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Després de 10 mesos d’obres, diumen-
ge vinent tornaran a circular trens 
pel túnel de Toses. Ho va confirmar 
la delegada del govern a Catalunya, 

Teresa Cunillera, en una visita sobre el 
terreny acompanyada de responsables 
d’Adif i Rodalies. Al túnel s’hi circula-
va a baixa velocitat des que el juliol de 

2019 un tren va descarrilar per culpa 
d’un despreniment i el juny de 2020 va 
quedar fora de servei per fer les obres, 
en què s’hi han invertit 9,5 milions. 

Satisfacció al sector 
de la restauració per 
l’anunci que podran 
tornar a obrir de 
nit per servir sopars
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(Pàgines 4 i 5)

El túnel de Toses reobrirà aquesta setmana

Comencen a 
multar els vehicles 
no autoritzats a 
l’illa de vianants 
del Portalet de Vic

(Pàgina 6)

(Pàgina 7) Al mig, la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, durant la visita que va fer divendres a les obres

Ramon Erra 
recull en un llibre 
articles sobre el 
Lluçanès i la seva 
visió del món rural

(Pàgina 35)

La població d’Osona que viu 
a l’estranger s’ha multiplicat 
per cinc en dotze anys (Pàgines 2 i 3)

El nombre de persones que marxen s’ha reduït després del pic que hi va haver per la crisi de 2008

El Tona s’imposa 
al Vic en el 
derbi de Primera 
Catalana i es 
posa líder

(Pàgines 18 i 19)

Victòria en dobles 
de l’osonenc 
Kenneth Rabinad 
a l’internacional 
Sub-16 de tennis

(Pàgina 27)

Pneumàtics abandonats a Sant Pere
Una trentena de voluntaris van recollir pneumàtics que algú 
va abandonar en una zona boscosa de Sant Pere de Torelló. El 
tractament costarà entre 3.000 i 4.000 euros a l’Ajuntament. 

(Pàgina 8)

Mor un home en caure del castell de Taradell
Un veí de Taradell de 67 anys va morir diumenge a causa de 
les ferides que va patir en caure des d’uns 20 metres al cas-
tell d’en Boix. S’hi celebrava un concert de sardanes.

(Pàgina 9)
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Un robatori en 
només 7 segons
Una càmera grava com un 
home arriba a un comerç 
de Manlleu en cotxe, apar-
ca al davant i en set segons 
s’emporta la caixa i fuig.

(Pàgina 6)
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