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Toc d’alerta
Per primer cop en l’últim mes i mig han 
augmentat les persones ingressades  
amb positiu de Covid-19 a Osona

Experts a resoldre avaries i treballar 
sota pressió, la pandèmia ha posat a 
prova els tècnics de manteniment dels 
hospitals. Han hagut d’assegurar preses 
d’oxigen, habilitar respiradors o recon-

vertir espais com passadissos en zones 
amb llits d’hospitalització. Allunyats 
dels focus mediàtics i dels aplaudiments 
des dels balcons, han après una gran lli-
çó: “No hi ha res impossible”. EL 9 NOU 

ha reunit part de l’equip de manteni-
ment que treballa als hospitals d’Osona, 
el Ripollès i la Garrotxa. Ara estan des-
muntant el que van preparar d’urgència 
durant el pic de la pandèmia.

(Pàgines 2 i 3)

El testimoni de la 
veïna de Vic a qui 
van ocupar la casa 
quan treballava fora 
amb el confinament

Un donatiu de dos 
particulars salva 
la residència de 
Torelló de caure en 
números vermells

(Pàgina 11)

El ‘bike park’ de 
Ripoll es complica 
per la negativa del 
propietari del bosc 
on es volia ubicar

(Pàgina 12)

La difícil conciliació 
familiar durant la 
crisi del coronavirus

(Pàgina 27)
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(Pàgina 8)

Comencen els casals 
d’estiu marcats  
per les mesures  
de seguretat arran 
de la Covid-19

(Pàgines 4 i 5)

El laboratori de l’Hospital de Vic ja té 
la tecnologia per no haver de dependre 
d’altres centres en les proves de detecció

La crisi des de la sala de màquines de l’hospital

(Pàgines 6 i 7)

50 anys de 
l’accident d’avió 
al Montseny
El 3 de juliol de 1970 un 
avió britànic carregat de 
turistes es va estavellar al 
peu de les Agudes. No hi va 
haver supervivents.

Les primeres imatges del lleó de Vic
La suspensió de la festa major de Vic ha impedit d’estrenar 
una nova figura festiva per al seguici, un lleó, que s’està cons-
truint en un taller de Solsona. La presentació s’ajorna un any.

(Pàgines 32 i 33)
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Vigilants privats a la riera de Merlès
Els nou ajuntaments per on passa la riera de Merlès han 
decidit prohibir-hi el bany durant tot l’estiu per la crisi de la 
Covid-19. Han contractat vigilants privats per controlar-ho.

(Pàgina 13)
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