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Dies decisius

Osona probablement superarà aquesta setmana el 
centenar d’infectats pel Covid-19, mentre que al 
Ripollès n’hi ha sis casos confirmats. A l’espera del 

pic de contagis, s’allargarà quinze dies més l’estat 
d’alarma, però, mentrestant, els efectes del corona-
virus es multipliquen: des de les pèrdues econòmi-

ques fins al confinament a casa. Aquesta setmana 
serà decisiva per a l’evolució de la crisi. El personal 
de l’Hospital de Vic (foto) agraeix el suport.

L’ampliació de l’estat d’alarma coincideix amb l’augment de positius de Covid-19 a Osona i el Ripollès
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El personal de l’Hospital de Vic, al peu del canó

“Les malalties 
infeccioses les 
guanyarem invertint 
en coneixement”
Entrevista al doctor Josep 
Vilaró, que durant 30 anys 
ha estat referent en malalti-
es infeccioses del Consorci 
Hospitalari de Vic.

ENTREVISTA

Jordi Camprubí treballa des de fa gairebé 21 
anys com a caixer a Ca la Irene, un supermer-
cat de Sant Joan de les Abadesses. Explica com 
és el seu dia a dia.

La vida a la caixa d’un súper

Un repte periodístic 
inèdit: informar 
enmig d’una greu 
crisi sanitària  

Un viatge pel dia a dia 
dels mitjans del grup EL 9 
NOU, que s’adapten a les 
mesures que exigeix l’estat 
d’alarma per informar.

CRÒNICA

(Pàgines 2 a 13, editorial i a les sec-
cions d’Economia, Esports i Cultura)

Per salut moltes persones necessiten caminar 
i han de buscar solucions. Antonio Rodríguez, 
de Torelló, té diabetis i problemes de cor. So-
lució, puja i baixa escales: 710 esglaons al dia. 

Caminar a dins de casa


