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Les proves de detecció precoç
del càncer cauen un 23% a
Osona a causa de la pandèmia
(Pàgina 16)

Els que més s’han deixat de diagnosticar al CHV són els de pròstata, limfomes i melanomes
(Pàgina 19)

(Pàgina 47) Moments abans d’entrar el pi a l’església de Centelles, aquest dijous al matí

Dispositiu per evitar
botellots i garantir
el toc de queda la
nit de Cap d’Any
(Pàgines 22 i 23)

Rogeli Montoliu: “Vic
no ha sabut defensar
el seu partit judicial”
(Pàgina 37)

(Pàgina 41)

Arrenca el
Dakar amb sis
osonencs entre
els participants
(Pàgina 46)

ALBERT LLIMÓS

Acord per integrar
la cooperativa
la Calandra
al Tac Osona

Centelles recupera la Festa del Pi
Després del greu accident de l’any
2019 en què una desena de galejadors
van resultar ferits per l’explosió d’una
cantimplora de pólvora a dalt del cam-

panar i de les restriccions per la pandèmia de l’any passat, Centelles va recuperar aquest dijous la tradicional Festa
del Pi. Tot i que es va restringir l’accés

(Pàgines 2 a 15)

al centre del poble per evitar aglomeracions, uns 300 galejadors van participar
en l’ofrena del pi a Santa Coloma, la
patrona de Centelles.

(Pàgines 44 i 45)

El 2021, l’any
de la vacuna

Ratafia Bosch
també fa ginebra
La sisena generació de
Destil·leries Bosch, de Sant
Quirze de Besora, recupera
una antiga ginebra per presentar la nova Gin Ter.

Amb l’arribada de la vacuna,
el 2021 semblava que havia de
ser el de la fi de la pandèmia.
S’acaba l’any, però, en plena
sisena onada i amb xifres
rècord de contagis. El 2021 ha
donat per a molt més: protestes
contra l’incivisme, l’eclosió
de projectes per a la transició
energètica, reivindicacions
dels ramaders de la llet o
els primers passos per al
Quatre imatges que han marcat l’any 2021 a Osona i el Ripollès
desdoblament de la línia R3.

Deu anys d’El
Màgic Món del Tren
Més de 150.000 persones
han visitat a Santa Eugènia
un dels equipaments de
modelisme ferroviari més
importants d’Europa.

