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Va ser divendres al matí quan la víctima, veïna de Campdevànol, feia classes de natació amb l’escola

L’autòpsia confirma que la 
nena de 4 anys morta a la 
piscina de Ripoll es va ofegar

Un home de 64 anys va morir 
dissabte en un accident d’ul-
tralleuger al camp de vol de 

Gurb. Es va produir pels volts 
de les 10 del matí quan l’apa-
rell s’acabava d’enlairar. Tes-

timonis de l’accident apunten 
a la possibilitat que l’home, 
que era un pilot experimentat 

i un dels fundadors del camp 
de vol de Gurb, patís algun 
problema de salut. 

Un veí de Gurb mor en un accident d’ultralleuger

(Pàgina 6) L’aparell es va estavellar a la zona de les Fonts de Palau, a pocs metres d’on s’havia enlairat

(Pàgina 5)
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(Pàgina 35)

Munté compara 
les ingerències a 
Catalunya amb 
les que va patir 
Jacint Verdaguer
La consellera Neus Munté va 
comparar diumenge l’apro-
piació que el franquisme va 
intentar fer de la figura del 
poeta Jacint Verdaguer amb 
les ingerències que pateix 
actualment Catalunya. Mun-
té va presidir la Festa Verda-
guer de Folgueroles.
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La consellera Neus Munté balla el Ballet de Folgueroles amb Xavier Roviró

La cultura osonenca 
perd Pilar Cabot 

Escriptora, llibretera i acti-
vista. Pilar Cabot va morir la 
nit de divendres als 76 anys 
després de l’agreujament 
d’una malaltia respiratòria. 
El món de la cultura lamenta 
la seva pèrdua.

(Pàgina 33)

Manlleu descarta 
l’ús de biomassa 
en edificis 
públics per la 
contaminació

(Pàgines 2 i 3)

Satisfacció dels veïns 
de la pedrera de Seva 
pel compromís de 
l’alcalde d’oposar-se 
a la nova activitat

(Pàgina 11)

El grup El Triquet 
deixa el Centre 
Parroquial de 
Centelles per 
desavinences

(Pàgina 34)

Empat meritori del 
CP Vic al Palau 
amb regust de 
final d’etapa

(Pàgina 20)


