
1,40
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 16 d’octubre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros

A
n
y
 X

L

N
ú
m

. 
3
7
0
6

646 079 023

Quatre joves d’entre 29 i 
35 anys van morir després 
que el tot terreny amb què 
viatjaven caigués per un ter-
raplè d’uns 100 metres a la 
pista forestal que va del nucli 

d’Espinavell a Setcases. Les 
víctimes són d’Esplugues, 
Terrassa i Barcelona, tot i que 
una d’elles té vincles famili-
ars a Espinavell. Precisament 
tenien previst fer una estada 

de cap de setmana en un dels 
habitatges de la família. Tot 
apunta que l’accident es va 
produir divendres al vespre, 
però no va ser fins l’endemà 
a primera hora del matí que 

un veí es va trobar amb el 
vehicle accidentat i tots els 
ocupants morts a l’interior. El 
mateix dissabte l’Ajuntament 
de Molló va decretar tres dies 
de dol.

El tot terreny va quedar destrossat després de caure per un terraplè de 100 metres a la pista forestal d’Espinavell a Setcases
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Moren quatre joves en 
caure per un terraplè de 
100 metres a Espinavell

(Pàgina 9)

Tenien entre 29 i 35 anys. L’Ajuntament de Molló va decretar dissabte tres dies de dol

(Pàgina 7)

Matas i Solà 
s’asseuen aquest 
dilluns a la 
banqueta d’acusats 
pel cas de l’ACM
Cinc anys després que es des-
tapés el cas, aquest dilluns 
comença a l’Audiència de 
Barcelona el judici contra 
Josep M. Matas i Xevi Solà, 
acusats d’haver-se apropiat 
presumptament de prop de 
962.000 euros de l’ACM. El 
fiscal els demana una pena 
de cinc anys i mig de presó.

Premien granges 
de Sora, Ogassa i 
Campdevànol a la 
Fira de l’Ovella de 
Ripoll

(Pàgina 13)

El Patí Vic s’endú 
un punt de la pista 
de l’Igualada i el 
Voltregà torna 
derrotat d’Alcoi 

(Pàgines 18 i 19)

(Pàgines 4 i 5)

Un grup de 
veïns impulsa 
una residència 
per a gent gran 
a Sant Julià

(Pàgina 35)

‘Amics’ de La Cabra
La nova sala de La Cabra, de 
Vic, es va omplir dissabte en 
l’estrena de la temporada de 
concerts amb Els Amics de 
les Arts.

(Pàgina 6)

Reclamen a Vic la proclamació de la República
Un miler de persones es van concentrar diumenge a la plaça 
de Vic per reclamar al president Carles Puigdemont que 
faci efectiva la proclamació de la República. L’acte estava 
organitzat pel Comitè de Defensa de la República de Vic.  

JO
R

D
I 

PU
IG

(Pàgina 22)

Declaracions polèmiques 
de l’entrenador del 
Manlleu contra els àrbitres 
L’entrenador del Manlleu, 
Albert Santanera, va fer unes 
dures declaracions al final 
del partit d’aquest diumenge 
desqualificant i insultant 
greument els àrbitres. Les 
seves paraules van ser difo-
ses de seguida per les xarxes 
i en mitjans de comunicació. 
Santanera es va acabar dis-
culpant per les formes.


