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Màxima prevenció
Escoles tancades, activitat esportiva suspesa i actes culturals cancel·lats per frenar el coronavirus

Un home de 67 anys i una dona de 64 
són els primers casos de coronavirus 
que s’han detectat a Osona. S’està 
a l’espera dels resultats de diversos 
casos sospitosos més i hi ha dinou pro-

fessionals del Consorci Hospitalari de 
Vic confinats preventivament a casa 
seva. El govern de la Generalitat ha 
suspès les classes a escoles, instituts 
i universitats, i s’ha ajornat l’activitat 

esportiva i cultural. Al Consorci Hospi-
talari de Vic i als centres d’atenció pri-
mària –a la foto, el CAP Vic Nord– fa 
dies que es preparaven per afrontar 
l’arribada del virus.

(Pàgines 2 a 5)

A Osona hi ha en aquests moments un total 
de 456 llicències de futbol femení, una xifra 
que consolida les que hi havia la temporada 

passada. L’OAR Vic és el club que té més lli-
cències, seguit pel Torelló –a la foto– i el Vic 
Riuprimer REFO. 

(Pàgines 32 i 33)
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El Mèder a Vic, 
un punt negre 
dels rius d’Osona

(Pàgina 6)

El riu Mèder al seu pas pel 
nucli urbà de Vic és el que 
registra pitjors paràmetres 
entre els deu trams fluvials 
d’Osona que va mostrejar 
el Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis el 2019.

u L’Hospital de Vic 
confirma els dos 
primers positius a 
Osona; al Ripollès 
no n’hi ha cap

L’empresa Bioaccez, 
de Manlleu, creix 
als països nòrdics 
amb una filial  
a Dinamarca

(Pàgina 25)
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Els centres de salut, preparats

u A banda dels 
ja segurs encara 
s’analitzen 
diversos casos 
sospitosos més

u Els jugadors 
d’hoquei osonencs 
Jordi Burgaya i 
Gerard Teixidó, 
confinats a Itàlia

u El Mercat del 
Ram, a principis 
d’abril, no es farà; 
tots els ambulants, 
ajornats  

u El Consorci 
Hospitalari aïlla per 
precaució dinou 
professionals 
sanitaris

u Les empreses 
que fabriquen 
sabons no donen 
l’abast per servir 
les comandes

El futbol femení a Osona es consolida

Els veïns de 
Gombrèn voten 
mantenir el toc 
de campanes 
durant la nit 

(Pàgina 15)


