
Aquest 3 de juliol fa 50 anys de l’acci-
dent aeri que va protagonitzar un avió 
Comet 4 britànic al cim de les Agudes, 
al Montseny. Hi van perdre la vida 105 

passatgers i 7 tripulants que es dirigi-
en a l’aeroport del Prat provinents de 
Manchester. Mig segle més tard, con-
tinua sent la catàstrofe aèria més greu 

que hi ha hagut mai a Catalunya. L’es-
tiu de 1959, al Turó de l’Home, un altre 
avió britànic també es va estavellar, 
amb 29 víctimes mortals.
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Reclamació 
de 800.000 
euros  
a Ditecsa 
pel desastre 
del Besòs

(Pàgina 5 i editorial)

Una dona morta i un ferit 
greu en un atropellament  
al carrer Major de l’Ametlla
Les víctimes, de 94 i 64 anys, són de Can Busquets, a tocar de la Garriga (Pàgina 16)

Mig segle de la catàstrofe 
aèria del cim de les Agudes

(Pàgines 14 i 15) A l’avió britànic que s’acostava a l’aeroport del Prat van perdre la vida 112 persones

Els germans Miquel i Mar-
ga Puig Arderiu dirigiran 
la nova etapa de l’empresa 
Carns Torrent i Bonet, amb 
més de 50 anys de trajectò-
ria i nou botigues pròpies a 
Granollers, les Franqueses, 
Caldes, la Llagosta, Santa 
Eulàlia i Barcelona.

Els germans 
Puig Arderiu, 
nous amos de 
Carns Torrent 
de l’Ametlla

(Pàgina 29) Miquel i Marga Puig Arderiu, a l’obrador de Carns Torrent de l’Ametlla
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Montmeló 
recorda en  
un acte emotiu 
les víctimes  
de la Covid-19

(Pàgina 7)
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(Pàgina 33)

El granollerí 
Albert 
Forns, premi 
Sant Joan  
de literatura

Energia
(Pàgines 26 a 28)

Mor a 77 
anys José 
María Ruiz, 
exalcalde  
de Montornès

(Pàgina 9)

Rescaten 
una cabra 
atrapada en 
un tub d’aigua 
a Palautordera

(Pàgina 16)

El conjunt 
monumental 
del turó de 
Tagamanent, 
restaurat

(Pàgines 34 i 35)

Els Tast de la 
Mitja es farà a 
contrarellotge 
i limitat  
a 1.000 atletes

(Pàgina 41)


