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Preocupació per l’allau de 
plantacions de marihuana 
al Montseny i les Guilleries
Els Mossos han detingut 19 persones i han comissat 25.000 plantes a Osona i el Ripollès

L’extensa superfície forestal de la 
zona del Montseny i les Guilleries i 
l’abundant aigua que hi ha al territori 
han convertit els seus municipis en 

un atractiu per les màfies que planten 
marihuana a l’aire lliure. Els Mossos 
d’Esquadra han comissat 25.000 plan-
tes des de principis d’any a Osona i el 

Ripollès, i han detingut 19 persones. 
L’última plantació –a la foto– tenia 600 
exemplars i es va desmantellar dijous 
passat a Sant Sadurní d’Osormort. 

(Pàgina 7)

L’última, a Sant Sadurní d’Osormort

Creen una 
plataforma  
a Manlleu per 
reclamar més 
seguretat i civisme

(Pàgines 6 i 7)

Lluís Bassat, 
doctor ‘honoris 
causa’ de la UVic  
Envoltat de nombroses 
personalitats –des del 
major dels Mossos, Josep 
Lluís Trapero, fins a  
l’exministre Joan Majó o 
l’expresident d’Abertis 
Salvador Alemany–, el 
publicista Lluís Bassat 
va ser investit dijous 
doctor honoris causa per 
la UVic-UCC. Bassat va 
repassar la seva trajectòria 
professional apel·lant als 
valors.

(Pàgina 15)
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   Bassat va rebre la distinció de mans del rector de la UVic, Josep Eladi Baños

El cuiner Nandu 
Jubany publica 
un llibre de 
receptes fetes  
en el confinament

(Pàgina 46)

(Pàgines 4 i 5)

Del crim a la detenció: les 
hores prèvies i posteriors a 
la mort de la veïna de Ripoll

El testimoni dels veïns 
d’escala de l’habitatge de 
Ripoll on vivia Maria Isabel 
Carpio Caro permet fer-se 
només una idea de l’infern 
que havia de suportar a casa 
seva amb el seu fill Gerard 
Pasamontes, de 19 anys. El 
matí del diumenge 31 d’oc-
tubre el jove va posar fi a la 
vida de la seva mare a gani-

vetades. Després del crim 
va iniciar una fugida que va 
durar unes 30 hores. El van 
detenir després que fos vist 
sortint del bosc a les Llosses 
per un grup que estava 
dinant al restaurant Can 
Dachs. Abans havia intentat 
robar menjar i diners en una 
casa. El jutge ha ordenat el 
seu ingrés a presó.

La fiscalia admet a 
tràmit la denúncia 
per maltractaments 
a la residència de 
Ripoll l’any 2016

(Pàgina 14)

Arrenca l’OK 
Lliga femenina 
amb canvis a 
les porteries de 
Manlleu i Voltregà

(Pàgina 39)


