més rics, el 
príncep marroquí Moulay El-
Hassan. Camps té un carrer 
dedicat a l’Estadi de Vic.

El vigatà que va 
conspirar contra Franco

Josep Camps, exiliat a París per la Guerra Civil, 
va maquinar un pla per derrocar el dictador


