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(Pàgines 2 i 3)

“No recordo què és el silenci”
Aquest dimarts era el Dia Mundial dels 
Acúfens, una malaltia que pateixen més de 
17.000 persones a Osona i el Ripollès. Senten 
un soroll constant a les orelles que no té cura. 
Joan Montanyà, que la pateix des de fa uns 25 
anys, diu que no recorda què és el silenci.
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(Pàgina 51)

Moda de Sant Joan per als Lunnis
Judith Carreté, de Sant Joan de les Aba-
desses, ha dissenyat els vestits que aquesta 
temporada llueixen els Lunnis, els titelles 
extraterrestres i extravagants d’un popular 
programa infantil de TVE presentat per la 
cantant i actriu cubana Lucrecia.

A més de Miquel Altimiras els Mossos d’Esquadra també van detenir l’exdirector tècnic i un gestor de Manresa

L’expresident del CP Vic, 
detingut per la seva gestió 
al capdavant de l’entitat 

Aquest estiu 
obriran noves 
fosses de la 
Guerra Civil a 
Prats de Lluçanès

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 8)

Una nevada a 
tocar del maig

Pobles d’Osona i el Ripollès 
es van llevar blancs aquest 
dijous. A la foto, Bellmunt.

(Pàgina 41)

Als que ho van veure se’ls va 
glaçar el cor. Amb el record 
encara fresc de la caiguda al 
mes de setembre d’una gran 

pedra a la C-17 que va segar 
la vida a una noia de 29 anys, 
aquest dimecres va aparèixer 
a la carretera un gran bloc de 

formigó. Va caure d’una zona 
on fan obres i que, segons els 
Mossos, no tenien autorit-
zació. Aquest cop no era cap 

despreniment. Ha coincidit 
amb una setmana de pluja en 
què s’han registrat reiterats 
accidents.

Ensurt per la caiguda d’una peça de formigó a la C-17

(Pàgina 5) Aquest és el bloc de formigó que va caure a la carretera i va creuar la calçada. No hi va haver danys
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Dos policies 
denuncien l’alcalde 
de Torelló, un 
regidor i la secretària 
per retirar multes

(Pàgina 13)

Seidor compra 
Yslandia, agència     
de màrqueting digital

(Pàgina 33)

Faran la festa major 
alternativa de Ripoll 
tot i la falta d’acord 
amb l’Ajuntament

(Pàgina 15)

                      : alumnes 
de l’escola Abat Oliba 
entrevisten Natasha Lee

(Pàgines 57 a 60)


