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(Pàgines 2 i 3)

Latorre fa història 
a l’Everest: és el 
primer català a fer 
els 14 cims de més 
de 8.000 metres
L’alpinista osonenc Ferran Latorre ha 
fet història. La matinada de divendres a 
dissabte es va convertir en el primer alpi-
nista català que ha coronat els 14 cims 
de més de 8.000 metres del planeta. Tot i 
que no era la seva intenció, al tram final va 
haver de fer servir oxigen. La gesta espor-
tiva de Latorre ha estat saludada amb 
admiració.
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Ferran Latorre al cim de l’Everest

En aquest mateix punt de la carretera ja s’hi va produir una gran esllavissada tot just fa mig any

Tornen a caure roques 
al mig de l’antiga      
N-152 a Montesquiu  

L’espectacle de La Fura dels 
Baus Xarxa Humana Dreams 
d’aquest diumenge al vespre 

a la plaça Major va ser el colo-
fó de l’acte central dels 50 
anys de Sant Tomàs. Usuaris i 

professionals de l’associació, 
penjats a 45 metres, van for-
mar una xarxa humana.

Sant Tomàs celebra els 50 anys 

(Pàgina 5) Membres de Sant Tomàs en l’acció dirigida per La Fura dels Baus

(Pàgina 4)
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Més de 300 
trabucaires 
s’apleguen a 
Taradell a la 35a 
Trobada Nacional

(Pàgina 39)

(Pàgina 6)

Troben cinc 
granades de la 
Guerra Civil a 
l’església de 
Torelló

(Pàgina 10)

L’últim llogater 
de Cal Comte   

L’ensorrament de part de la 
teulada del Palau dels Com-
tes obliga a tancar la cafete-
ria que hi té Xavier Fossas (a 
l’esquerra). La seva família 
hi ha tingut negocis durant 
quatre generacions. 

El CP Manlleu 
cau a casa amb 
l’Igualada (2 a 
5) i consuma el 
descens

(Pàgina 21)

Victòria estèril al 
camp de l’Hermes 
(1 a 4 ) d’un Tona 
que baixa de 
Primera Catalana

(Pàgina 23)

(Pàgina 14)

Puigdemont 
inaugura la 
nova planta de 
Liquats Vegetals 
a Viladrau

El reivindicat camí 
per a vianants 
i ciclistes entre 
Balenyà i Centelles 
costarà 1,5 milions

(Pàgina 8)


