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En els primers 7 mesos de l’any se n’han fet 91. L’últim, aquest diumenge a la Foradada, a Cantonigròs

El nombre de rescats de 
muntanya a Osona i el Ripollès 
s’ha doblat aquest 2017

Tres germans de Prats de 
Lluçanès, d’entre 88 i 93 anys, 
expliquen el seu record de 
com enterraven els soldats 

republicans morts al final de 
la Guerra Civil en una fossa 
a Sant Agustí de Llanars. El 
vicepresident de la Genera-

litat, Oriol Junqueras, i el 
conseller Raül Romeva van 
visitar divendres la fossa, 
situada a prop de l’església 

romànica de Sant Agustí, i 
on s’han trobat, en els últims 
dies, les restes de quatre sol-
dats republicans. 

“Els portaven amb un carro fins aquí”
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(Pàgines 2 i 3)

 (Pàgines 4 i 5) Els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva, amb l’alcalde de Prats, en la visita de divendres a la fossa (Pàgina 6)

L’oficina de Vic 
de l’Agència 
Tributària de 
Catalunya obre 
aquest dilluns

El Manlleu 
guanya i el Vic 
empata en el 
debut a la Lliga

(Pàgines 21 i 22)

Troben una 
vintena d’ocells 
famèlics en gàbies 
a Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

(Pàgina 10)

L’escorxador 
Esfosa incorpora 
un servei de 
fisioteràpia pels 
treballadors

(Pàgina 13)

(Pàgines 31 a 34)

Cap de setmana de festes majors 
Centelles (a la foto), Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Hipòlit, 
Sant Vicenç o Santa Eugènia de Berga són alguns dels munici-
pis que han celebrat actes en l’últim dels grans caps de setma-
na de festes majors d’Osona i el Ripollès.
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(Pàgina 7)

Emotiu Concert per la Pau a Ripoll 
Més d’un miler de persones van assistir dissabte al concert a 
favor de la pau que es va fer a Ripoll. Una desena d’actuacions 
van desfilar per l’escenari en un acte emotiu en el qual es van 
fer referències al paper dels educadors per combatre l’odi.
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(Pàgina 8)

S’eleva a tres el 
nombre de morts 
en l’accident  
de la Miranda,  
a Manlleu
Un veí de Torelló de 18 anys 
és la tercera víctima mortal 
del tràgic accident que hi 
va haver dijous a la tarda a 
la carretera de la Miranda, 
a Manlleu. El jove tenia un 
pronòstic crític i va acabar 
morint divendres al matí. Els 
tres morts tenien entre 17 i 
20 anys.


