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La vida torna al carrer
u Als centres hospitalaris d’Osona hi ha 42

l’entrada d’Osona i el Ripollès a la fase 1 ha
omplert els espais públics des de dilluns

persones ingressades amb positiu de Covid-19
i al Ripollès ja només en queda una

ALBERT LLIMÓS

u L’obertura de les terrasses i el comerç amb

Les terrasses de la plaça Major de Vic plenes i nens jugant, aquest dijous a la tarda coincidint amb les altes temperatures

Osona i el Ripollès van passar dilluns a la fase 1 de
la desescalada, un relaxament de les mesures de
confinament que s’ha traduït en imatges de terrasses plenes de gent a punts emblemàtics com la plaça Major de Vic. El bon temps i la reobertura gene-

ralitzada del comerç també han afavorit el retorn
de la vida als carrers, però tot i això la majoria de
restaurants continuen pendents del pas al següent
estadi del desconfinament, ja que encara que sigui
amb limitacions també podran atendre clients

a l’interior dels seus locals. De moment tampoc
han reobert totes les botigues. Els ajuntaments
demanen a la població que mantingui la precaució
i estigui pendent de complir les mesures per evitar
rebrots del coronavirus.

u Educació vol
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que les escoles
obrin l’1 de juny
si es passa a
la fase 2 però
sense fer classes

Virtuts i defectes del teletreball

Instal·lacions esportives a mig gas

El confinament ha impulsat el teletreball. Una part
d’aquest es podria conso-

La fase 1 ha permès reobrir
instal·lacions a l’aire lliure
on es practiquen esports

lidar després de la crisi. El
treball des de casa té avantatges i inconvenients.

sense contacte. Amb limitacions, s’ha tornat a jugar a
pàdel, golf o a fer atletisme.

u El pavelló de

salut de Vic no
es desmuntarà
encara tot i que
fa dies que ja no
hi ha pacients

