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Comerç a la corda fluixa
u Vic Comerç alerta que diversos establiments 
de la ciutat podrien haver de tancar definitivament 
per culpa de la crisi de la Covid-19

Els professionals sanitaris de l’Atenció Primària 
han tingut un paper important a l’hora d’afrontar la 
crisi de la Covid-19. Les visites presencials als CAP 
d’Osona han disminuït un 55% des de l’inici de la 

pandèmia, però els professionals que hi treballen 
han fet unes 7.000 visites a domicili i gairebé 78.000 
de virtuals i telefòniques. Anna Moreta, directora 
del Servei d’Atenció Primària Osona, en parla en 

una entrevista. EL 9 NOU ha acompanyat una infer-
mera del CAP de Torelló a fer visites a diferents 
pacients a casa seva: des del control del Sintrom o 
fer les cures fins a donar paraules d’ànim.

L’Atenció Primària es reinventa durant la crisi
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u Els comerços que han tornat a obrir aquesta 
setmana en la fase zero del desconfinament ho  
han fet amb importants mesures de seguretat

(Pàgines 4 a 7) Vanessa Pedró, infermera del CAP de Torelló, atén una pacient al seu domicili

L’atur ha crescut 
més d’un 20% 
a Osona i 
el Ripollès 
respecte al 2019

(Pàgina 28)

“Era difícil preveure 
la malignitat 
d’aquest virus”
Entrevista a Cristina 
Gallach, secretària d’Estat 
d’Assumptes Exteriors i per 
a Iberoamèrica i el Carib.

(Pàgines 10 i 11)

Més espai a les 
voreres per mantenir 
la distància
El ple va aprovar dilluns 
una moció per garantir la 
distància de seguretat a les 
voreres de Vic.

(Pàgina 12)

El rànquing de 
les fonts més 
contaminades
La font de la Gana de 
Calldetenes gairebé multi-
plica per deu el màxim de 
nitrats permès. 

(Pàgina 14)

75 anys de 
l’alliberament de 
Mauthausen
La història de dos soldats 
republicans de Seva que 
van morir als camps de 
concentració nazis.

(Pàgines 18 i 19)

Jaume Coll 
guanya el premi 
Jordi Domènech 
de traducció en 
poesia

(Pàgina 33)


