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Indignació dels caçadors 
d’Osona pels furtius que 
maten senglars de nit
És una pràctica que es repeteix cada dos per tres i que ja han denunciat als Agents Rurals

Societats de caçadors d’Oso-
na denuncien els furtius que 
es dediquen a matar sen-
glars de nit. Denuncien que 

aquesta pràctica, que està 
prohibida per llei, es repe-
teix cada dos per tres. Ja ho 
han posat en coneixement 

dels Agents Rurals, que han 
intensificat les mesures per 
enxampar els furtius. Fins 
i tot han instal·lat càmeres 

per controlar-ho. Mentres-
tant, a les Llosses, on temps 
enrere també havia succeït, 
el problema s’ha reduït.

Representants de les societats de caça de Viladrau, Taradell, l’Esquirol, Seva, Folgueroles i Sant Julià, dimecres a Viladrau
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(Pàgines 2 i 3)

“El terra es 
movia gairebé 
un metre de 
cantó a cantó” 
El terratrèmol d’intensitat 
6,9 que va sacsejar diumenge 
Indonèsia i que va provocar 
la mort d’almenys 130 per-
sones va sorprendre també a  
turistes d’Osona i el Ripollès. 
EL 9 NOU n’ha parlat amb 
Edgar Garcia, de Sant Pere de 
Torelló, i Sergi Bonshoms, de 
Ribes de Freser, que estaven a 
50 quilòmetres de l’epicentre 
i expliquen la tensió i la incer-
tesa viscuda durant 30 hores 
que es van fer eternes.

(Pàgines 4 i 5)

Sergi Bonshoms, de Ribes, i Edgar Garcia, de Sant Pere, amb un company a Indonèsia 

Unes 700 
cigonyes passen 
pel Bisaura i una 
seixantena moren 
electrocutades 

(Pàgina 9)

Dies tràgics: dos 
joves moren a Tona 
i Pruït, i un home 
d’accident a l’Eix a 
Espinelves

(Pàgines 6 i 7)

Roda acaba la 
rehabilitació de 
les cases de La 
Blava, on havia 
viscut Martí i Pol

(Pàginea 31)

La de Manlleu 
abandera el gruix 
de festes majors 
de la marededéu 
d’agost

(Pàgines 42 a 55)

Ripoll prohibeix 
anar amb 
bicicleta pel 
cèntric carrer 
Sant Pere

(Pàgina 19)

El CB Vic-UVic 
es reforça amb el 
fitxatge de l’aler 
nord-americà 
Cecil Williams

(Pàgina 35)

(Pàgina 8)

Dos dels gihadistes 
de Ripoll es van 
reunir en un bar de 
Tona el dia abans 
dels atemptats
El dia abans dels atemp-
tats, l’autor material de 
l’atropellament a la Ram-
bla, Younes Abouyaaqoub, 
i Driss Oukabir, que està 
en presó provisional, van 
reunir-se en un bar de 
Tona, segons va explicar 
aquest dilluns a l’Audièn-
cia Nacional un testimoni 
protegit del cas. Aquesta 
setmana han transcendit 
detalls del sumari.


