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L’empresa Catuav ha dissenyat a Moià 
un dron que incorpora diverses funci-
onalitats per ajudar els cossos d’emer-
gències en operacions complicades com 

poden ser els rescats. Té una autonomia 
de 24 hores i un abast de 1.500 quilò-
metres. A més, pot actuar com a node 
de telecomunicacions per als cossos 

d’emergències. L’aparell es va presentar 
aquest dijous al Barcelona Drone Cen-
ter de Moià amb la presència dels con-
sellers Miquel Sàmper i Jordi Puigneró.
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Un dron fet a Moià per donar suport en rescats

Un jutjat obliga 
l’Ajuntament de 
Vic a penjar la 
bandera espanyola 
al balcó principal

(Pàgina 11)

(Pàgina 15) Els consellers Miquel Sàmper i Jordi Puigneró, en la presentació que es va fer dijous a Moià

Descens dràstic 
del nombre 
d’ingressats 
a Osona per 
Covid-19

(Pàgines 6 i 7)

El Consorci Hospitalari de Vic 
va reduir les llistes d’espera   
el 2020 malgrat la pandèmia

(Pàgina 5)

S’explica per una injecció extra de diners de la Generalitat i perquè el confinament va fer baixar les consultes i els nous casos

Ripoll enceta sis 
dies d’una festa 
major encara 
restringida i amb 
espectacles de km 0

(Pàgines 54 i 55)

No hi haurà relleu a l’alcaldia de Tona
Aixequem Tona i ERC han acordat no fer relleu a l’alcaldia i 
Amadeu Lleopart continuarà fins a final de mandat. Les dues 
formacions ho van anunciar aquest dimecres.

(Pàgina 13)

La Doma innova en el tractament de les pells
L’empresa adobera La Doma de Centelles ha ideat i posat 
en funcionament un innovador sistema de desgreixatge de 
pells amb gas en lloc de fer servir aigua i sabó. 

(Pàgines 30 a 32)
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El malson del 
‘bullying’
Una de cada quatre perso-
nes pateix o ha patit algun 
tipus d’assetjament a l’esco-
la. Els pares d’una nena d’11 
anys expliquen el seu cas.

(Pàgines 2 i 3)

Allau de novetats 
discogràfiques de 
grups osonencs 
aquesta 
primavera

(Pàgines 40 i 41)


