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VIATGES
Islàndia, la terra del foc i el 
gel: guèisers i aigües termals 
conviuen amb el glaç i el fred

FONTS
La llegenda de l’aigua de la 
Font Gran de Taradell i el mal 
de pedres

ECONOMIA
Un informe revela algunes 
de les pràctiques de les 
empreses per eludir impostos

Divendres, 31 d’agost de 2018
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LA MIGRACIÓ
DE LES CIGONYES

Un viatge d’anada i tornada

El detingut per la mort d’un nen 
a Holanda el 1998 feia tres 
mesos que vivia a Castellterçol
La policia va detenir diumenge a Jos Brecht, de 55 anys, en un mas situat a cinc quilòmetres del poble

(Pàgines 8 i 9) Veïns i voluntaris reben instruccions dels membres dels cossos d’emergències dimecres al migdia

Desenes de voluntaris 
i membres dels serveis 
d’emergències van participar 

des de dilluns a la recerca 
d’una dona, de 70 anys i amb 
principis d’alzheimer, pels 

voltants de Tavertet. Aquest 
dijous a la tarda, va ser loca-
litzat el seu cos sense vida al 

fons d’un barranc. La víctima 
era veïna de les Masies de 
Voltregà.

Quatre dies de recerca amb desenllaç fatal

El santjoaní que va 
fer de dibuixant per  
a l’exèrcit britànic 
durant la Segona 
Guerra Mundial

(Pàgina 47)

Un veí de Manlleu 
va a buscar tabac 
i s’assabenta que 
ha guanyat 43.000 
euros de la Bonoloto

(Pàgina 14)

‘El 9 Magazín’
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Torna l’edició 
del dilluns 
d’EL 9 NOU

(Pàgines 2 i 3)

L’ànima del Torneig BBVA de Bàsquet Julià 

(Pàgina 30)
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(Pàgina 6)

Els robatoris 
més curiosos 
dels últims anys

(Pàgines 4 i 5)

Examen de la 
xarxa viària 
d’Osona i el 
Ripollès
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El Torneig BBVA de Bàsquet de Sant Julià 
de Vilatorta arriba aquest cap de setmana a 
la 34a edició. Els més de 200 voluntaris –a la 

foto, alguns d’ells dijous al pavelló de Sant 
Julià– són una peça clau del torneig en què 
participen 225 equips.


