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Els pacients ingressats per 
Covid-19 a Osona baixen 
coincidint amb la desescalada
El sector de la restauració rep amb sensació agredolça l’autorització de reobrir a partir de dilluns amb limitacions
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Nil Arcarons es va proclamar el cap de 
setmana passat campió d’Espanya de 
motocròs en la màxima categoria. La 

fita arriba quan es compleixen 40 anys 
del primer títol absolut del seu pare, 
Toni Arcarons, que li fa de mecànic i 

que l’acompanya a tots els circuits des 
que tenia 6 anys. La nissaga dels Arca-
rons continua.

Nissaga de campions de motocròs

(Pàgina 37) Toni i Nil Arcarons amb la moto amb què es va proclamar campió, al taller familiar de Centelles

(Pàgines 2 a 7)

Adif diu que no 
es podrà reobrir el 
trànsit de trens pel 
túnel de Toses fins  
al mes de maig

(Pàgina 10)

Pia Arumí, Manel 
Molera i Dolors 
Solà, finalistes del 
Premi Osonenc 
de l’Any 2019

(Pàgina 20)

EL 9 NOU posa en 
marxa una nova eina 
perquè el comerç 
local pugui vendre 
també a internet

(Pàgina 29)

Quimi Portet 
publica un doble 
àlbum recopilatori

(Pàgina 33)

Expulsen de 
l’equip de govern 
el regidor d’ERC  
a Sant Martí 
d’Albars

(Pàgina 13)

El molí d’en Saborit de Vic, en runes
L’històric molí d’en Saborit de Vic continua agonitzant men-
tre espera com es resol la urbanització del sector. El vigatà 
Miquel Saborit hi podria tenir antecedents familiars remots.

(Pàgines 42 i 43)
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Revivint l’atemptat de la Rambla
Sílvia Gallart, de Campelles, era a la Rambla el dia de 
l’atemptat. No ha estat reconeguda com a víctima tot i les 
seqüeles que li va deixar viure uns fets tan colpidors.

(Pàgines 8 i 9)
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