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Una dona de 68 anys 
mor en l’incendi d’un 
pis a Torelló
Els Mossos investiguen l’origen de les flames que van afectar un dels 36 pisos del bloc

Una dona de Torelló de 68 anys va morir 
aquest diumenge a causa d’un incendi al 
seu pis del carrer Comte Borrell. Veïns que 
passaven pel carrer van alertar de les fla-
mes als serveis d’emergències, que quan 

van arribar ja es van trobar el cos sense 
vida de la dona. Veïns del bloc, propietat 
de l’Agència de l’Habitatge, lamenten que 
no es respongués a les seves queixes per 
problemes de convivència a l’escala.
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L’Ajuntament va suspendre 
els actes de festa major 

d’aquest diumenge
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(Pàgines 14 i 15)(Pàgina 20)

Baixada del campanar 
pel dret a la festa 
major de Montesquiu 
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El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, 
després de dos anys amb restriccions, tanca 
amb plens de públic i un homenatge al cine.

Nits Orientals amb públic

Reunió d’urgència 
d’alcaldes d’Osona 
amb el director de 
l’ACA per limitar  
el consum d’aigua

(Pàgina 5)

Dissidents 
de Junts 
faran llistes 
independents  
al Ripollès

(Pàgina 7)

Entrevista al cap 
de la policia de 
Ripoll, Francesc 
Campayo

Mor el pilot d’un 
ultralleuger en 
estavellar-se  
al camp 
d’aviació a Moià

(Pàgina 8)

Suplement  
d’‘El 9 Món’

Quadern interior

(Pàgina 4)

(Pàgines 28 i 29)

Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

BO
I

(Pàgina 17)

Camprodon ha estrenat el festival Macro-
clima amb nota. Els Pets, El Pot Petit i Pau 
Alabajos, actuacions destacades.

Macroclima a Camprodon


