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La xifra d’afectats  
es multiplica
A Osona hi ha hagut un mort i 22 casos confirmats de coronavirus. Al Ripollès, hi ha un positiu 

Els Mossos, conjuntament amb la 
Guàrdia Urbana de Vic –a la foto– i la 
policia de Manlleu, han fet controls 

aquests dies per demanar a la gent que  
no surti de casa si no és del tot neces-
sari. El nombre de casos de coronavirus 

s’ha triplicat en només una setmana a 
Osona. Al Ripollès hi ha un positiu i al 
Moianès, tres.

u El Consorci 
Hospitalari es 
reorganitza per 
afrontar l’augment 
de pacients

Controls per garantir el confinament
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u Els sindicats 
temen una allau 
d’expedients 
d’ocupació a 
Osona i el Ripollès

u Els artistes 
reaccionen a l’allau 
de cancel·lacions 
amb actuacions a 
les xarxes socials

u El consell dels 
psicòlegs per 
afrontar la situació 
actual: “Pensar en 
el dia a dia”

u S’organitzen 
els voluntaris. A 
Vic reparteixen 
àpats a usuaris del 
menjador social

Com ho viuen els 
esportistes d’elit
Els esportistes i els pre-
paradors físics expliquen 
com intenten mantenir la 
forma física tot i l’atura-
da pel coronavirus.

La modista Conxita Mas, ara 
jubilada, fa mascaretes per al 
CAP de Balenyà i la residèn-

cia. Els llençols de casament, 
50 anys després, serviran per 
prevenir el coronavirus.

Mascaretes ‘made in’ Balenyà
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(Pàgines 2 a 12, editorial i a les sec-
cions d’Economia, Esports i Cultura)

El metge Jordi Casanovas 
ha hagut d’estar confinat 
després d’atendre un pacient 

amb coronavirus. El seu ofe-
riment a resoldre consultes a 
través de les xarxes, un èxit.

Consulta mèdica des de casa


