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Els Mossos busquen el fill 
de la dona trobada morta 
a ganivetades a Ripoll
El jove, que ja tenia antecedents per maltractament a la mare, va fugir després del crim

Els Mossos busquen des de primera 
hora de diumenge un jove d’uns 20 
anys que hauria matat la seva mare a 
ganivetades al seu domicili, a l’avin-

guda Ripollès de Ripoll. El presumpte 
autor, que ja tenia antecedents per mal-
tractament a la seva mare, hauria fugit 
després del crim acompanyat d’una 

altra persona. L’Ajuntament de Ripoll 
ha decretat un dia de dol oficial i ha 
convocat per aquest dilluns al migdia 
cinc minuts de silenci per la víctima.

(Pàgina 7)

Trànsit provarà a 
la C-17 al Pinós 
una senyalització 
intel·ligent per 
evitar accidents

Centelles estendrà 
a tot el municipi el 
model de recollida 
de contenidors 
tancats

(Pàgina 8)
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(Pàgina 6)

Decreten dia de dol oficial per la víctima

Incertesa als 
ajuntaments per 
la sentència que 
anul·la l’impost 
de la plusvàlua

(Pàgines 4 i 5)

La història del 
nínxol 14 de 
Sant Sadurní 
d’Osormort  
Els cementiris amaguen 
històries curioses. A 
Vic, per exemple, hi ha 
enterrats dos guàrdies 
del rei Alfons XII morts 
el 1924. A Santa Sadurní 
d’Osormort, hi ha una 
noia russa assassinada el 
2005. Està a quilòmetres 
de distància de la seva 
família. Però no li han 
faltat mai les flors.

(Pàgines 2 i 3)
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Carme Fàbregas s’encarrega que mai faltin flors al nínxol compartit d’una noia russa

El talent de 
Lluís Soler i el 
de Víctor Sunyol 
es donen la mà 
a l’obra ‘Birnam’

(Pàgina 37)

El Manlleu cau  
a semifinals de la 
Supercopa d’hoquei i 
el masculí es retroba 
amb la victòria

(Pàgines 18 i 19)

Tona, Manlleu  
i Vic s’imposen 
als seus rivals a 
Primera Catalana 
de futbol

(Pàgines 22 i 23)

Viladrau es bolca 
en el 24è Ball de 
Bruixes, que torna 
a captivar el públic

(Pàgina 41)


