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Crim masclista
 Els Mossos d’Esquadra detenen un 
veí de Campdevànol, de 37 anys, acusat 
de la mort de la seva parella, de 21

Desenes de persones es van concentrar 
dijous a Campdevànol i Ripoll –a la 
fotografia– per mostrar el seu rebuig 

al crim masclista que es va produir 
a principis de setmana. Es van viure 
moments d’emoció de familiars i amics 

de la víctima. El detingut és un veí de 
Campdevànol de 37 anys, amb antece-
dents per violència de gènere.
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Un grup 
d’independents  
es presentarà  
a les municipals  
a Sant Julià

(Pàgina 11)

El Voltregà suma  
la primera victòria 
i confirma les 
bones sensacions

(Pàgina 36)

Calldetenes 
obre el pavelló 
municipal 
després de més 
de 15 anys 

(Pàgina 10)

La Sareb encara 
té prop de 300 
habitatges en 
propietat a Osona 
i el Ripollès

(Pàgines 2 i 3)

Crítiques de 
l’oposició a Manlleu 
perquè no han 
començat els estudis 
de la UVic previstos 

(Pàgina 9)

(Pàgines 6 i 7) 

 Investiguen si el detingut, que tenia 
antecedents, hauria agredit sexualment 
la víctima abans del succés

Dol i indignació a Ripoll i Campdevànol

La infermera brigadista morta a Vic el 1938  
La recerca de Manel Montero permet trobar el fill d’una 
infermera que va morir durant la Guerra Civil a Vic. L’home, que 
té 85 anys i viu a Austràlia, no sabia gairebé res de la seva mare. 

(Pàgines 16 i 17)
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Faran habitatges a la colònia del Pelut d’Orís 
El nou propietari de la colònia del Pelut d’Orís invertirà dos 
milions d’euros en la rehabilitació dels edificis, actualment 
buits, per fer-hi 18 habitatges.

(Pàgines 4 i 5)
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El vigatà Gerard 
Canals, premiat 
a Sibèria en un 
concurs de cant 
‘khoomei’

(Pàgina 31)


