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Tancats a casa
S’ha detectat un nou cas de coronavirus a 
Osona: una professional sanitària del Consorci 
Hospitalari de Vic. Ja hi ha tres afectats  
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Queixes d’alcaldes del Ripollès per la 
presència de turistes aquest cap de setmana  
a la comarca tot i l’ordre de confinament

La plaça Major de Vic buida un diumenge a la 
tarda. Aquesta és la imatge provocada per les 
mesures del decret d’estat d’alarma per la crisi 
del coronavirus. A Osona aquest cap de setmana 

se n’ha declarat un nou cas i ja n’hi ha tres de 
confirmats. L’última és una professional sanità-
ria del Consorci Hospitalari de Vic. Al Ripollès 
no n’hi ha hagut de moment cap cas, però aquest 

cap de setmana s’ha pogut veure un elevat nom-
bre de turistes que sense fer cas a les recomana-
cions es van desplaçar a les segones residències 
de la Vall de Ribes i Camprodon. 

La plaça de Vic, desèrtica un diumenge a la tarda

u El testimoni d’una 
igualadina que viu a 
Vic i un vigatà amb 
vinculació a l’Anoia

u Una cinquantena 
de ripollesos en un 
creuer que no els 
deixaven atracar

u A Vic es van 
sancionar dos bars 
per no complir amb 
l’ordre de tancar

Solidaritat entre veïns
De forma espontània s’han creat xarxes 
de voluntaris a diferents municipis 
d’Osona per ajudar persones grans que 
viuen soles. A la foto, a Sant Hipòlit.
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Un vigatà investiga la vacuna 
Joaquim Segalés, de Vic, forma part de 
l’equip de l’IRTA-CReSA que està tre-
ballant per trobar una vacuna contra el 
SARS-CoV-2.

Controls de la policia
La Guàrdia Urbana de Vic va fer 
vigilància diumenge per garantir el 
compliment del decret d’estat d’alar-
ma i que la gent no estigués al carrer.
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(Pàgines 2 a 9)


