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L’atemptat gihadista d’aquest 
dijous va esquitxar Osona i el 
Ripollès. La localització de la 
furgoneta a Vic va propiciar 

un important desplegament 
policial. El vehicle estava 
aparcat en bateria davant el 
Burger King, a la carretera 

de Manlleu. Els Mossos d’Es-
quadra van precintar la zona 
i, amb la col·laboració de la 
Guàrdia Urbana, van tallar el 

trànsit a la carretera de Man-
lleu. A Ripoll es va fer una de 
les dues detencions. L’altra 
va ser a Alcanar (Montsià).

Efectius dels Mossos d’Esquadra, aquest dijous a la tarda, a l’indret on hi havia aparcada la furgoneta

Localitzen a Vic una 
furgoneta relacionada amb 
l’atemptat de Barcelona
Els Mossos han fet dues detencions, una de les quals un veí de Ripoll; hi ha 13 morts i un centenar de ferits 

Investiguen si 
la hi van deixar 
dimecres o la van 
utilitzar dijous en 
la fugida

La policia té una 
gravació on es veu 
que el dia abans va 
passar per davant del 
lloc on era aparcada

Concentracions 
de rebuig aquest 
divendres a les 
12 del migdia

Entre les desenes de 
ferits hi ha, almenys, 
una osonenca: una 
veïna de Sant Hipòlit

(Pàgines 2 i 3)
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Important desplegament policial

Al detingut 
de Ripoll el 
relacionen amb 
el lloguer de les 
furgonetes

L’alcalde de les 
Masies, Ramon Isern: 
“Ara la relació amb 
Roda és bona”

(Pàgines 10 i 11)

Alerta entre els 
excursionistes 
pels robatoris en 
cotxes a Bracons

(Pàgina 5)

El preu del gasoil baixa 
des de principis d’any

(Pàgines 43)

       (Pàgina 25)

Concert ‘made in’ Manlleu 
Els manlleuencs Pep Poblet, Roger Usart, Guillem Roma i 
Paula Valls van oferir un concert de quatre hores davan t d’un 
públic que omplia la plaça de Manlleu, durant la festa major. 
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(Pàgines 6 i 7)

Creix l’adopció de gossos abandonats 
L’abandonament d’animals ha baixat a Osona. Ho ha fet una 
quarta part respecte a fa deu anys. Per contra, cada vegada hi 
ha més adopcions de gossos.
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