
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 25 d’agost de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro

A
n
y
 X

L

N
ú
m

. 
3
6
9
2

646 079 023

Alí Yassine, president del centre musulmà Annour de Ripoll, i l’alcalde, Jordi Munell, s’abracen

Ripoll viu entre    
el dol i la ràbia

(Pàgines 2 a 10)

La cèl·lula terrorista nascuda al municipi va matar 15 persones a Barcelona i Cambrils

El sector del turisme 
rural dobla l’ocupació  
a Osona respecte a fa 
un any

(Pàgines 12 i 13)

Sant Hipòlit ret homenatge a Pepita Codina
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Laia Raventós, de 
Santa Eulàlia, i Dèlia 
Ania, de Manlleu, 
una nova temporada 
al basquet americà

(Pàgina 51)

La història de 
Vírginia Hall, l’espia 
que va fugir dels 
nazis pel Ripollès 

(Pàgina 60)

La Festa d’en 
Toca-Sons de 
Taradell arriba 
aquest divendres 
als 25 anys

Quinze morts. Aquest és el 
tràgic balanç dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils per-
petrats per una cèl·lula ter-
rorista sorgida de Ripoll. La 

vila, en estat de xoc des de fa 
una setmana, entoma ara el 
repte de preservar la convi-
vència. Aquest dissabte a les 
6 es fa una manifestació.

–L’autor de la 
massacre a la 
Rambla, Younes 
Abouyaaquoub, 
abatut a trets

–La resta: set, 
morts; dos a la 
presó i dos més 
en llibertat amb 
càrrecs

opinió
La lliçó de Ripoll

Article de Núria Mata

–No van aixecar cap 
sospita quan mesos 
enrere part del grup 
va intentar ocupar 
una casa a Gombrèn
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“Ens en vam 
escapar per    
dos segons”

–Els detinguts 
diuen que l’imam, 
mort a Alcanar, 
era el cervell      
de l’operació

L’agraïment a la 
policia d’un nen 
de Campdevànol

Aquest dissabte manifestació per la convivència

Pepita Codina, de 75 anys, 
és una de les tretze víctimes 
de l’atropellament de dijous 
a la Rambla. La seva mort 

ha provocat consternació a 
Sant Hipòlit. Dilluns se li va 
fer un multitudinari acte de 
comiat. La seva neta va llegir 

un emotiu text. “Tenies un 
cor que no et cabia al pit. El 
cor que no tenien els respon-
sables de tot això”, va dir.

(Pàgines 14 i 15)

“A Calldetenes el 
pacte va bé, però hi 
ha decisions on es 
produeix un xoc”

                  (Pàg. 28 i 29)

El festival 
Bioritme congrega 
4.000 persones a 
Vilanova de Sau

                  (Pàg. 32 i 33)

                  (Pàg. 36 i 37)

“L’orgull del regne”, 
de Jordi Masó, primer 
premi del Concurs de 
Relats d’EL 9 NOU
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