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De les 40 persones desaparegudes
aquest any a Osona i el Ripollès en
queden tres pendents de localitzar
(Pàgina 7)

Tot apunta que el cadàver trobat dissabte a Viladrau és el d’un veí de Taradell de qui no se sabia res des de fa un any i mig
(Pàgina 6)

(Pàgina 5) El carrer de Sant Pere, eix del centre històric de Ripoll, aquest dimecres

(Pàgina 11)

Sant Bartomeu
també fa passos
per instal·lar
càmeres i frenar
els robatoris
Un tonenc a bord
de l’‘Open Arms’

(Pàgines 22 i 23)

Una de les autores
de l’informe de
l’ONU: “Osona
ha de reduir la
cabana ramadera”

Pau Pérez, de Tona, treballa
a Open Arms. Ara mateix
és al vaixell, en aigües italianes. Ha viscut en primera
persona el bloqueig dels
governs europeus.

(Pàgina 10)
(Pàgina 14)

Aiguafreda
escampa olor de
llop perquè els
senglars no entrin
a dins del poble

La lluita contra una
malaltia minoritària

(Pàgina 14)

Tornen a
morir cigonyes
electrocutades, ara
15 entre Manlleu
i Torelló

La família Coch-Pulido de
Campdevànol explica la
lluita contra la síndrome
nefròtica, una malaltia
minoritària que afecta el
seu fill gran.

(Pàgina 25)

(Pàgines 33 a 43)

DAVID FAJULA

Vilanova de Sau, a
punt per un festival
Bioritme amb les
5.000 entrades
venudes
(Pàgina 2 i 3)

El BOE publica
el nom de 36
veïns d’Osona i el
Ripollès morts en
camps nazis

Mirada a Ripoll dos anys després del 17-A
Aquest dissabte es compleix el segon aniversari dels atemptats de la Rambla i Cambrils
perpetrats per una cèl·lula terrorista covada
a Ripoll. Dos anys després d’aquells fets,
la població intenta encara explicar-se què

va portar els joves a radicalitzar-se i articular una cèl·lula al voltant de l’imam, però
la vida ha continuat. Una feina discreta i
constant ha evitat conflictes de convivència,
però encara queda camí per recórrer.

Corrua de festes
majors
Les festes majors de la
Mare de Déu d’Agost continuen aquest cap de setmanes. Entre els actes multitudinaris ja fets destaca el del
Serpent de Manlleu.

