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Una noia de 19 anys de
l’Esquirol mor en un dels
punts negres de la C-17
En aquest lloc ja s’hi han produït més accidents greus: en un de fa tres anys hi van morir dos joves
(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 2) Joaquim Colomer, en el moment de dipositar el vot a l’urna. Al fons, part del públic amb cartells de protesta

L’expansió de
l’eruga del boix
castiga els
boscos d’Osona
i el Ripollès
(Pàgina 9)

L’oposició de
Viladrau veta
la presència de
l’alcaldessa a la
Mancomunitat
(Pàgina 16)

ALBERT LLIMÓS

Troben prop
de 3.000 plantes de
marihuana en dues
granges de Manlleu
i l’Esquirol
(Pàgina 34)

El festival Ex
Abrupto aplega
a Moià els
fundadors de La
Fura dels Baus
(Pàgina 17)

Joaquim Colomer, president del Consell del Ripollès
El regidor de JxCat a Ripoll Joaquim
Colomer és el nou president del Consell
Comarcal del Ripollès. Colomer va ser

investit aquest dijous després d’un pacte entre JxCat, PSC i MES que deixa a
l’oposició ERC, la força amb més repre-

sentació. Durant el ple hi va haver una
protesta, amb cartells, dels contraris a
l’acord.

(Pàgina 14)

Investiguen dos
incendis en una
mateixa nit a Rupit
Els Mossos investiguen les
causes de dos incendis la nit
de dilluns a dimarts en dues
cases de Rupit. Els edificis
són d’amos diferents, però
d’un mateix llogater.

El descarrilament, sense ferits, d’un
tren de l’R3 a l’interior del túnel de
Toses que es va produir dimarts al vespre ha reobert el debat sobre la seguretat i el manteniment de la línia. Un
despreniment a dins el túnel en va ser
la causa. La unitat es va poder treure
del túnel l’endemà, dimecres a la tarda.
Alcaldes del Ripollès es queixen de falta
d’informació i reclamen el traspàs de la
línia a Ferrocarrils de la Generalitat.

TWITTER RODALIES

Queixes dels
alcaldes del Ripollès
pel descarrilament
d’un tren a Toses

Operaris treballant dins el túnel de Toses per encarrilar novament el tren

