
1,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 24 de maig de 2021

A
n
y
 X

L
IV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
0
6
2

NOU

El Casal Camprodoní va acollir aquest 
diumenge a la tarda la projecció del 
documental Balandrau, infern glaçat, 
que relata la tragèdia del Cap d’Any de 

2000 que va acabar amb 10 morts al Piri-
neu a causa del torb. Responsables de la 
producció del documental, supervivents 
del succés o implicats en el rescat van 

compartir l’experiència amb el públic en 
un emotiu col·loqui que va servir per fer 
memòria d’uns fets que van marcar la 
història recent del muntanyisme.
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Camprodon fa memòria de la tragèdia del Balandrau

(Pàgines 8 i 9) Un moment de l’acte que es va fer aquest diumenge a la tarda al Casal Camprodoní

Osona té capacitat per alimentar 
tres quartes parts de la seva població 
amb la pròpia producció agrícola
Un estudi avalua l’autosuficiència alimentària de les comarques de Barcelona; el Moianès podria nodrir el doble d’habitants que té 

Teresa Jordà, a les 
travesses per repetir 
com a consellera 
del nou govern de 
Pere Aragonès

(Pàgina 6)

El preu del bitllet de 
tren, més car perquè 
Rodalies compta 
Mont-rodon com si 
fos una estació

(Pàgina 5)

Empat en un derbi que no aclareix la part alta
Tona i Manlleu van empatar (2 a 2) en un derbi emocio-
nant que no aclareix la part alta. Els tonencs, líders, són els 
màxims favorits a jugar la promoció d’ascens a Tercera.

(Pàgines 22 i 23)
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(Pàgines 2 i 3)

Lluït retorn del Lactium a Vic
Al voltant de 18.000 persones van passar entre dissabte i 
diumenge per la 13a edició del Lactium, la mostra de for-
matges catalans, a Vic, que ha consolidat format i discurs.

(Pàgines 38 i 39)
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El preu del bitllet entre 
dues estacions contigües és 
de 2,40 euros, però Roda-
lies compta com a estació 
Mont-rodon, tot i que fa 
trenta anys que no hi para 
cap tren. Això fa que el 
preu entre Vic i Balenyà-
Tona-Seva, amb Mont-ro-
don al mig, sigui de 2,80.

Més de 28.000 
estudiants han 
participat en 10 
anys al projecte Art 
i Escola

(Pàgina 34)

La cadena Senator 
gestionarà l’hotel 
d’El Montanyà, 
que reobre després 
de 14 mesos  

(Pàgina 33)

El Manlleu cau per 
segon cop contra 
el Palau i perd la 
final de l’OK Lliga 
femenina

(Pàgines 18 i 19)


