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Màxima prevenció
Escoles tancades, activitat esportiva suspesa i actes culturals cancel·lats per frenar el coronavirus

Un home de 67 anys i una dona de 64 
són els primers casos de coronavirus 
que s’han detectat a Osona. S’està 
a l’espera dels resultats de diversos 
casos sospitosos més i hi ha dinou pro-

fessionals del Consorci Hospitalari de 
Vic confinats preventivament a casa 
seva. El govern de la Generalitat ha 
suspès les classes a escoles, instituts 
i universitats, i s’ha ajornat l’activitat 

esportiva i cultural. Al Consorci Hospi-
talari de Vic i als centres d’atenció pri-
mària –a la foto, el CAP Vic Nord– fa 
dies que es preparaven per afrontar 
l’arribada del virus.

(Pàgines 2 a 5)

A Osona hi ha en aquests moments un total 
de 456 llicències de futbol femení, una xifra 
que consolida les que hi havia la temporada 

passada. L’OAR Vic és el club que té més lli-
cències, seguit pel Torelló –a la foto– i el Vic 
Riuprimer REFO. 

(Pàgines 32 i 33)
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El Mèder a Vic, 
un punt negre 
dels rius d’Osona

(Pàgina 6)

El riu Mèder al seu pas pel 
nucli urbà de Vic és el que 
registra pitjors paràmetres 
entre els deu trams fluvials 
d’Osona que va mostrejar 
el Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis el 2019.

u L’Hospital de Vic 
confirma els dos 
primers positius a 
Osona; al Ripollès 
no n’hi ha cap

L’empresa Bioaccez, 
de Manlleu, creix 
als països nòrdics 
amb una filial  
a Dinamarca

(Pàgina 25)
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Els centres de salut, preparats

u A banda dels 
ja segurs encara 
s’analitzen 
diversos casos 
sospitosos més

u Els jugadors 
d’hoquei osonencs 
Jordi Burgaya i 
Gerard Teixidó, 
confinats a Itàlia

u El Mercat del 
Ram, a principis 
d’abril, no es farà; 
tots els ambulants, 
ajornats  

u El Consorci 
Hospitalari aïlla per 
precaució dinou 
professionals 
sanitaris

u Les empreses 
que fabriquen 
sabons no donen 
l’abast per servir 
les comandes

El futbol femení a Osona es consolida

Els veïns de 
Gombrèn voten 
mantenir el toc 
de campanes 
durant la nit 

(Pàgina 15)
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L’expansió del coronavirus a 
Catalunya, que a l’hora de tancar 
edició ascendia a 316 casos, obliga 
a prendre mesures excepcionals. 

El Consorci Hospitalari de Vic va 
confirmar aquest dijous els pri-
mers casos a Osona, però tot indi-
ca que la xifra continuarà pujant.

Un cartell a la porta de la biblioteca de Manlleu evidenciava aquest dijous a la tarda les mesures      excepcionals que han pres els ajuntaments

Confirmats els 
primers casos de 
coronavirus a Osona
Segons el CHV, també hi ha 19 professionals sanitaris confinats “preven-
tivament” a casa. Al Ripollès de moment no s’ha detectat cap contagi

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Dels 135 nous casos de coro·
navirus que es van detectar 
aquest dijous a Catalunya, un 
dels pacients es troba a l’UCI 
de l’Hospital Universitari 
de Vic. Es tracta d’un home 
de 67 anys que va ingressar 
a urgències i que presentava 
símptomes d’haver contret el 
virus, un diagnòstic que s’ha 
confirmat durant les últimes 
hores. Inicialment, el cen·
tre vigatà també va atendre 
una dona de 64 anys amb 
patologies prèvies que ha 
donat positiu en coronavirus, 
però que a hores d’ara està 
hospitalitzada a Bellvitge, 
on hi ha l’equip que la tracta 
habitualment i on se li van 
practicar les proves després 
que empitjorés el seu estat 

de salut. Per motius de con·
fidencialitat, tant en un cas 
com en l’altre el CHV ha 
declinat revelar el veïnatge 
i font de contagi dels infec·
tats. Paral·lelament es man·
tenen en aïllament en una 
ala de la primera planta de 
l’hospital sis persones amb 
quadres sospitosos, però a 
l’espera de resultats que con·
firmin o descartin si patei·
xen infecció per coronavirus. 
Seguint el protocol fixat 
pel Departament de Salut, 
també hi ha 19 professionals 
sanitaris confinats “preventi·
vament a casa seva” després 
d’haver estat en contacte 
amb els dos pacients infec·
tats. Al Ripollès, fonts de 
l’Hospital de Campdevànol 
apunten que de moment no 
s’ha detectat cap cas de coro·
navirus. 

Les dades es tornen a actu·
alitzar aquest divendres a les 
12 del migdia, però a l’hora 
de tancar edició ascendien 
a 3.004 positius a l’Estat 
espanyol, gairebé la meitat 
dels quals a Madrid i un 10% 
(316) a Catalunya, amb espe·
cial atenció al focus detectat 
a l’Anoia, comarca en què des 
d’aquest dijous al vespre va 
quedar restringida la sortida 
de persones dels municipis 
d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui i Òdena. La mesu·
ra, excepcional, se suma al 
conjunt d’accions que ha 
anat activant la Generalitat 
els últims dies i que aquest 
divendres es tradueix en car·
rers molt més buits a causa 
del tancament de totes les 
escoles, instituts i univer·
sitats. Els ajuntaments, per 

la seva banda, també han 
activat protocols per intentar 
frenar al màxim la propaga·
ció del virus i, així, protegir 
tant les persones més vulne·
rables –la gent gran amb plu·
ripatologies– com evitar el 
col·lapse del sistema sanitari. 

Pel que fa als centres 
d’atenció primària, Anna 
Moreta, directora del Servei 
d’Atenció Primària a Osona, 
explica que les consignes que 
segueixen es van actualitzant 
en funció de com evoluciona 
la propagació del virus. Els 
administratius del taulell, 
equipats amb mascaretes, 

adrecen unes preguntes 
específiques als pacients 
que hi acudeixen i, en cas de 
presentar símptomes (febre, 
tos i dificultats per respirar) 
i haver estat en àrees amb 
evidència de transmissió o 
en contacte estret amb un 
cas confirmat, se’ls facilita 
també una mascareta i uns 
guants i se’ls aïlla en un 
espai restringit. 

A partir d’aquí, els pro·
fessionals sanitaris –amb 
mascareta, guants, ulleres i 
una bata impermeable– por·
ten a terme l’exploració del 
pacient. El protocol marca 

Els ajuntaments han anul·lat o posposat tots els actes previstos les properes dues setmanes

Vic suspèn el Mercat del Ram
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L’equip de govern de l’Ajuntament de Vic va detallar el protocol dijous

Vic/Ripoll

I.M./T.V.

No hi haurà Mercat del 
Ram. Tot i que l’Ajuntament 
de Vic confiava a no haver 
d’arribar a prendre aques·
ta mesura, dimecres a la 
tarda –després d’una reu·
nió de dues hores– l’equip 
de govern va anunciar que 
suspenia la mostra ramadera, 
una situació inèdita almenys 
des de la fi de la Guerra Civil. 
“Ha estat una decisió difícil 
per tot el que representa per 
la ciutat”, explicava l’alcal·
dessa, Anna Erra (JxCat), 
però “havíem de començar a 
prendre accions de contrac·
tació ja mateix, no podíem 
esperar quinze dies, i això vol 
dir que segur que no viurem 
un Mercat del Ram com els 
que estem acostumats”.  

A banda d’aquesta mesura, 
el consistori vigatà ha aplicat 

un protocol que també anul·
la com a mínim durant dues 
setmanes el mercat de mar·
xants dels dimarts, dissabtes 
i diumenges, i des d’aquest 
dijous estan tancats tots els 
equipaments municipals. 

“Sabem que el virus es propa·
ga molt ràpidament, i el mis·
satge que volem llançar no és 
d’alarma, sinó de responsa·
bilitat, serenitat i necessitat 
que la ciutadania compleixi 
les recomanacions del CatSa·

lut”, hi afegia Erra.
El de Vic, que també refor·

çarà la neteja al transport 
públic, va ser només el primer 
exemple d’un degoteig cons·
tant d’anuncis de mesures per 
part d’ajuntaments, consells 
comarcals i entitats privades. 
L’objectiu, comú, frenar tant 
com sigui possible el contagi 
del coronavirus i tornar a 
revisar els protocols d’aquí a 
dues setmanes, quan es dis·
posarà d’informació sobre el 
ritme amb què es propaga. 

A Ripoll, a partir d’aquest 
divendres i fins al 29 de març 
queden tancades les instal·
lacions esportives i els equi·
paments municipals: des del 
Centre de Tecnificació Espor·
tiva fins al Galliner o el Casal 
Cívic Eudald Graells. La set·
mana que ve es decidirà si la 
Fira de les 40 Hores s’anul·la 
definitivament o s’ajorna per 
a més endavant.

Els alcaldes es 
coordinen per 
decidir mesures
Vic/Ripoll Els alcaldes i 
alcaldesses dels municipis 
d’Osona es coordinen i 
centralitzen a través del 
Consell Comarcal a l’ho·
ra de prendre decisions 
sobre les mesures que cal 
aplicar arran de la pandè·
mia. Al Consell d’Alcaldes 
d’Osona, aquest dimecres, 
es van emplaçar a “trans·
metre un missatge de 
tranquil·litat” per pal·liar 
l’alarmisme i de “la impor·
tància de la prevenció i 
les mesures d’higiene” 
als ciutadans, un fet que 
també els demanaven 
representants de la Regió 
Sanitària Central i de l’ICS 
que van ser al consell per 
informar·los de la situació. 
De mica en mica els ajun·
taments han anat aplicant 
les mateixes mesures. Al 
Ripollès la coordinació i 
comunicació es fa de for·
ma més informal.
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Un cartell a la porta de la biblioteca de Manlleu evidenciava aquest dijous a la tarda les mesures      excepcionals que han pres els ajuntaments

que també aleshores s’han de 
posar en contacte amb el Ser-
vei d’Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya 
(SUVEC) per decidir si cal 
ingressar la persona a l’hos-
pital o pot continuar a casa, 
on posteriorment unitats 
especialitzades s’ocupen 
de prendre les mostres que 
després s’envien a analitzar. 
“Els resultats poden estar 
a punt en un període d’en-
tre sis i vuit hores”, explica 
Moreta, “però ara mateix hi 
ha un retard a l’hora d’agafar 
aquestes mostres i els pro-
cessos es van retardant”.

Des del punt de vista sani-
tari, considera que la situació 
no és diferent de la pandèmia 
de grip A de l’any 2009 o 
l’Ebola, perquè als profes-
sionals se’ls ha facilitat una 
formació i vestuari similars, 
però sí que destaca un canvi 
en termes socials: “Hi ha mol-
ta alarma i s’ha de fer una cri-
da a la tranquil·litat. Hem de 
confiar en el sistema sanitari 
i aplicar el sentit comú”.

“Com que és un virus molt 
nou una part no la coneixem”

Entrevista a Íngrid Vilaró, metgessa del grup d’infeccions del Consorci Hospitalari de Vic
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Íngrid Vilaró

Vic

Natàlia Peix

Íngrid Vilaró és metgessa 
de Medicina Interna i forma 
part del grup d’infeccions del 
Consorci Hospitalari de Vic.

Quina mena de virus és 
aquest coronavirus SARS-
CoV-2 que està provocant 
que es prenguin mesures 
que no s’havien vist?

D’aquest tipus de virus ja 
se n’havien detectat altres fa 
molts anys. De fet són virus 
que es coneixen des de fa 
temps bàsicament perquè 
fins ara es trobaven en els 
animals. El que passa que fa 
uns anys s’ha vist que hi ha 
unes subespècies d’aquests 
virus que han passat a la 
raça humana a través dels 
animals, alguns se sap com i 
altres no. Llavors provoquen 
infeccions en les persones. 
Seria un cosí germà del que 
ja fa un temps es va detectar 
del SARS o del MERS.

Té un risc de propagació 
per contagi molt elevat? És 
això el que el fa tan perillós 
a hores d’ara?

És un virus que es contagia 
fàcilment però el que ens fa 
més vulnerables és que com 
que és nou les persones no 
n’estem protegides.

Es pot comparar a altres 
malalties infeccioses?

Es contagien de manera 
similar a través de l’aire, 
de gotetes molt petites que 
expulsem quan parlem o 
estosseguem. Però també 
el fet de tenir-lo en la via 
aèria en qualsevol moment 
que ens toquem la boca o el 
nas, el virus pot quedar a les 
mans. Si toques qualsevol 
cosa, el virus pot quedar allà 
i passar a una altra persona.  
Com que és un virus molt 

nou hi ha una part que no la 
podem acabar de conèixer.

Com actua al cos humà 
quan algú n’està afectat?

Bàsicament afecta la via 
respiratòria. Fa clínica molt 
similar d’un grip en més del 
80% dels casos: febre, tos, 
mucositat. Ara, la gent que 
sigui més gran, més fràgil, 
que tingui altres malalties de 
cor, de pulmó o alguna altra 
que fa que tingui les defenses 
baixes, s’ha vist que els pot 
donar afectacions respiratòri-
es a nivells més greus: pneu-
mònies, pulmonies, insufici-
ències respiratòries que hagin 
d’acabar a l’UCI i en algun cas 
pot fer afectació al ronyó.

Els primers símptomes 
quins són?

Tipus refredat o grip, en 
alguns casos algun símptoma 
de dificultat respiratòria i 

febre.
Si es tenen aquests símp-

tomes, què cal fer?
D’entrada, no alarmar-se. 

Si són persones sanes, sense 
cap tipus de patologia i que 
es troben aixafats, amb una 
mica de tos i febre, es poden 
quedar a casa, trucar al 061 i 
ells diran pel tipus de símp-
tomes si cal fer alguna altra 
cosa o no. Potser tenim un 
refredat normal i corrent.

Quines mesures de pre-
venció hauríem de prendre?

Una és rentar-se les mans 
molt sovint, amb aigua i sabó 
n’hi ha prou, sempre que 
haguem tocat espais comuns. 
Si tenim solucions alcohòli-
ques perfecte, però el virus 
s’inactiva amb aigua i sabó. 
Si tenim tos o hem d’eixavui-
rar, cal fer-ho sobre la part 
interna del colze perquè és 

una part amb la qual no toca-
rem cap altre lloc. I també 
mocar-nos amb mocadors 
d’un sol ús.

Veient l’evolució de l’epi-
dèmia es considera una 
bona mesura de prevenció 
quedar-se a casa?

Segurament que sí. No 
vol dir que tothom s’hagi de 
quedar a casa. En els propers 
dies sortiran mesures més 
estrictes a nivell del govern. 
No vol dir que no puguem 
sortir a fer un passeig. Hem 
d’evitar aglomeracions i 
contacte amb altres persones 
que puguin tenir el virus.

Col·lapsar les urgències 
és el gran perill que afronta 
ara el sistema sanitari?

Sí. Les persones que no 
tinguin estrictament indica-
ció mèdica i que el seu trac-
tament hagi de ser repòs a 
casa, paracetamol i ibuprofèn 
no fa falta que acudeixin als 
serveis d’urgència. Si aneu 
a urgències veureu gent 
aïllada, no perquè tinguin 
coronavirus sinó perquè se’ls 
estan fent les proves.

Quan temps passa entre 
que es fa la prova i es té el 
resultat?

Aquí és on tenim el proble-
ma. A l’hospital de Vic se’ns 
estan alentint una mica les 
coses, perquè les mostres les 
hem d’enviar a Barcelona 
i els laboratoris estan col-
lapsats. Poden passar dos o 
tres dies per tenir el resultat.

És un virus que podria 
remetre amb la calor?

Malauradament no hi ha 
informació. Es preveu que 
amb la calor pugui baixar 
pel cicle de creixement del 
virus perquè sembla que amb 
temperatures més altes no 
és capaç de duplicar-se. Però 
això està per veure.



EL TEMA NOU9EL Divendres, 13 de març de 20204

Vicenza, al Vèneto, i un dels 
màxims golejadors de la lliga. 
Explica que “el país ha parat 
completament” i avisa que 
“caldrà tenir paciència perquè 
no hi ha un protocol a seguir 
pels propers dies”. Ell s’havia 
plantejat tornar a Osona i, tot 
i no tenir símptomes com Bur-
gaya, havia decidit que faria 
una quarantena voluntària. La 
prohibició per part del govern 
espanyol dels vols procedents 
d’Itàlia, però, ho ha impedit. 

Com la resta de persones 
que es troben a aquest país, 
Burgaya i Teixidó només 
poden sortir de casa per 
emergències, qüestions 
mèdiques, treballar si no es 
pot fer des de casa i anar als 
supermercats, als quals dei-
xen entrar un nombre con-
cret de clients en funció de la 
superfície. Mentrestant, cal 
fer cua a fora separats per un 
metre de distància. 

Fer esport a casa per man-
tenir-se en forma, avançar 

feina del grau en Direcció i 
Administració d’Empreses en 
el cas de Burgaya i del Treball 
Final de Grau, en el de Teixi-
dó, compaginat amb estones 

de veure Netflix han passat a 
ser les activitats amb les quals 
intenten passar les hores, 
conscients que costarà tornar 
a la normalitat. 

Confinats a Itàlia
Els jugadors Jordi Burgaya i Gerard Teixidó fa dies que no disputen les competicions 

d’hoquei patins italianes. Aquesta setmana han estat aïllats als seus municipis

L’esport osonenc 
i ripollès s’atura

Vic

E.R.

Per prevenir l’expansió del 
coronavirus, la World Skate 
Europe Rink Hockey va ser 
la primera a anunciar la set-
mana passada la suspensió 
de totes les competicions. A 
principis d’aquesta setmana 
la va seguir la Federació 
Espanyola de Patinatge, que 
va ajornar el Campionat 
d’Espanya de grups de xou 
d’artístic i les copes del Rei 
i la Reina d’hoquei. L’afec-
tació majoritària a l’esport 

osonenc i ripollès va arribar 
dimecres amb l’anunci per 
part de la Federació Catala-
na de Futbol de la suspensió 
de tots els partits territori-
als per un termini de dues 
setmanes, mesura que tam-
bé van prendre després la 
resta de federacions espor-
tives catalanes, espanyoles i 
els consells esportius d’Oso-
na i el Ripollès. L’Ajun-
tament de Vic va decidir 
ajornar la Festa de l’Esport 
i la Cursa de les Dones, que 
havien d’aplegar centenars 
de persones. El Raid Hípic 
d’Olost i l’Open Barcelona 
BTT de Sant Bartomeu han 
estat altres de les proves 
cancel·lades.

Forte dei Marmi/Breganze

Esther Rovira

Ja no hi ha zones vermelles 
a Itàlia. Des de dilluns tot el 
país va ser obligat a confinar-
se per evitar la propagació del 
coronavirus. Quedar-se a casa 
ha estat l’ordre definitiva que 
ha donat el govern italià des-
prés de dies de contagi entre 
la població malgrat que ja 
s’havien pres mesures prèvies 
per evitar trobades de moltes 
persones. És el cas de la sus-
pensió de partits de la lliga 
italiana d’hoquei patins així 
com la copa d’aquest esport, 
en els quals havien de compe-
tir-hi els voltreganesos Jordi 
Burgaya i Gerard Teixidó, que 
fa un any i mig que van mar-
xar a jugar al país transalpí. 

Burgaya, que milita al Forte 
del Marmi, a la Toscana, ja no 
va competir el 22 de febrer 
perquè els tocava visitar el 
Lodi –equip proper a Milà 
i zona amb molts afectats–, 
amb qui tenen en joc el liderat 
de la Serie A1. El cap de set-
mana següent es va suspendre 
la copa i aquest passat, els par-
tits de la 23a jornada de lliga, 
que ja s’ha anunciat que no es 
reprendrà fins al primer cap 
de setmana d’abril. “Quan ho 
tens lluny penses que algunes 
mesures són exagerades, però 
quan ho veus de prop t’ado-
nes que no és cap tonteria. 
Aquí s’ha col·lapsat el sistema 
mèdic. Jo penso que la nostra 
federació és la que millor va 
actuar”, explica el jove, que 
viu en un municipi de segones 
residències a la costa on els 
casos es van triplicar arran de 
l’arribada de moltes persones 
provinents del nord.  

Teixidó és el capità del 
Breganze, a la província de 
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Burgaya i Teixidó, en partits dels seus equips, el Forte dei Marmi i el Breganze

A la botiga de Wen Zhang han pres tot tipus de mesures per evitar el contagi

“Pensem en nosaltres, però 
sobretot en els clients”
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Zhang, aquest dijous al matí al darrere de la cortina de plàstic

Tona

T.V.

Negocis com Casa Nou, a 
Tona, no s’ho han pensat 
ni dues vegades a l’hora de 
prendre mesures excepcio-
nals per frenar el contagi del 
coronavirus. Wen Zhang, 
que n’és l’encarregat, ho 
explicava dimecres a EL 9 
NOU a través de la cortina 
de plàstic que han penjat a 
sobre el taulell per evitar la 

transmissió del virus mentre 
parlen i cobren als clients. 
A més a més, tots els treba-
lladors porten mascareta i 
guants i actualitzen tres cops 
al dia una pissarra on recu-
llen el nombre de casos de 
coronavirus arreu del món i 
quants n’hi ha a Catalunya, 
Madrid o el País Basc. “Enca-
ra que sembli impossible, hi 
ha moltes persones desin-
formades o que no estan al 
corrent de com evoluciona 

el contagi”, explicava Zhang, 
“nosaltres sabem de prime-
ra mà què ha suposat a la 
Xina, amb la gent tancada a 
casa, i no volem que passi el 
mateix”. L’empresa de riscos 
laborals els va recomanar 
mantenir una distància 
mínima de dos metres amb 
tothom qui atenen, “però és 
molt difícil i per això vam 
penjar la cortina”. Seguint 
l’exemple d’altres negocis 
osonencs amb arrels al país 

asiàtic, més endavant tam-
bé es plantegen tancar si el 
virus continua expandint-
se. “Totes les mesures que 

prenem són per nosaltres, 
però sobretot pensant en els 
clients. Val més prevenir que 
curar”, conclou Zhang. 

Signes i símptomes

Mesures preventives per 
evitar el coronavirus

Febre Tos

Rentar-se les 
mans sovint amb 
aigua i sabó o bé 
amb solucions 
alcohòliques

Evitar el contacte 
estret amb 
persones que 
mostrin signes 
d’afecció respira-
tòria, o almenys 
mantenir-hi una 
distància de dos 
metres

Tapar-se la boca i 
el nas amb 
mocadors d’un sol 
ús o amb la cara 
interna del colze 
en el moment de 
tossir o esternu-
dar

Evitar de compar-
tir menjar o altres 
estris, com ara 
coberts, gots o 
ratolins i teclats 
d’ordinador.

També es recoma-
na no acudir a 
hospitals si no és 
estrictament 
necessari, fer un 
ús responsable del 
061 i trucar a 
l’Atenció Primària 
per a qualsevol 
dubte. En cas 
d’emergències 
greus i risc vital, 
cal telefonar al 
112.

Sensació de 
falta d’aire
i malestar 

general
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La UVic-UCC 
suspèn l’activitat 
acadèmica 
presencial

Vic La UVic-UCC ha optat 
per suspendre tota l’activitat 
acadèmica presencial seguint 
les instruccions del govern 
fins a nou avís. Aquest dijous 
a la tarda ja no hi va haver 
classes al campus de Manresa 
i des d’aquest divendres, 
ni a Vic ni a Granollers. La 
formació es trasllada, però a 
les aules del campus virtual 
i la formació online conti-
nuaran amb normalitat. En 
canvi, l’activitat laboral tant 
del personal docent i inves-
tigador com del personal 
d’administració i serveis es 
mantindrà amb normalitat 
amb l’excepció dels casos de 
persones que formin part de 
col·lectius de risc, que faran 
teletreball. D’altra banda, la 
jornada de portes obertes del 
campus de Vic programada 
per al 28 de març ha quedat 
ajornada fins a nou avís, 
mentre que la de Manresa, 
del 25 d’abril, es manté igual.

Sense els 
mercats 
setmanals a l’aire 
lliure ni la Llotja

Vic/Ripoll Els mercats set-
manals, que a Vic es fan els 
dimarts, dissabtes i diumen-
ges, s’anul·len fins a nou 
avís, ja que són espais on es 
concentra una gran quanti-
tat de persones. Els mercats 
municipals d’Osona resten 
oberts, tot i que la decisió de 
tancar-los és de cada ajun-
tament. També la Llotja de 
Vic, que es reuneix els dis-
sabtes per decidir els preus 
setmanals dels animals, ha 
suspès les sessions. D’altra 
banda, ERC de Campdevànol 
ha posposat fins a nou avís 
la xerrada sobre la pagesia al 
Ripollès que s’havia de fer 
aquest dissabte amb la par-
ticipació d’Elisenda Guillau-
mes, del DARP, i el ramader 
Enric Camprubí.  

Grup Bon Preu: “Demanem tranquil·litat perquè es 
treballa per garantir tot el subministrament”

Les Masies de Voltregà Aquest dimecres, dia en què es van començar a activar mesures per 
pal·liar els efectes del coronavirus, molts supermercats van notar una demanda més elevada 
en la compra de productes secs o de llarga durada. De fet, algunes prestatgeries dijous es 
veien, cap al tard, ben buides, com les de l’Esclat de Vic (foto). Des del grup Bon Preu dema-
nen “tranquil·litat, perquè es treballa per garantir tot el subministrament i en previsió hi ha 
més estocs als magatzems”. Reconeixen que sí que hi ha una tendència d’augment de venda a 
totes les cadenes, sobretot de productes “que no són frescos” i, en concret, aigua, llet i paper 
higiènic, tot i que també s’havia buidat el lineal d’alguns productes frescos. Pel que fa a la 
venda en línia, se n’ha notat l’augment tot i que Bon Preu no distribueix a tot Catalunya. 
Caprabo, que sí que ho fa, assegura que l’increment ha estat “molt alt”. 

Vic

D.A.

L’augment de la demanda de 
sabons hidroalcohòlics per 
rentar les mans i de deter-
gents especialitzats per a les 
superfícies industrials ha 
arribat de cop a dues de les 
empreses osonenques que 
en fabriquen: Proquimia i 
Itram Higiene. Totes dues 
s’han trobat desbordades 
per la demanda, tot i que 
des de Proquimia, que tenen 
molts hotels de tot el món 
com a clients, afegeixen que 
“al mateix temps baixen les 
demandes en aquests punts 
perquè els hotels han baixat 
l’ocupació”. 

Totes dues empreses s’han 
trobat que “ha arribat una 
mena de bogeria per aquests 
productes que tenen a veure 
amb la desinfecció” i que no 
és “el que preferim”, segons 
expliquen des d’Itram Higi-
ene, perquè “no és una bona 
manera de treballar”. Expli-
quen que han passat d’una 
demanda de 20.000 quilos 
a 100.000 en pocs dies i que 
en alguns casos no ho han 
pogut servir. Tant Itram com 
Proquimia expliquen que, a 
més, les matèries primeres 
per fer els productes són més 
escasses o han apujat el preu. 
Ara bé, des de Proquimia afe-
geixen que aquesta demanda 
és positiva “si es prenen seri-
osament tots els protocols de 
desinfecció. Nosaltres apro-
fitem per informar en aquest 
sentit”, diuen, ja que per 
exemple a Espanya mateix 
en molts casos no es complia 
amb aquests protocols. Així, 
tant una empresa com l’altra 
esperen que es normalitzi la 
demanda i es mantingui la 
prevenció.

“Espectacular” augment de les 
vendes de sabó a Proquimia i Itram

Les dues empreses osonenques es troben amb la dificultat de la manca de matèries primeres

PIMEC: un 35% 
d’empreses afectades 
Vic/Ripoll PIMEC assegura 
que hi ha prop del 35% de 
les empreses, una de cada 
tres, que pateix algun tipus 
d’afectació derivada del 
Covid-19 després de fer una 
enquesta. Demanen mesures 
com un procediment 
abreujat en el cas dels 
expedients de regulació 
d’ocupació que es puguin 
aplicar.

Treball: assegurar la 
higiene i fer teletreball 
Vic/Ripoll El protocol 
aprovat pel Departament 
de Treball i publicat fa uns 
dies és molt clar. Cal que les 
empreses facilitin suficients 
subministraments per a la 
higiene personal, però també 
cal la neteja dels llocs de 
treball (ordinador, taula, 
ratolí o telèfon). També es 
demana que es faci teletreball, 
en la mesura que es pugui.

Govern: ajudes  
a les empreses 
Vic/Ripoll El govern català 
va explicar dijous un seguit 
de mesures per ajudar a 
passar millor aquesta crisi 
a les empreses. Es tracta 
de dotar de liquiditat les 
empreses afectades i evitar 
que cap treballador perdi la 
feina “perquè no hi hagi un 
augment de la desigualtat”. 
S’han previst 1.000 milions 
d’euros en préstecs. 
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Els rius d’Osona en general gaudei-
xen d’una bona qualitat biològica, 
però continuen augmentant els ni-
vells d’amoni, fòsfor i nitrits als que 

transporten menys aigua i pateixen 
les conseqüències de l’excés d’adob 
als camps de conreu. Malgrat que 
està en vies de millora, el Mèder al 

seu pas pel nucli urbà és el tram en 
pitjors condicions d’entre els deu que 
va mostrejar el Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis al llarg del 2019.

Vic

Txell Vilamala

El riu Mèder al seu pas pel 
nucli urbà de Vic és el que 
registra pitjors paràmetres 
entre els deu trams fluvials 
d’Osona que va mostrejar el 
Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis (CERM) l’any 
2019. Tal com recull l’infor-
me que acaben de publicar, 
des del Sucre fins a la zona de 
l’antiga Genís Antel la quali-
tat del bosc de ribera dismi-
nueix de “forma dràstica”, 
s’hi donen altes concentraci-
ons de nutrients i una manca 
de diversitat biològica. Marc 
Ordeix, doctor en Biologia i 
coordinador del CERM, ex-
plica que “es tracta d’un tram 
molt transformat, ja que la 
tendència ha estat de mante-
nir el riu més aviat net i fins i 
tot potser massa enjardinat”. 
Ara bé, també destaca que 
la intenció de l’Ajuntament 
de Vic és revertir-ho i que 
amb mesures com enderrocar 
una antiga palanca a l’altura 
de Genís-Antel, que ja s’ha 
portat a terme, “segur que 
milloraran els resultats”.

Seguint la tònica d’altres 
edicions –el CERM realitza 
l’estudi sobre l’estat eco-
lògic dels rius des de l’any 
2002–, també es registra un 
augment d’amoni, fòsfor i 
sobretot nitrats als trams de 
riu que circulen per la plana 
agrícola, com ara el Rimentol 
a Gurb o el Gurri a la Serra-
de-senferm. Ho explica que 

amb els anys milloren els 
sistemes de detecció, però 
el principal motiu continua 
sent un excés d’adob als 
camps de conreu. “Quan 
plou, una part d’aquests 
nutrients van a parar al riu”, 
apunta Ordeix. A priori, que 
passi això és una bona notí-
cia, perquè els nitrats són 
indispensables per al creixe-
ment d’algues i plantes aquà-
tiques, però les concentra-
cions massa elevades poden 
provocar l’efecte contrari i 
que a causa d’un creixement 
excessiu d’aquestes algues la 
resta de la comunitat biològi-
ca no pugui desenvolupar-se 
amb normalitat. 

A l’altra cara de la moneda 
hi ha el curs principal del 
Ter, que destaca especial-
ment al seu pas per l’illa 
del Sorral o de Gallifa, a les 
Masies de Voltregà, gràci-
es al baix impacte que han 
generat els humans sobre el 
riu. Ordeix assegura que de 
trams similars “en queden 
pocs a Catalunya, almenys a 
les zones més habitades”, i 
subratlla que aquí “el Ter té 
prou espai per dividir-se en 
més d’una branca. Això per-
met que l’aigua passi enmig 
de la vegetació i que hi hagi 
força diversitat, amb una 
riquesa important d’espèci-
es”. Els últims anys hi han 

localitzat, de fet, una xinxa 
d’aigua present únicament 
als trams mitjans i alts de 
rius ben oxigenats i conser-
vats del continent europeu.

L’informe recull que a 
mesura que el riu avança i 
passa per Manlleu continua 
gaudint d’una bona qualitat 
biològica, si bé també és veri-
tat que augmenten els nivells 
de nitrats i fosfats, un incre-
ment que el CERM atribueix 
en gran mesura a les fuites de 
clavegueram del nucli urbà 
i, en concret, a “un trenca-
ment” al carrer Sant Martí. El 
regidor d’Urbanisme, Enric 
Vilaregut (ERC-JfM), confir-
ma que l’Ajuntament n’està 

al corrent i que aquest mateix 
any tenen previst intervenir-
hi, una actuació que pujarà 
a 365.000 euros: “En aquest 
punt hi havia una de les sor-
tides de les turbines de les 
antigues indústries. El 1992, 
l’ACA hi hauria d’haver cons-
truït un col·lector, però l’obra 
era molt complexa. Ara l’hem 
assumit nosaltres. Ja tenim el 
projecte aprovat”.

Malgrat situacions com 
aquesta, el CERM destaca 
que –segons indica l’índex 
de qualitat obtingut a partir 
dels macroinvertebrats aquà-
tics– set dels deu trams de 
rius osonencs analitzats es 
troben en un estat bo o molt 
bo. De cara a aquest 2020, 
apunten l’interès de sumar a 
l’informe els cursos fluvials 
de la conca del Llobregat al 
Lluçanès, i els de la del Besòs 
a l’extrem sud d’Osona, com 
la riera de Martinet i el Con-
gost.

Malestar a Manlleu 
per l’embarcador
Manlleu L’Ajuntament 
de Manlleu no prorrogarà 
la gestió de l’embarcador 
al Grup de Defensa del 
Ter, que l’ha gestionat des 
del 1996 i que assegura 
que l’ha sorprès la decisió 
del consistori, ja que van 
guanyar l’últim concurs 
el 2018 i comptaven amb 
una clàusula prorrogable 
de dos anys. Tot i això, 
l’Ajuntament apunta que 
va ser el mateix GDT qui 
els va comunicar de paraula 
que aquest 2020 no volien 
mantenir la gestió, i que 
per això han posat en marxa 
el concurs. Ambdues parts 
atribueixen el conflicte a un 
problema de comunicació, 
però el concurs públic ja 
està aprovat i convocat.

El Mèder al seu pas per Vic, un 
punt negre entre els rius d’Osona
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El Mèder, aquest dimecres al matí a les Adoberies de Vic

Està en vies de millora, però registra els pitjors paràmetres entre els trams analitzats pel CERM el 2019
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A dalt, regidors, arquitectes i el president del jurat del concurs públic. A baix, imatges del projecte

La comissaria de Manlleu serà 
tota de fusta i d’una sola planta

Es preveu que tingui un cost d’1,2 milions d’euros i que les obres comencin a finals d’any

Manlleu

Guillem Rico

La futura comissaria de la 
Policia Local de Manlleu 
serà tota de fusta i d’una sola 
planta. És el que marca el 
projecte guanyador del con-
curs públic al qual han optat 
cinc empreses. Aquest dijous 
al migdia es va fer la lectura 
pública del veredicte del 
jurat del projecte i el despatx 
Josep Ferrano Architecture, 
de Barcelona, és qui va obte-
nir més punts, 85, quatre més 
que el segon finalista. Arnau 
Sumalla, un dels arquitectes 
que ha elaborat la proposta 
guanyadora, explicava que 
pretenien que l’edifici que 
es construirà a l’avinguda 
Puigmal, en un espai molt 
obert, “creés el mínim impac-
te visual”. Han treballat 
perquè fos d’una sola planta 
“optimitzant les circulacions 
i les distàncies” perquè sigui 
també un edifici “funcio-
nalment sostenible”. L’es-
tructura és “lleugera” i s’ha 
fet de forma modular “per 
ser més sostenibles i reduir 
costos en la fabricació d’ele-

tingut en compte l’orienta-
ció i la coberta: “Es planteja 
com una superfície vegetal, 
capaç, en combinació amb un 
dipòsit soterrat, d’acumular 
l’aigua de la pluja”, per a ús 
intern de l’edifici, és a dir, 
per als vàters, i també per 
al reg exterior.  En aquest 
cas, “a través del verd” cre-
aran un “coixí tèrmic” que 
eviti el sobreescalfament de 
l’interior. El mateix despatx 
d’arquitectes és qui ha fet 
el projecte del nou parc de 
bombers de Moià, amb el 
mateix sistema, i també va 
fer la comissaria de Salt.

Segons el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Arnau 
Rovira (JxCat), és “un pro-
jecte molt trencador” que 
“feia molta falta”. El regidor 
d’Urbanisme, Enric Vilaregut 
(ERC), valorava positivament 
el projecte i apuntava que el 
preocupa el manteniment, 
per la qual cosa han “exigit” 
a l’equip que ara redactarà el 
projecte definitiu que tingui 
en compte aquest aspecte per 
reduir costos. Pel que fa al 
cost, els regidors preveuen 
que acabi rondant els 1,2 
milions d’euros. Preveuen 
que pel juny ja s’hagi redac-
tat el projecte executiu en 
què hi incorporaran diversos 
aspectes ja que per exemple 
els arquitectes s’han de reu-
nir amb el cap de la policia. 
Les obres, apuntaven, podri-
en començar a finals d’any i 
haurien d’estar enllestides 
durant el 2021.

Selecciona

Tècnic/a
sector agroalimentari

Busquem professionals dinàmics, innovadors i resolutius, que 
sàpiguen treballar en equip i que disposin de coneixement del 
sector agroalimentari d’Osona, per impulsar la innovació en 
aquest sector a Osona.

Es requereix: com a mínim titulació universitària.

Condicions laborals: Contracte temporal d’una durada de 12 mesos, 
prorrogable fins a un màxim de 3 anys, amb una jornada de treball de 37,5 
hores setmanals.

Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu bases al web
creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/

El termini serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al BOPB.

Niall Mac Gabhann

Tel. 647 668 897

nmacgabhann@gmail.com

Estades per a joves a Irlanda

Colònies d’estiu per a joves. Edats 12-18

Aprèn anglès a Irlanda aquest estiu!

20 hores de classes per setmana

Programa complet d’activitats lúdiques i culturals

juny-agost 2020

Disponibilitat de 2 / 3 / 4 setmanes

Allotjament en una família irlandesa
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ments”, assegurava Sumalla, 
que afegia que han tingut en 
compte l’eficiència energè-

tica ja que s’ha maximitzat 
l’autoproducció d’energia 
renovable in situ. Utilitzaran 

fusta de quilòmetre zero, 
segons el projecte, i es farà 
poca excavació. També han 

Osona, pendent de nomenar 
cap i sotscap dels Mossos
Vic

G.R.

Osona no té oficialment ni 
cap ni sotscap dels Mossos 
d’Esquadra a l’Àrea Bàsi-
ca Policial (ABP) de Vic. 
Aquest dimecres el Consell 
d’Alcaldes va fer el comi-
at oficial a la que ha estat 
sotscap durant gairebé una 
dècada, Bet Graell, que ha 

passat a l’ABP de Mollet. La 
ja exsotscap va recordar que 
va arribar a Osona el 1994 
per tres anys i hi va tornar 
més tard com a sotscap. El 
primer cop “em vaig enamo-
rar del paisatge, la cultura, 
les fires, dels nou mesos 
d’hivern i dels tres d’infern” 
i procedent de l’Urgell i “hi 
he construït la llar”, per la 
qual cosa definia Osona com 

“la terra d’acollida”. Graell 
va recordar que en aquests 
anys “hem treballat tota 
mena de fets, policials però 
sobretot socials” i destacava 
la “proximitat i entesa” amb 
tots els consistoris. El direc-
tor dels Serveis Territorials 
d’Interior, Eduard Freixedes, 
va apuntar que “la persona 
que ha de tirar endavant 
l’ABP està en pràctiques”, tot 
i que per ara “no vull generar 
expectatives”. Feia referèn-
cia a Joan Salamaña, que 
havia estat sotsinspector a la 
comarca abans que Graell. Freixedes; el comissari de la regió central, J. Lluís Rossell, i Graell, dimecres
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Núria Homs està al capdavant de 
les àrees de Benestar i Família, 
Economia i Serveis Generals de 
l’Ajuntament de Vic. Tot i que de-

buta com a regidora, fa anys que 
treballa a l’Ajuntament com a cap 
de gabinet d’alcaldia i coordinado-
ra de diferents departaments.

Núria Homs, aquest dimecres al carrer Sant Miquel Arcàngel de Vic

“Cal canviar el  
model actual de 
serveis socials”
Entrevista a Núria Homs, regidora de Benestar i Família,  
Economia i Serveis Generals de l’Ajuntament de Vic

Vic

Víctor Palomar

S’estrena com a regidora 
però ja fa anys que està a la 
cuina de l’Ajuntament de 
Vic com a cap de gabinet 
d’alcaldia i coordinadora de 
diferents departaments. Per 
què fa el salt a la política?

Forma part d’una evolució. 
Vaig començar a l’Ajunta-
ment perquè Anna Erra, 
llavors regidora d’Educació, 
em va encarregar desenvolu-
par el Projecte Educatiu de 
Ciutat. Jo treballava a l’àm-
bit privat des de feia anys i 
aquest va ser el meu primer 
contacte amb l’administració 
pública. Des de llavors he 
après el seu funcionament i, 
a mi que m’agraden els rep-
tes i el compromís, decideixo 
acceptar amb molta il·lusió la 
proposta que em va fer l’al-
caldessa d’encarregar-me de 
l’àrea de Benestar i Família 
com a regidora. 

També està al capdavant 
d’Economia i una de les pri-
meres decisions va ser aug-
mentar l’IBI en un 7%. Com 
s’explica?

Venim de molts anys en 
què hi ha hagut una conten-
ció de la pressió fiscal a la 
ciutat de Vic. Eren anys de 
crisi econòmica i no es volia 
posar més problemes a les 
famílies. Ara en un moment 
de bonança i comparant l’IBI 
de la ciutat de Vic amb el que 
tenen municipis semblants 
ens vam adonar que estàvem 
molt per sota. Hem hagut 
de ser valents i fer allò tan 
poc popular que és apujar els 
impostos. Això ens permetrà 
tenir uns ingressos per fer 
unes bones polítiques a tots 
els nivells. Tot i aquesta puja 
del 7% continuem estant per 
sota de molts municipis. 

Els grups de l’oposició no 
hi van donar suport. Dema-
naven que l’augment fos 
progressiu en els propers 
anys i de forma proporci-
onal a la renda dels ciuta-
dans.

És molt difícil aplicar un 
IBI redistributiu en funció 

de la renda. Nosaltres el que 
hem fet és aprovar bonifica-
cions. Per exemple, hi ha una 
bonificació del 50% de l’IBI 
per a famílies nombroses i 
altres per a col·lectius vul-
nerables. Apujar l’IBI a poc a 
poc era com morir a pessics. 
Cal dir que a Vic el nivell de 
recaptació és molt elevat, del 
93%, és un índex altíssim i, 
per tant, s’ha d’agrair als ciu-
tadans l’esforç que fan.

Han aprovat un pressu-
post de 53,7 milions d’euros, 

un dels més alts dels últims 
anys i amb unes inversions 
de 9,8 milions. Ja s’han aca-
bat els anys de contenció?

Tot i que encara hi ha unes 
lleis que ens limiten, com la 
llei d’estabilitat pressupostà-
ria que el govern central va 
aprovar el 2012, hem guanyat 
una mica més de marge per 
poder desenvolupar accions 
des de l’administració local. 
Això ens ha permès fer un 
dels pressupostos més ambi-
ciosos dels últims anys.

Quin és l’estat de les 
finances de l’Ajuntament 
de Vic? D’una banda, el 

nivell d’endeutament és 
baix, no s’arriba al 25%, i 
en canvi aquest any s’haurà 
d’aprovar un pla econòmic i 
financer.

És cert. L’any passat està-
vem a finals de mandat i van 
entrar molts romanents de 
l’any anterior, es van acabar 
inversions i vam gastar més 
del que diu la regla de la 
despesa. No és que gastéssim 
més del que ingresséssim 
sinó que és un sostre que 
marca la llei de racionalitza-
ció. L’Ajuntament de Vic no 
té dèficit, fa molts anys que 
es tanca l’exercici amb una 
liquidació positiva. Saltar-se 
la regla de la despesa és una 
eina que fan servir molts 
ajuntaments, Vic encara no 
ho havia fet. La mateixa llei 
que ho limita ja preveu els 
mecanismes per regular-ho. 
En el ple del mes de maig 
s’haurà d’aprovar un pla eco-
nòmic i financer amb unes 
mesures que afectaran els 
dos propers anys. 

És responsable també 
d’una àrea sensible com és 
la de Benestar i Família. 
Quin rumb li pensa donar 
durant aquest mandat?

Jo parteixo de la tesi que 
totes les persones som resi-
lients. Tots tenim capacitats, 
a vegades moltes més de les 
que ens pensem, per sortir-
nos de les situacions adver-
ses. A partir d’aquest concep-
te cal canviar el model dels 
serveis socials actual. Hem 
de deixar de banda el model 
assistencial d’ara per passar 
a un d’acompanyament a 
les persones. Tothom ha de 
poder tenir criteri, prendre 
les pròpies decisions i els 
treballadors dels serveis soci-
als no ho han de suplir sinó 
acompanyar les persones que 
passen per una situació de 
vulnerabilitat perquè puguin 
tenir els recursos que ofereix 
la ciutat per sortir de la situ-
ació en què es troben.

Això com es traduirà?
Una de les accions que ja 

hem començat a implemen-
tar des del gener és un canvi 
en l’acollida de persones 

que arriben per primer cop 
als serveis socials. Ara no es 
fa una sessió individual per 
explicar els serveis i recursos 
disponibles sinó en grup. No 
només és una manera d’opti-
mitzar recursos, perquè ens 
passàvem el dia explicant 
les coses 40 vegades, sinó 
que també es generen grups 
d’ajuda mútua molt interes-
sants. Sense que es vulneri 
la privacitat, hi ha sinergies 
amb les persones que venen 
al servei a demanar com ho 
han de fer perquè tenen una 
persona gran amb depen-
dència o tenen problemes 
per pagar el lloguer. Ara som 
més eficients. Abans venia 
algú i li havies de donar hora 
per d’aquí a un mes i mig per 
fer la primera visita i això era 
una cosa que em preocupava. 

Creu, per tant, que el 
sistema actual perpetuava 
situacions de vulnerabili-
tat?

Els serveis socials han 
sigut sovint massa reactius. 
Hi anava algú que no podia 
pagar el lloguer i el que es 
feia era aconseguir-li els 
recursos per fer-hi front. 
Hem de tenir una mirada 
més a llarg termini que a 
vegades no s’ha tingut per la 
sensació d’ofec professional 
davant de situacions que 
semblaven una urgència i es 
volien resoldre d’immediat. 
A les persones que venen als 
serveis socials els hem d’ofe-
rir aquesta mirada llarga, si 
no el que fem és posar una 
tireta sense acabar de soluci-
onar el problema. 

Els canvis que s’estan fent 
al rebost solidari van en 
aquesta línia?

Sí, era un plantejament 

molt assistencial. Anaves 
amb una cistella cada quinze 
dies, després de l’informe 
dels serveis socials, i gràcies 
a la feina de voluntaris i gent 
molt implicada et donaven 
uns aliments. Durant un 
temps ha estat un model 
correcte, però ara hem vist 
que calia fer un pas més per 
dignificar el servei i les per-
sones. Serà un plantejament 
com un supermercat i amb 
l’acompanyament de volunta-
ris treballarem perquè ells tri-
ïn els productes d’acord amb 
una alimentació equilibrada 
i saludable. Amb el projecte 
que hem fet conjuntament 
amb Creu Roja i Càritas, les 
persones no se sentiran que 
van a un lloc on es fa caritat.  

Vic és una ciutat amb una 
població que va envellint. 
Cada cop caldrà més recur-
sos per atendre aquesta 
població. Es té en compte?

A Vic tenim molts serveis, 
públics i privats, que donen 
cobertura al col·lectiu de 
gent gran. La gent tenim clar 
que volem envellir a casa 
però també és veritat que 
hi ha moltes persones que, 
per motius de salut, no ho 
podran fer. Tenim dues línies 
que volem potenciar encara 
més. En l’atenció domicilià-
ria volem que les persones 
que es dediquen a tenir cura 
de la gent gran tinguin unes 
condicions de treball dignes, 
amb una formació i sous que 
els facin estar felices de la 
feina que fan, que és molt 
important. Encara que no 
sigui competència nostra, 
volem incidir que sigui així. 
Després hi ha els centres 
de dia i les residències. Hi 
ha una oferta variada però 

“L’augment del 
7% de l’IBI ens 
permetrà tenir 

ingressos per fer 
bones polítiques”

“Tot i no tenir 
dèficit, ens 

obliguen a fer un 
pla econòmic i 

financer”

“Projectarem 
una ampliació de 
la residència d’El 

Nadal durant 
aquest mandat”

Divendres, 13 de març de 20208 L’entrevista
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Doncs seguint amb el con-
cepte d’un model centrat en 
les persones. Que les perso-
nes no s’hagin d’adaptar a 
la institució sinó al revés. Jo 
sempre poso un exemple. Si 
una persona gran que està en 
una residència és aficionada 
al futbol i vol veure el Barça 
quan juga la Champions i 
el fan a les 9 del vespre, no 
l’enllitem a 2/4 de 8. Aquesta 
persona si està bé i té capa-
citat per decidir, respectem-
li i tinguem en compte la 
seva opinió. Ja tenim alguns 
models de referència i n’ani-
rem a veure d’altres perquè 
puguem projectar durant 
aquest mandat una ampliació 
d’El Nadal per crear espais on 
les persones tinguin aquest 
grau d’autonomia. 

Un altre gran problema 
que arriba als serveis socials 
és el de l’habitatge. 

Sí, hi ha gent que no pot 
fer front a un lloguer i en 
canvi hi ha pisos buits a la 
ciutat que estan en mans 
de fons d’inversió que ja no 
sabem ni qui són. I en aques-
ta situació hi ha ocupacions, 
que en molts casos no gene-
ren problemes però en d’al-
tres casos sí. És un problema 
que afrontem d’una manera 
transversal des de l’oficina 
d’habitatge, des dels serveis 

socials i des de la Regidoria 
de Convivència i Seguretat. 
No és fàcil per ningú, sovint 
darrere les persones que 
ocupen hi ha un problema 
de vulnerabilitat. En aquests 
habitatges no hi ha els sub-
ministraments bàsics i en 
algun cas generen problemes 
de convivència, que s’han 
d’afrontar. Estem treba-
llant fort per regularitzar al 
màxim aquestes situacions. 

La llei obliga bancs i grans 
tenidors a posar a un lloguer 
social aquests pisos buits.

En una altra de les seves 
àrees, la de Serveis Gene-
rals, hi ha el projecte de 
donar un nou impuls a l’ad-
ministració electrònica.

Sí, ja es va fer un primer 
pas però volem treballar per 
acabar de desplegar-la. La 
idea és simplificar al màxim 
la relació dels ciutadans amb 
l’administració. Que tots 
els tràmits que s’han de fer 

amb l’Ajuntament es puguin 
fer des del sofà de casa si es 
vol. Tot i que es mantindrà 
l’atenció presencial per a 
qui ho prefereixi, cal que 
tinguem una administració 
preparada per al segle XXI. 
Del poc més d’un centenar 
de tràmits possibles, una 
vuitantena ja es poden fer 
en línia. Per tant, tenim un 
camí fet però volem anar a 
més. També tenim una pàgi-
na web que actualitzarem, 
amb més informació i perquè 
sigui més accessible des dels 
dispositius mòbils.

Anna Erra va anunciar 
que no repetirà com a can-
didata l’any 2023. Vostè es 
descarta de la quiniela de 
candidats?

Com a regidora?
No, com a cap de llista.
No home no, ni pensar-

ho. A mi el que m’agrada és 
treballar en equip. Això és 
molt aviat per dir-ho però sí 
que com a regidora crec que 
m’agradaria poder treballar 
un temps, però posar-me al 
capdavant no m’ha ni passat 
pel cap. De moment tenim 
una alcaldessa fantàstica i un 
equip que treballem molt a 
gust, que estem fent coses i 
tenim moltes ganes de fer-ho 
bé. I després que la gent ens 
valori al final del mandat.
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Núria Homs, aquest dimecres al carrer Sant Miquel Arcàngel de Vic

“No m’ha ni 
passat pel cap 

ser candidata a 
l’alcaldia d’aquí 

a tres anys” 

ens hem compromès durant 
aquest mandat a projectar 
una ampliació de la residèn-

cia d’El Nadal. El repte és cre-
ar una residència diferent.

Què vol dir?

	 	 	 	 PUBLICITAT	Serveis
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Un primer estudi fixa en 2,2 
milions el cost de la futura 
illa sociosanitària de Seva

Seva

M.E.

La futura illa sociosanitària 
de Can Manyosa, que inclou 
la remodelació de l’actual 
residència i l’habilitació 
d’un nou centre de dia i un 
casal per a la gent gran, serà 
el projecte estrella d’aquest 
mandat a Seva. L’equip de 
govern ja disposa d’un estudi 
previ realitzat pels tècnics de 
la Diputació, que situen el 
cost de l’operació a l’entorn 
dels dos milions d’euros. 

L’estudi planteja una 
rehabilitació integral de 
les antigues edificacions i 
marca dues alternatives. La 
primera, que puja a 2.176.149 
euros, dibuixa 20 places de 
residència, 36 de centre de 
dia i 16 de casal d’avis. La 
segona és un pèl més cara 
(2.203.000 euros) perquè 
guanya espai amb una planta 

més –situada sobre l’actual 
residència–, fet que elevaria 
la capacitat a 24 places de 
residència, 40 de centre de 
dia i 16 de casal d’avis.

Durant el ple d’aquest 
dilluns, la regidora Teresa 
Casasas (JxCat) va aprofitar 
el torn de precs i preguntes 
per lamentar que ja s’esti-
guin fent propostes de com 
ha de ser aquesta illa socio-
sanitària “sense tenir-nos en 
compte” i va reclamar poder-
hi fer aportacions “abans 
que els tècnics ja ens ho pre-
sentin tot fet”. L’alcaldessa, 
Maria Anna Pineda (ERC), 
li va recordar que aquest era 
tot just un preestudi. Paral-
lelament també s’ha encar-
regat la preceptiva “pluja 
d’idees” al Col·legi d’Arqui-
tectes. L’objectiu de l’equip 
de govern és tenir el projecte 
executiu redactat “abans de 
finals d’any”.

ADFO ‘reobrirà’ 
el quiosc i punt 
d’informació del 
parc natural

Seva A finals d’aquest 
mes de març està previst 
que torni a obrir les por-
tes el quiosc i punt d’in-
formació del Parc Natural 
del Montseny de la plaça 
de la Creu, tancat des de 
fa uns mesos. La gestió 
l’assumirà l’Associació de 
Disminuïts Físics d’Oso-
na (ADFO) i funcionarà 
quatre dies, de divendres 
a dilluns, de 2/4 de 9 del 
matí a 2/4 d’1 del migdia. 
L’Ajuntament vol rene-
gociar amb els responsa-
bles del parc natural que 
incrementin l’aportació 
econòmica actual per 
poder obrir més dies 
l’equipament. Paral-
lelament, des de JxCat 
van reiterar durant el ple 
la petició que s’activi una 
borsa de treball per a per-
sones amb discapacitats 
del mateix municipi.

Taradell fa controls 
de qualitat de la 
recollida selectiva 
d’escombraries

Taradell L’Ajuntament de 
Taradell va començar la set-
mana passada controls de 
qualitat de la recollida selec-
tiva d’escombraries després 
d’haver detectat que alguns 
veïns no realitzen correcta-
ment la separació. Les perso-
nes que deixin les bosses mal 
seleccionades rebran un avís 
instant-los a complir amb 
la normativa i en el cas que 
aquest fet es repeteixi se les 
sancionarà. L’objectiu de la 
campanya és aconseguir una 
millor selecció dels residus 
i disminuir les deixalles que 
acaben a l’abocador d’Orís.

Ripoll acotarà els 
patinets elèctrics 
a les seves 
ordenances

Ripoll La proliferació de 
patinets elèctrics ha reobert 
el debat sobre l’ordenació de 
la regulació dels vehicles de 
mobilitat personal al muni-
cipi que ja s’havia iniciat en 
l’anterior mandat. A petició 
del regidor Joaquim Merino 
(PSC), els diferents grups 
van acceptar unànimement 
que ara es reprengui aquesta 
modificació coincidint amb 
la creació de nous carrils bici. 
Paral·lelament, també es va 
acceptar que es realitzi una 
campanya pedagògica d’edu-
cació viària i mobilitat urba-
na sostenible on s’incloguin 
aquest tipus de vehicles. J.R.

Olot opera una mitjana de set 
pacients del Ripollès al mes

Els responsables de les regions sanitàries d’Olot i Girona van presentar dades al Consell d’Alcaldes
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Un moment del Consell d’Alcaldes del Ripollès que es va fer a Campelles

Campelles

Isaac Muntades

En el marc del Consell d’Al-
caldes del Ripollès, el gerent 
de la Regió Sanitària de 
Girona (RSG), Miquel Car-
reras, i el director del Sector 
Sanitari de Girona, Josep 
Carreras, van posar les dades 
sobre la taula de com ha 
funcionat durant els primers 
cinc mesos la reordenació 
de fluxos sanitaris en què 
l’Hospital de Campdevànol 
ha passat a tenir com a cen-
tres de referència els d’Olot i 
Girona en comptes del de Vic. 
En total, hi ha hagut 36 paci-
ents del Ripollès traslladats 
a Olot –22 d’urgència i 14 de 
programats–, una xifra que 
suposa poc més de set paci-
ents al mes desplaçats a fora 
del Ripollès per operar-se. De 
fet, a Campdevànol es van fer 
un total de 323 operacions 
sense ingrés, mentre que a 
Olot i a Girona se’n van fer 22 
i 29 amb ingrés, respectiva-
ment. “Amb aquests números 
volem demostrar que el 80% 
de la patologia que es pot fer 
a Campdevànol, s’hi fa”, asse-
gurava el gerent. Pel que fa a 
consultes externes de cirur-
gia general i digestiva, només 
28 de les 445 consultes es van 
fer al Trueta. Deixant de ban-

da el servei de pediatria, que 
s’ha encaminat gràcies a la 
implantació de l’equip pedià-
tric territorial de la Garrotxa 
i el Ripollès (EPTGIR), Josep 
Carreras va explicar la pro-
blemàtica que s’havia produït 
al servei d’oncologia. I és que 
segons la versió del director 
del Sector Sanitari de Girona, 
l’Hospital de Vic va comu-
nicar fa més d’un any al de 
Campdevànol que tenia “pro-
blemes per trobar professi-
onals i que no podien venir, 
deixant-nos penjats”. Llavors, 
l’ICO-Girona va substituir 

l’Hospital de Vic un parell 
de mesos fins que van poder 
recuperar-se de les baixes. 
Veient que el canvi funciona-
va, l’ICO Girona es fa càrrec 
des de principis de 2020 de 
l’oncologia al Ripollès. 21 de 
les 121 visites d’oncologia 
que hi havia programades es 
van fer a Olot.  

Segons el que van comu-
nicar els responsables dels 
organismes sanitaris, Vic 
també va quedar col·lapsat 
per poder oferir el servei de 
nefrologia i diàlisi al Ripollès 
i des del desembre, es deri-

ven els pacients al Trueta, 
mentre que l’Hospital d’Olot 
s’encarrega de l’hemodiàlisi. 
Aquells pacients que havien 
començat la diàlisi a Vic ho 
poden mantenir. En la troba-
da amb alcaldes també es va 
explicar que l’hospital vigatà 
“no té ben cobert” el servei 
d’urologia al Ripollès, perquè 
els professionals de què dis-
posa només venen un cop o 
dos al mes i ja s’està parlant 
de fer un altre servei terri-
torial entre la nova aliança 
gironina Campdevànol-Olot-
Girona.

L’Hospital de Campdevànol, 
Laia Sanz i Montserrat Pujolar 
reben la Creu de Sant Jordi

Vic/Barcelona

EL 9 NOU

El govern ha anunciat aques-
ta setmana els guardonats 
amb la Creu de Sant Jordi, el 
més alt reconeixement que 
la Generalitat concedeix a 
persones i entitats pels seus 
serveis i mèrits en la difu-
sió, creixement i evolució 
de Catalunya. Entre els 30 
premis a títol personal i els 
15 reconeixements a entitats 
hi trobem noms vinculats a 
Osona i el Ripollès. D’una 
banda, la Fundació de l’Hos-
pital de Campdevànol, que 
rep el guardó just en l’any de 
la celebració del seu centena-
ri. En l’explicació del perquè 
del reconeixement es remar-
ca que es fa per posar en 
valor “el servei assistencial 
i l’arrelament social de paci-
ents i de professionals de la 
medicina que ha dut a terme 

la institució durant el primer 
segle de vida”.

Encara al Ripollès, també 
ha estat premiada amb la 
Creu de Sant Jordi la pianista 
i compositora de sardanes 
Montserrat Pujolar. En 
aquest cas es posa en relleu 
“l’aportació com a promo-
tora i difusora de la cultura 
catalana dins i fora del país”. 
La ripollesa es converteix en 
la primera compositora de 
sardanes a rebre aquest reco-
neixement. Per últim, la pilot 
de motos resident a Seva Laia 
Sanz també rebrà la Creu de 
Sant Jordi. Des del govern es 
destaca “una carrera brillant 
amb 13 títols mundials de tri-
al, 10 títols europeus de trial 
i una novena plaça al Dakar 
2015”. En la trajectòria de 
Sanz també cal remarcar que 
és l’única pilot que ha acabat 
10 Dakar en 10 participacions 
seguides. 
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Casa tipus xalet a tres vents d’obra nova de 240m2 construïda amb mate-
rials d’alta qualitat en una parcel·la totalment planera de 365m2 situada 
al centre de la vila, pràctica i funcional. A la planta baixa a peu de jardí 
hi consta un garatge de 42m2, safareig, bany, cuina office de 15m2, sala 
menjador estar de 37m2 amb sortida a porxo i jardí: planta primera amb 
gran distribuïdor, 4 habitacions una d’elles tipus suite amb vestidor i bany 
complet. Totalment exterior i molt assolellada. Preu: 400.000 

Sant
Julià
de
Vilatorta

Ref. 10285

Casa d’obra nova a tres vents de 150m2 ubicada en una parcel·la d’uns 300m2

amb acabats moderns i de qualitat situada a la zona residencial de La Madri-
guera. La distribució de les estances és: planta baixa (garatge, zona de dia 
amb cuina, menjador i sala d’estar en un únic espai amb relació directa amb 
el jardí i porxo exterior, habitació doble i bany complet); planta primera (dis-
tribuïdor, despatx, habitació principal tipus suite amb bany privat i terrassa 
solàrium, 2 habitacions dobles amb sortida a balcons, bany complet i sala de 
rentar). Totalment exterior i molt assolellada. Preu: 286.000

Taradell

Casa d’obra nova de 245m2 ubicada al centre de la vila pràcticament a to-
car de les escoles construïda amb materials i acabats d’alta qualitat.
Consta de 5 habitacions una d’elles tipus suite, 3 banys amb plat de dutxa, 
cuina office, menjador estar molt ampli, garatge per a 4 o 5 cotxes i jardí 
de 150m2. Totalment exterior i molt assolellada. Preu: 296.000

Folgueroles

Casa aparellada d’obra 
nova de 213m2 cons-
truïda amb materials 
i acabats d’alta quali-
tat situada al terme de 
Vic però pràcticament 
dins del nucli urbà de 
Calldetenes.

Vic

Espectacular xalet d’obra nova de 322m2 construït en una 
parcel·la totalment planera de 930m2, materials i acabats 
d’alta qualitat. Cal destacar que gran part de l’edificació es 
troba a nivell de jardí, situació privilegiada, totalment exterior 
i molt assolellat. La planta baixa consta de gran rebedor, 3 
habitacions, bany complet amb banyera, safareig, cuina office, 
menjador estar amb llar de foc amb sortida a porxo jardí i 
garatge per a 4 cotxes. La primera planta consta d’1 habitació 
de matrimoni amb bany tipus suite, despatx i estudi amb 
sortida a la terrassa solàrium. Al jardí hi ha dipòsit d’aigües 
pluvials i pou amb abundant aigua. 
Preu: 745.000

Sant Julià de Vilatorta

Taradell

Nova promoció 
de 4 habitatges 
ubicats al centre de la vila.

Materials i acabats d’alta qualitat.

Preus a partir de 375.000 

Ref. 10423

Ref. 10433

Consta de 4 habitacions dobles, 2 banys, safareig, cuina office, menjador 
estar amb sortida a terrassa, garatge i jardí. Cal destacar la instal·lació de 
sistema d’aspiració centralitzada, videoporter i dipòsit d’aigües pluvials, 
entre d’altres. Totalment exterior i molt assolellada. 
Preu: 330.000

Ref. 80113
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Vic

Guillem Freixa

Alegria continguda aquest 
dimarts al davant del bloc de 
pisos situat al número 20 del 
carrer Doctor Salarich de Vic 
després d’aconseguir ajornar 
el desnonament d’una famí-
lia. La presència de més efec-
tius dels Mossos d’Esquadra 
respecte al primer intent de 
desnonament que es va pro-
duir el desembre passat pre-
sagiava que a les 10 del matí 
s’executaria l’ordre judicial 
i una família i els seus tres 
fills haurien d’abandonar 
l’habitatge que ocupen des 
de fa un any i mig. Les con-
verses entre els membres de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), la secre-
tària judicial, la procuradora, 
el responsable del dispositiu 
policial i una representant de 
la mesa local d’habitatge van 
desembocar en l’ajornament 
del desnonament. Enmig 
dels aplaudiments per haver 
frenat l’acció també s’hi 
repetia un missatge clar: “El 
problema per a aquestes per-
sones es manté, programaran 
una nova data per fer-los 
fora i si no s’ha trobat una 

solució per a aquesta família, 
tard o d’hora els acabaran 
fent fora”. 

I és que aquest cas en con-
cret té una complexitat espe-
cial, ja que la família està 
ocupant sense cap contracte 
legal un pis de gestió munici-
pal que s’hauria de destinar 
a persones que també tenen 
necessitats especials i que 

han fet tot un procediment 
per disposar d’un habitat-
ge social i un lloc on viure. 
També cal remarcar que 
veïns de l’edifici explicaven 
que abans que s’ocupés el 
pis, l’immoble feia anys que 
estava buit. Des de la PAH 
lamenten que l’única solució 
que s’ofereix a la família 
del carrer Doctor Salarich  
des de l’àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament sigui 
“anar a un alberg, on només 

poden estar des de les 8 del 
vespre fins a les 8 del matí”, 
i denuncien que tenen cons-
tància que a la ciutat “hi ha 
pisos que formen part de 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i fa anys que no 
hi viu ningú”. En concret, 
apunten cap a un domi-
cili situat als Habitatges 
Montseny.

Fonts municipals reconei-
xen que en aquesta zona de 
la ciutat de Vic s’hi gestionen 
dos habitatges d’emergència 
social, “però en l’actualitat 
estan tots dos plens” i l’uti-
litzen dues famílies que han 
realitzat tot el procediment 
legal per accedir als pisos 
d’aquestes característiques. 

La tensió entre els mani-
festants i els Mossos va créi-
xer al final, quan la policia va 
retenir un menor acusant-lo 
d’haver-los insultat i gravat 
amb el telèfon mòbil. El noi 
va quedar en llibertat al cap 
de poca estona, però va ser 
denunciat i se li va prendre 
el mòbil. Els manifestants 
van denunciar que la policia 
que va retenir el menor no 
anava degudament identifi-
cada en el moment de fer la 
detenció. 

Vist per a sentència el litigi entre 
Anglada i dos exregidors de Vic 

El fiscal aprecia un delicte lleu per lesions de Jaume Colomer i li demana 600 euros de multa
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Josep Anglada, a la sortida del jutjat de Vic
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Una cinquantena de persones es van concentrar davant de l’habitatge
Reclamen una 
solució perquè 

la família pugui 
regularitzar la 
seva situació 

Vic

EL 9 NOU

Els cinc minuts de silenci 
que l’Ajuntament de Vic va 
convocar el 18 d’agost de 
2017 amb motiu dels atemp-
tats terroristes de Barcelona 
i Cambrils van acabar amb 
una enganxada entre els 
regidors Arnau Martí (Vic 
per a Tots) i Jaume Colomer 
(ERC) i Josep Anglada (Pla-
taforma Vigatana). Martí i 
Colomer van prendre de les 
mans d’Anglada uns cartells 
en els quals es veia el senyal 
de prohibició de mesquites i 
s’hi llegia “Fora jihadistes de 
Catalunya”. L’enganxada va 
comportar denúncies creua-
des i finalment els tres impli-
cats en els fets es van trobar 
al jutjat dilluns passat.

Amb el judici vist per a 
sentència i a l’espera de la 
decisió final del jutge, el fis-
cal només aprecia un delicte 
lleu per lesions de Jaume 

És un cas complex ja que viuen sense contracte legal en l’habitatge

Ajornat el desnonament d’una 
família a Vic per segona vegada

L’ESPLAI DE GURB, SCP
C. Martí Genís, núm. 9 - 08500 VIC
Tel. 609 30 65 05 - 619 26 48 46

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
Es convoca junta general ordinària, que se celebrarà el proper dia 2 
d’abril de 2020 a les 18.30h en primera convocatòria i, en el seu cas si 
fos necessari, a les 19.00h en segona convocatòria, al Casino de Vic, 
situat al carrer de Jacint Verdaguer, núm. 5 (08500), Vic, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació acta junta anterior.
2.- Balanç econòmic.
3.- Aprovació modificació art. 10 dels estatuts de la SCP.
4.- Autorització per a la venda de 8 títols, actualment en propietat de 

l’Esplai de Gurb.
5.- Resultat de la negociació entre el CTEO i l’Esplai de Gurb.
6.- Precs i preguntes.

Vic, 12 de març de 2020 
Pedro Rodríguez Beltran
President
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Colomer cap a Josep Anglada 
i per això li reclama una mul-
ta de 600 euros. L’exregidor 
d’ERC i actual gerent del 
Consell Comarcal d’Osona 

va considerar “exagerada” la 
petició del fiscal, ja que “no 
es pot provar que hagi existit 
aquesta violència”. D’altra 
banda, Anglada es va mostrar 

satisfet amb el desenvolupa-
ment de la vista, i no descar-
ta tornar a denunciar Martí 
i Colomer per un possible 
delicte d’odi.

Protesta en 
contra de la 
nova gasolinera 
al Lluçanès

Sant Martí d’Albars

EL 9 NOU

Els diversos col·lectius que 
s’oposen a la construcció 
d’una estació de servei al 
costat de l’eix del Lluçanès 
al seu pas per Sant Martí 
d’Albars han preparat una 
jornada de protesta aquest 
dissabte al matí. En concret, 
organitzen una concentració 
i un esmorzar a les 10 del 
matí just en el terreny on 
s’aixecarà la gasolinera. En 
la trobada està previst que 
els participants pensin noves 
accions per mostrar el rebuig 
a l’equipament. Segons fonts 
municipals, la construcció 
de la nova gasolinera en uns 
terrenys particulars ja es 
recollia a l’avanç de POUM 
aprovat el 2016, i en aquell 
moment no es va presentar 
cap al·legació al projecte. Col-
lectius com La Truja Negra 
denuncien que la infraes-
tructura destrossa el paisatge 
i no suposa cap benefici per a 
la gent del Lluçanès.
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Tona

EL 9 NOU

Josep Salom, actual cap del 
grup municipal de Junts per 
Tona, a l’oposició, ha forma-
litzat la seva renúncia a l’acta 
de regidor de l’Ajuntament 
de Tona. La renúncia es farà 
efectiva en el decurs del pro-
per ple municipal, previst per 
al 26 de març. Salom tancarà, 
d’aquesta manera, una etapa 
de poc més de 20 anys dins 
del consistori, 12 dels quals 
com a alcalde (tres mandats, 
entre 2007 i 2019).

Salom ja havia avançat, 
en l’entrevista que li va fer 
EL 9 NOU i EL 9 TV a finals 
del mes de gener, que era 
“molt probable” que acabés 
deixant l’Ajuntament a curt 
termini. “Estic iniciant nous 
projectes professionals que 
requereixen la meva dedica-
ció”, apuntava llavors. En la 
instància que aquest dime-
cres va entrar a l’Ajuntament 
al·lega, a banda d’aquestes 
motivacions de caràcter 

personal i laboral, “motius 
de salut, polítics i de lliber-
tat d’opinió i d’expressió”. 
Salom ha volgut desvincular 
la decisió, anunciada ara, 

de la tensió que es va viure 
en l’últim ple, en què es va 
discutir el pressupost muni-
cipal; l’estira-i-arronsa entre 
el govern i l’oposició va anar 
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Josep Salom, a finals del mes de gener al centre de Tona, arran de l’entrevista

pujant de to i després d’una 
prec del públic demanant 
“respecte des de l’oposició” 
Salom, seguit per tot el grup 
de Junts per Tona, va aban-
donar la sala.

En qualsevol cas, “plens 
com aquest evidencien l’en-
cert de la decisió”, ha mani-
festat Salom. La seva acta la 
recollirà Marc Vidal, la per-
sona que ocupava el número 
6 de la llista de Junts per 
Tona a les passades eleccions 
municipals. Marc Poveda 
assumirà probablement el 
paper de portaveu del grup.

En la mateixa entrevista 
de fa un mes i mig, Salom no 
revelava si el seu comiat de 
la vida política municipal és 
definitiu. “El futur no està 
escrit”, deixava anar sobre la 
possibilitat de tornar a ser 
candidat d’aquí a tres anys. 
“Nosaltres som un equip i 
ningú no és imprescindible. 
El més important són els pro-
jectes i nosaltres tenim pro-
jecte i tenim equip”, reflexio-
nada en l’entrevista.

Josep Salom tanca una etapa de 
20 anys a l’Ajuntament de Tona

Alcalde durant 12 anys, ara a l’oposició, al·lega motius personals, laborals i també “polítics” Teresa Jordà 
assumeix la 
Conselleria 
d’Acció Exterior

Ripoll El Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
(DOGC) va confirmar aquest 
dimarts que Teresa Jordà 
assumeix de manera provisi-
onal les funcions de conselle-
ra d’Acció Exterior en substi-
tució d’Alfred Bosch, que va 
presentar la dimissió després 
de reconèixer errades en la 
gestió del cas d’assetjament 
sexual que presumptament 
hauria comès una persona de 
la seva confiança dins de la 
seva conselleria. D’aquesta 
manera, doncs, Jordà com-
paginarà les tasques com a 
representant d’Exteriors de 
la Generalitat amb la car-
tera que ja encapçalava, la 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. Aquesta 
situació ha de ser provisio-
nal, ja que la portaveu del 
govern, Meritxell Budó, va 
anunciar que s’està a l’espera 
que Esquerra designi una 
nova persona per assumir de 
manera definitiva la Conse-
lleria d’Acció Exterior.

Teresa Jordà va entrar a 
l’Ajuntament de Ripoll el 
1999, va ser alcaldessa de la 
població entre el 2003 i el 
2011 i també va ser diputada 
al Congrés dels Diputats.  
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Renovat el conveni 
entre Premsa 
d’Osona i L’Atlàntida
Vic Beth Codina, presi-
denta del Consell d’Ad-
ministració de Premsa 
d’Osona, empresa edito-
ra d’EL 9 NOU, i Anna 
Erra, presidenta de la 
Fundació L’Atlàntida, 
van renovar aquesta set-
mana el conveni de col-
laboració. Amb aquest 
acord, els subscriptors 
d’EL 9 NOU es podran 
beneficiar de descomp-
tes i avantatges en diver-
sos espectacles.
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Ajornat el festival solidari 
Creixem Plegats

Vic

EL 9 NOU

Seguint els consells de salut 
que ha emès el govern de la 
Generalitat per frenar l’ex-
pansió del coronavirus, s’ha 
decidit ajornar fins a nova 
data el festival solidari Crei-
xem Plegats, que s’havia de 
fer el divendres 20 de març 
a L’Atlàntida de Vic. L’acte 
formava part de la celebració 
dels 15 anys d’EL 9 TV i el 

desè aniversari d’EL 9 FM. 
L’objectiu de la vetllada era 
aconseguir diners per renovar 
els instruments dels joves 
que participen al taller de 
música del CRAE La Serra de 
Taradell. Per aquest motiu, a 
sobre de l’escenari hi coincidi-
en La Serra Music Band, la Big 
Band de l’Escola de Música 
de Vic i diversos músics reco-
neguts de la comarca. Des de 
l’organització ja es treballa 
per trobar una nova data.
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Les escoles visiten

Una cinquantena d’alumnes de 5è de l’escola Les Pinediques 
de Taradell van visitar les instal·lacions del Grup EL 9 NOU.
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La residència Vella Terra de Gurb 
obre una nova unitat d’assistència

S’hi atenen persones amb discapacitat física i trastorn de comportament
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Diversos usuaris del nou centre dedicat a persones amb discapacitat física

Gurb

G.F.

La Fundació Vella Terra, 
que centra la seva activitat 
en l’atenció a les persones 
en situació de dependència, 
gestiona des de fa uns mesos 
una nova unitat assistencial 
a l’edifici que des de fa gaire-
bé quatre anys té a Gurb. Es 
tracta d’una residència per 
a persones amb discapacitat 
física especialitzada en per-
fils que també pateixen tras-
torns de comportament. “És 
un tema de gran necessitat 
social, ja que no tenim cons-
tància de centres assistenci-
als que ofereixin la combina-
ció d’atenció a discapacitats 

intel·lectuals amb problemes 
de mobilitat, i que ho facin 
sense contenció mecànica. 
Moltes persones amb aques-
ta casuística entraven en 
centres poc adequats tenint 

en compte la seva situació”, 
explica Sergio Osuna, direc-
tor executiu de la Fundació 
Vella Terra. 

Així doncs, el Mas Vella 
Terra compta ara mateix 

“amb dues tipologies de resi-
dència en un mateix edifici”, 
ja que des del 2016 hi fun-
ciona una unitat d’atenció a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorns del 
comportament que ofereix 
45 places. Pel que fa a la nova 
àrea que s’ha posat en funcio-
nament, disposa de 12 places 
gestionades de manera indi-
recta a través d’un concert en 
què la Fundació Vella Terra 
–d’àmbit privat– hi posa els 
recursos humans i els equipa-
ments, mentre que els usua-
ris que entren a la residència 
hi arriben després d’un 
diagnòstic i de formar part 
d’una llista d’espera realitza-
da des de la sanitat pública. 

Pel que fa al funcionament 
de la nova unitat, s’ofereix 
assistència les 24 hores i els 
365 dies a l’any “a través d’un 
equip de professionals entre 
els quals hi podem trobar 
terapeutes ocupacionals, 
fisioterapeutes, psiquiatres 
i diversos monitors amb 
una gran formació. De fet, 
aconseguir crear aquesta 
nova àrea ha estat una feina 
de molts anys conjuntament 

amb la Generalitat, i ho hem 
pogut tirar endavant gràcies 
al treball excel·lent amb les 
persones que fa la Fundació 
Vella Terra en tots els seus 
centres”, remarca Osuna. En 
concret es treballa amb el 
model llar, en què es fomenta 
l’autonomia dels usuaris. 
Entre els set centres que té la 
fundació a Catalunya hi ha la 
residència de la gent gran de 
Campdevànol.

Disposa de 
12 places i es 

treballa amb el 
‘model llar’

Casacuberta Automòbils lliura 300 
quilos de menjar al Rebost Solidari
Vic En només 12 dies, el concessionari Casacuberta Auto-
mòbils va poder omplir de menjar a través de les donacions 
que van fer clients i personal de l’empresa la furgoneta 
Toyota Proace. En concret, es van recollir 313 quilos d’ali-
ments, una xifra que supera àmpliament el registre que 
es va assolir l’any passat. Els aliments bàsics de llarga 
durada com arròs, pasta, llegums o conserves es van lliurar 
al Rebost Solidari de Vic. A la foto, Maria Dolors Casacu-
berta, gerent del concessionari Casacuberta Automòbils; 
Pep Masnou, del Rebost Solidari; Jaume Codina, director 
comercial de Casacuberta Automòbils, i Joan Turró, delegat 
a Osona del Banc d’Aliments.
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El 70401 es va vendre al carrer Doctor Junyent

L’ONCE reparteix un premi 
de 35.000 euros a Vic

Vic

EL 9 NOU

La fortuna va tornar a fer 
acte de presència a Vic 
dimarts passat, quan l’ONCE 
va repartir un premi de 
35.000 euros vinculat al 
sorteig diari que realitza 
aquesta entitat. El número 
guanyador va ser el 70401, i 
es va vendre al quiosc que hi 
ha al carrer Doctor Junyent 

de la capital d’Osona, just 
al davant de l’Hospital Uni-
versitari de la Santa Creu. 
Segons va explicar José 
Ramón Muñoz, responsable 
del punt de venda, el client 
que acabaria sent el guanya-
dor va deixar a l’atzar del 
terminal electrònic l’elecció 
del número. L’ONCE té 64 
agents venedors a Vic i pres-
ta serveis personalitzats a 
276 afiliats.
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... i bona lletra

Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Íngrid Vilaró
Metgessa adjunta de 
medicina interna i 
referent en malalties 
infeccioses del Consorci 
Hospitalari de Vic, que 
parla del coronavirus

Núria Pradas
Autora de ‘Tota una 
vida per recordar’

Jordi Graupera
Filòsof i polític
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Els veïns de Gombrèn 
voten que les campanes 
sonin durant la nit

També decideixen que es mantingui el toc de l’àngelus al migdia

Gombrèn

Isaac Muntadas

El poble de Gombrèn és 
sobirà i ha parlat. El 83,9% 
dels gombrenesos van votar 
a favor de mantenir el so de 
les campanes de l’església 
durant la nit a l’enquesta 
popular promoguda pel 
consistori i en què van par-
ticipar-hi 71 de les 160 per-
sones que tenien dret a vot 
–un 44,3% dels habitants–. 
El resultat es va conèixer 
aquest dimecres i va esvair 
tots els dubtes. L’enquesta 
estava dividida en tres blocs 
i en el primer es preguntava 
si es volia suprimir el so de 
les campanes a la nit. Només 
9 de les 56 persones que van 
votar en aquest punt volien 
aturar-les en aquest període 
de temps; per tant, a les 47 
restants ja els hi estava bé. 
En un altre bloc es dema-
nava si el so del repic de les 
campanes havia de ser més 
baix. Només un 29,5% dels 
votants –21 de 71– van pro-
nunciar-se en aquest sentit.

Sobre si el toc de l’àngelus 
de les 12 del migdia s’ha-
via de mantenir, tampoc va 
haver-hi discussió. Un 58,3% 
–35 persones– van votar 
deixar-lo igual, mentre que 

14 volien que fos més curt i 
11 que no sonés. Cal dir que 
només dues persones van 
votar telemàticament. Això 
sí, podria ser que la campana 
patís un petit canvi, ja que 
l’alcalde, Cèsar Ollé (ERC), 
explicava que diumenge pas-
sat van rebre la visita d’un 
membre de la Confraria de 
Campaners i Carrillonaires 
de Catalunya, Blai Siurana, 
que va advertir-los que els 
martells no picaven en el 
lloc adequat de la campana 

i això provocava un canvi de 
timbre més estrident. “Es 
podria malmetre i ho haurem 
d’arreglar; tot i que encara 
no sabem quan ni com”, 
apuntava. 

Per altra banda, Ollé deia 
que s’havia “encetat un camí” 
per consultar temes de més 
rellevància per a la ciutada-
nia. Així doncs, després d’uns 
dies d’incertesa, el so de les 
campanes de Gombrèn con-
tinuarà ressonant i ho farà a 
totes hores.
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El campanar de la parròquia de Sant Pere de Gombrèn

Camprodon tindrà 
unes 20 places noves 
d’aparcament
Camprodon Camprodon 
disposarà d’entre 15 i 20 pla-
ces noves d’aparcament a la 
zona de Can Cabot després 
d’aprovar, per unanimitat, 
una modificació del POUM 
en el ple de dilluns. L’alcal-
de, Xavier Guitart (PSC), va 
explicar que a canvi de fer la 
modificació del POUM per 
unes obres, normalment, el 
propietari sol cedir el 10% de 
la superfície a l’Ajuntament, 
però diverses negociacions 
han permès obtenir-ne el 
18%. L’alcalde va assegurar 
que el procés serà ràpid i que 
si tot va bé els aparcaments 
podrien estar enllestits per 
l’arribada de l’estiu. ERC va 
veure amb molt bons ulls el 
nou pàrquing al centre del 
poble perquè, segons el regi-
dor Xavier Juncà, permet que 
els turistes puguin gaudir 
més de la vila. I.M.

L’Ajuntament de 
Calldetenes rebaixa 
el deute fins al 65%
Calldetenes L’Ajuntament 
de Calldetenes ha aconseguit 
rebaixar el deute viu fins al 
65%, una fita que l’equip de 
govern va destacar durant 
el ple municipal d’aquest 
març. L’any 2012, la xifra 
s’havia arribat a enfilar a 5,8 
milions d’euros i superava en 
més d’un 200% els ingressos 
ordinaris de la corporació 
municipal. El regidor d’Hi-
senda, Miquel Riera (JxCat), 
va remarcar que baixar del 
llindar del 75% obre la porta 
a accedir a crèdit “i això ens 
permet estar ben posicionats 
en termes de contractació”. 

Comencen les 
obres de prop d’1 
milió a l’ermita de 
Sant Antoni

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

La tercera fase de les obres de 
la casa ermita de Sant Antoni 
s’han iniciat aquesta setmana 
per enllestir els acabats inte-
riors i les instal·lacions que 
fan falta per acabar-la conver-
tint en un equipament turís-
tic de restauració i hostatge-
ria. L’actuació té un cost de 
900.000 euros, la més quanti-
osa d’un procés que ja en va 
destinar 358.000 en la conso-
lidació i conservació de l’es-
tructura, el 2014, i 500.000 
més en reformar l’edifici i 
una nova construcció annexa 
de 600 metres quadrats, el 
2017. El projecte va ser defi-
nit per l’alcalde de Sant Joan, 
Ramon Roqué, com “el més 
important dels últims vuit 
anys al municipi” en l’adjudi-
cació d’una fase que s’ha per-
llongat més setmanes del que 
s’esperava. La Fundació MAP 
gestionarà l’equipament un 
cop acabada aquesta fase i 
la de l’adequació final de les 
habitacions i el restaurant, 
que han d’enllaçar-se segons 
ha planejat l’Ajuntament i 
que costaran 518.000 euros 
més. Fins al 1997 la masia de 
Sant Antoni ja havia acollit 
un restaurant de cuina de 
mercat que va ser tancat a 
instàncies del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, i que ha estat un 
lloc popular pels santjoanins i 
els ripollesos en general. 
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Seguint el 
fil de la vida 
del ripollès 

Josep Bartrolí i Blancafort, el 
fuster del carrer dels Dolors 
de Vic, gran aficionat a la 
fotografia, durant aquells 
anys convulsos de la Guerra 
Civil, ens trobem amb el 
decret de col·lectivitzacions.

Aquest decret pretenia 
fixar les bases per a una 
socialització de l’economia 
on els obrers participessin 
directament en la gestió de 
les empreses, per aconseguir 
així una profunda transfor·
mació social i econòmica del 
país. El 8 d’agost de 1936 el 
govern de la Generalitat va 
crear el Comitè d’Indústries 
de Guerra. El dia 11 es crea 
el Consell d’Economia de 
Catalunya i el 24 d’octubre 
del mateix any, es publica el 
Decret de Col·lectivitzacions 
i Control Obrer d’Indústries 
i Comerços.

Aquella guerra, provo·
cada per l’alçament d’una 
part de l’exèrcit contra el 
govern de la República, va 
anar avançant al front i a la 
rereguarda. A Vic les col·
lectivitzacions creixien. El 
16 de setembre de 1936, a la 
fusteria de Bartrolí, el sindi·
cat de fusters de la CNT hi 
va fer un inventari dels béns. 
Més tard el taller passà a for·
mar part del Taller Col·lectiu 
de Fusters i Ebenistes de la 
CNT·AIT i de l’Associació 
Obrera de la CNT de Vic.

En aquell moment es va 
fer una relació detallada de 
tot el que hi tenia. Això ens 
permet avui saber les eines, 
maquinària i materials que 
hi havia al local, com també 
tenir informació sobre els 
deutors i creditors que tenia. 
Signaven el document pel 
consell d’empresa Ramon 
Soler, Lluís Rovira, Emili 
Puntí, Ramon Costa i un 
tal Vivet, amb els segells 
d’aquell sindicat anarquista.

Per les necessitats de 
la guerra, algunes de les 
empreses col·lectivitzades 
van haver de treballar pel 
Ministeri de Defensa de la 
República. L’abril de 1937, 
la fàbrica tèxtil que Josep 
Arnaus i Saurina tenia al 
carrer del Nord de Vic, i que 
havia restat tancada quasi un 

any, va tornar a engegar les 
màquines sota el control de 
l’Associació Obrera Fabril i 
Tèxtil per tal de fabricar roba 
per a l’exèrcit. Concretament, 
teles per a la fabricació de 
tendes de campanya, motxi·
lles i sarrons. Això va portar 
que molts obrers hi trobessin 
una feina que no tenien.

L’agost de 1938 la pro·
ducció a Vic va haver de 
parar a causa de la manca 
d’electricitat, l’exèrcit rebel 
estava fent sabotatges als 
pantans de Camarasa i altres 
salts d’aigua. Llavors, Josep 
Rabassa i Vilaró, natural de 
Gironella i veí del carrer de 
Gurb de Vic, es va fer càrrec 
dels tallers de confecció de 
l’empresa d’Arnaus al carrer 
del Nord. Perquè, amb ante·
rioritat, el taller de la seva 
propietat tenia un contracte, 
amb la Junta de Compres de 
Material del Ministeri de 
Defensa de la República, per 
a la confecció de tendes de 
campanya.

A Barcelona, Rabassa, que 
era simpatitzant d’Acció 
Catalana, havia treballat a 
la secció de Pell de la Gene·

ralitat i treballava per a les 
seves Indústries de Guerra 
fabricant 5.000 motxilles. 
Més tard, va aconseguir un 
contracte per a la fabricació 
de cent mil sarrons i vint mil 
tendes de campanya. Davant 

del volum de material dema·
nat, va deixar el local de la 
seva propietat i va anar a 
l’antiga fàbrica Arnaus de 
Vic. La Junta de Compres 
del Ministeri de Defensa 
li proporcionava la tela en 
blanc, i ell havia d’encarre·
gar·se d’impermeabilitzar·la, 
tenyir·la i confeccionar les 
tendes.

En aquelles dates feia un 
any que el seu propietari, 
Josep Arnaus, havia estat 
detingut a Balsareny i des·
prés assassinat a la carretera 
de Manlleu. A banda de la 
fàbrica de Vic, també havia 
estat propietari d’un taller 
de confecció de seda a Oristà 
i d’una fàbrica tèxtil a Sant 
Pere de Torelló.

El responsable d’aquesta 
fàbrica de Sant Pere, també 
col·lectivitzada, era Josep 
Bru i Font, torner d’ofici, que 
tenia un taller al carrer Cas·
tanyer i que vivia a la casa 
coneguda com can Sant Pau. 
Havia estat vocal de la Soci·
etat de Torners. Junt amb 
Bartrolí col·laboraven en la 
confecció de tendes de cam·
panya i altres productes per 

als soldats del front. La Junta 
de Defensa els facilitava tela, 
corda, botons, fil i cuir.

Molts tallers, empreses, 
fàbriques i comerços van 
ser col·lectivitzats per tal de 
donar·ne el control als treba·
lladors. En alguns casos els 
propietaris van abandonar 
llurs propietats en veure’s 
amenaçats. En d’altres, els 
propietaris es van quedar a 
la seva empresa com a res·
ponsables de la fabricació 
del material que, per la nova 
situació que vivia el país, es 
necessitava per abastir el 
front, especialment. 

Així, tallers metal·lúrgics 
i foneries de Vic, com els de 
Benito, Girbau, Construcci·
ones Navales i Terrestres, 
aquest darrer ocupant l’antic 
edifici de la pelleria dels 
Gudiol amb treballadors des·
plaçats a la força de Tortosa, 
o can Serra de Manlleu, o la 
Vitri de Torelló, es van dedi·
car a fabricar obusos i bales, 
entre altres materials.

La guerra es va acabar i 
començaren altres temps, 
altres idees, i un nou pati·
ment.

Xavier 
Cateura  
i Valls 

Vic, fàbrica de l’Exèrcit Popular

A l’esquerra, formulari de la Junta de Compres del Ministeri de Defensa de la República; a la dreta, a dalt, primera pàgina del quadern on Josep Bartrolí  
anotava les entrades de material per al Ministeri de Defensa republicà i, a baix, segell del taller col·lectivitzat de fusters i ebenistes de la CNT de Vic

A la primera entrega del reportatge 
sobre Josep Bartrolí s’explicava la seva 
arribada a Vic i com va posar-se al da-
vant del negoci familiar de fusteria. 

Molts tallers van ser col·lectivitzats. 
En alguns, els propietaris s’hi van 
quedar com a responsables de la pro-
ducció. A la fusteria hi fabricaven 

tendes de campanya i altres produc-
tes per als soldats del front. La guerra 
es va acabar i va donar pas a un altre 
temps de nous patiments.

Bartrolí, amb 
Josep Bru, de 

Sant Pere, 
feia tendes de 

campanya

Molts tallers, com la fusteria de Josep Bartrolí, van ser col·lectivitats per subministrar material 

La 
col·lectivització 

creixia: la 
fusteria va 

passar a la CNT 

Tallers 
metal·lúrgics 
i foneries van 

elaborar obusos 
i bales
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Cava especial de cigars
Objectes de regal

Un món sense combustió, sense fum 
i sense cendra

ROSANAS

C. Manlleu, 17 - VIC
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El carrer Manlleu s’ha convertit en els 
últims anys en una de les principals artè-
ries comercials de la ciutat de Vic. El dina-
misme dels seus comerciants es traspua 
en un carrer únic. Això es pot comprovar 
durant totes les campanyes de Nadal, 
rebaixes o la botiga al carrer, entre moltes 
altres. Passejar pel carrer Manlleu, amb 
una part principal reservada a vianants, és 
una experiència única pels vigatans i per 
les moltes persones que visiten cada dia 

la ciutat de Vic. Caminar tranquil·lament 
de dia o de nit, sense sorolls ni vehicles 
fa més agradable la compra en els seus 
comerços. Hi ha una àmplia varietat d’es-
tabliments a banda i banda, des de boti-
gues de roba, un estanc amb objectes de 
regal i cava especial de cigars, alimentació 
o fins i tot una autoescola. El carrer Man-
lleu, situat a tocar del nucli històric de la 
ciutat, és un exemple de centre comercial 
a cel obert que vol ser la ciutat de Vic.

El carrer 
Manlleu, 
artèria 
comercial de la 
ciutat de Vic
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Pepita Casellas
i Sitjà

Vídua de Joan Bardolet Masplà
Ha mort cristianament el dia 6, a l’edat de 98 anys, havent rebut

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A.C.S.

Els seus fills, M. Dolors, M. Teresa i José, Joan i Mercè, Nuri i Lluís, 
Fina i Joaquim, Rosa M. i Jaume, Ramon i Dolors, Mia i Gemma; nets; 
besnets; na Marta, la Nini, i família. El seu germà, Enric; germans polítics, 
nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguen que la recordeu en les vostres oracions, i us agraeixen les mostres 
de condol, així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.
També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i tot el 
personal de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, pel seu caliu humà i les 
atencions rebudes.

Vic, març de 2020

Lliberat Cunill
i Mir
En Lliberti

Ha mort cristianament el dia 7, a l’edat de 83 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Dolors Vilalta Gallifa; fills, M. Carme i Josep Casellas, 
Josep i Dolors Baxerias; nets, Jordi i Anna, Albert i Mercè, Mireia i 
Fabi, i Anna; besnets, Lluc i Gala; nebots, cosins i tota la família, 
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguem que el recordeu 
en les vostres oracions, i us agraïm les mostres de condol, així com 
l’assistència a l’acte de l’enterrament.

També volem donar les gràcies a tot el personal del CAP de Folgueroles, 
a l’Hospital de la Santa Creu de Vic i al Dr. Lluís Rodríguez, pel seu 
caliu humà i les atencions rebudes.

Folgueroles, març de 2020

Palmira Capdevila 

i Plana

El dia 10 de març va fer 
quatre anys que va morir.

Sempre et recordarem 
i t’estimarem. 

La teva família.

Cantonigròs, març de 2020

Jaume Vilardell
i Coll

1r aniversari de la mort de

El temps passa i no s’atura
però el record queda

i l’amor perdura.
                                              La teva família

El diumenge 15 de març, a les 10 del matí,
se celebrarà una missa en record seu
a l’església de Sant Andreu de Gurb.

Gurb, març de 2020

Lluís Roca
i Verdaguer

Ha mort cristianament el dia 11, a l’edat de 92 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Dolors Barniol Tubau; germans polítics, Joan 
i Emília, Lluís i Pilar, Assumpció i Martí, M. Josep vídua de 
Joan i Montserrat vídua de Santi; nebots, cosins, tota la família i 
els seus cuidadors, Josep i Nanuli, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, us demanen que el recordeu en les vostres oracions, i us 
agraeixen les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a 
l’acte de l’enterrament.

Vic, març de 2020

Jaume Clapera
i Orriols

Ha mort cristianament el dia 10, a l’edat de 84 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Carme Mir Guiteras; germans, Maria, vídua de 
Josep Capdevila, i Manel; germans polítics, nebots, renebots, 
cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguen que el recordeu en les vostres oracions, i us agraeixen 
les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a l’acte de 
l’enterrament.

Vic, març de 2020

Carmen Martínez
i Solsona

Vídua de Julián Garrote Arcas
Ha mort cristianament, el dia 11 de març, a l’edat de 99 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Julián ( ), Àngel i Montse Costa, Toni i Rosa M. 
Ordeig; nets; besnets; germans, Maria ( ), Càndid, Pilar, Pere i 
Mercè Comas; nebots i tota la família, en participar-vos tan sen-
tida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions. 
Se celebraran les exèquies aquest divendres, dia 13, a les 10 del 
matí, a l’església parroquial de Sant Domènec de Vic. L’acte de 
l’enterrament tindrà lloc tot seguit.
Casa mortuòria: Residència El Nadal.

Vic, març de 2020
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Els Mossos investiguen 
robatoris i danys en 
diversos vehicles a Manlleu 

Manlleu

G.R.

Almenys una desena de vehi-
cles han patit desperfectes i 
robatoris la darrera setmana 
a Manlleu. Als Mossos d’Es-
quadra, que han iniciat una 
investigació, els consten una 
desena de denúncies però hi 

hauria més casos que per ara 
no n’han presentat. Des del 
cos policial apunten que es 
tracta de set casos de roba-
toris a interior de vehicles 
aparcats i tres de danys que 
es van produir en diversos 
punts del municipi entre els 
quals el passeig de Sant Joan, 
l’avinguda de Roma o el car-

rer Àngel Guimerà. 
Segons el regidor de Segu-

retat Ciutadana de Manlleu, 
Arnau Rovira (JxCat), un 
dels punts negres ha estat 
l’aparcament que hi ha al 
passeig del Ter, proper a 
La Salle. El regidor apunta 
que en la majoria dels casos 
“són bretolades i trenquen 
el vidre per trencar”. Rovira 
assegura que estan estudi-
ant prendre mesures com la 
instal·lació de càmeres de 
videovigilància en punts més 
conflictius com aquest pàr-
quing. Per ara, tot just n’es-
tan estudiant la ubicació i és 
conscient que la tramitació 
per poder-les activar és lenta.

Detingut dos 
cops en una 
nit per conduir 
begut i xocar amb 
cotxes aparcats

Vic

EL 9 NOU

La Guàrdia Urbana de Vic va 
detenir un veí de la ciutat 
de 39 anys en dues ocasions 
diumenge a la matinada per 
conduir sota els efectes de 
l’alcohol. El cos policial va 
rebre un avís al voltant de 
2/4 de 3 d’un accident amb 
un turisme implicat al carrer 
Centelles que hauria col·lidit 
amb dos vehicles estacionats. 
Els agents van poder obser-
var que presentava símpto-
mes evidents d’anar sota els 
efectes de l’alcohol, però el 
conductor es va negar, reite-
radament, a realitzar la prova 
d’alcoholèmia, expliquen des 
de la Guàrdia Urbana. També 
es va negar a sotmetre’s a la 
prova de drogues, després 
de realitzar escorcoll com a 
conseqüència de la forta olor 
que desprenia l’interior del 
vehicle i els agents hi tro-
bessin una bosseta de mari-
huana. La policia va instruir 
diligències per la comissió 
d’un presumpte delicte con-
tra la seguretat viària. També 
es va escorcollar la persona 
que l’acompanyava, un veí 
de Vic de 39 anys, al qual en 
una butxaca li van trobar 
un embolcall que contenia, 
presumptament, cocaïna. Va 
acudir al lloc per fer-se càr-
rec del vehicle l’esposa del 
conductor. Ella mateixa va 
trucar al cap de poca estona a 
comissaria per comunicar-los 
que el seu marit li havia aga-
fat el vehicle i havia marxat 
conduint. Una patrulla el va 
poder aturar al carrer Perot 
Rocaguinarda mentre condu-
ïa i se’l va detenir per evitar 
que continués cometent 
delictes contra la seguretat 
del trànsit.

Un dels vehicles malmesos

L’última setmana se n’han denunciat 10 casos
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Alumnes de Les 
Pinediques de 
Taradell fan que es 
declari emergència 
climàtica local

Taradell En el ple de dijous 
passat Taradell va aprovar la 
declaració d’emergència cli-
màtica. La proposta va sorgir 
dels alumnes de 4t de Les 
Pinediques, que van enviar 
una carta a l’Ajuntament en 
la qual sol·licitaven declarar 
l’emergència climàtica a 
escala municipal. Els alum-
nes van fer una exposició 
oral sobre què és el canvi 
climàtic, les seves causes i 
conseqüències i van presen-
tar una proposta d’accions 
per al municipi de Taradell, 
que engloben àmbits com 
residus, mobilitat, energia, 
consum responsable i aigua. 
Seguidament, i en format 
molt participatiu, es van 
comentar les propostes per 
part de l’Ajuntament, que 
“estudiarem i intentarem 
portar a terme”.

Ribes planteja triar en una consulta 
el nom del futur institut escola 

Aquest dimecres es va fer una reunió informativa amb les famílies sobre la fusió dels dos centres

Ribes de Freser

Isaac Muntadas

La unió fa la força. Una dita 
que li va com oli en un llum a 
la creació de l’institut escola 
de Ribes de Freser de cara 
al curs 2020-21, que es va 
presentar aquest dimecres 
davant de les famílies i que 
ja s’havia anunciat el 16 de 
desembre. L’escola Mare de 
Déu de Núria i l’institut Joan 
Triadú de la població desa-
pareixeran per fusionar-se 
en un sol centre, que encara 
no té un nom definitiu i 
podria decidir-se a través 
d’un procés de participació 
ciutadana –aprofitant que 
també s’ha de posar nom a 
l’escola bressol– un cop el 
Consell Escolar posi algunes 
propostes sobre la taula. “La 
figura de Joan Triadú tindrà 
alguna menció especial si 
és que no acaba sent el nom 
del centre”, deia l’alcaldessa, 
Mònica Santjaume (JxRibes). 
La fusió no comportarà obres 
en els centres, ja que l’edi-
fici es va construir pensant 
en la seva unió. “Hi ha dues 
passeres que els uneix. Com 
que l’escola no té laboratori 
ni menjador, venen al recinte 
de l’institut i el pati és com-
partit”, deia Santjaume.

L’adjunt a la direcció dels 
Serveis Territorials d’Educa-
ció a Girona, Xavier Vilà, va 
explicar que ara hi haurà una 
sola direcció i claustre. Això 
significa que el nou equip 
directiu, que estarà encapça-
lat per l’actual directora de 
l’institut Joan Triadú, Rosa 
Comes, haurà de dissenyar 
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Els Serveis Territorials d’Educació, l’Ajuntament i les direccions de l’institut i l’escola durant la reunió

un projecte educatiu que 
englobi l’etapa educativa de 
3 a 16 anys, però separant 
l’Educació Infantil de la Pri-
mària i “evitant que l’ESO 
es converteixi en un 7è o 
8è”. Tot plegat servirà per 
“impulsar noves metodolo-
gies i relacions més intenses 
en tot el procés educatiu”.

Actualment, hi ha 56 ins-
tituts escola a Catalunya i 
per al curs que ve es preveu 
que superin la vuitantena. 
El departament pensa que 
Ribes és el lloc ideal perquè 
n’hi hagi un, ja que no es 
poden fer a tot arreu. “Hi 
ha un equip directiu amb 
ganes, facilitat de connexió 
entre les etapes educatives 
i un entorn adequat”, expo-

sava. El nou institut escola 
tindrà més de 200 alumnes 
–130 de Primària i 85 de 
Secundària– i la fusió servi-
rà per garantir el futur del 
centre, ja que en els últims 
anys la pèrdua de nens era 
evident. “Fa 15 anys hi havia 
105 alumnes de Secundària”, 
deia Comes. Aquests anys 
també han perdut recursos 
com un cap d’estudis, però 
sembla que la plantilla es 
mantindrà igual per al curs 
vinent. Per Santjaume, tenir 
un institut escola en una vall 
de 2.500 habitants és clau 
per lluitar contra la despo-
blació, per ordenar el reequi-
libri territorial i perquè la 
gent trobi atractiu Ribes per 
viure-hi.

L’institut Abat Oliba      
de Ripoll entra al projecte 
de Transformació Digital

Ripoll L’institut Abat Oliba 
de Ripoll ha entrat al projec-
te de Transformació Digital 
Educativa del Departament 
d’Educació. Aquest dimarts 
des del centre van presentar 
les novetats que els permet 
entrar-hi després d’anys amb 
la implantació a ESO dels ordi-
nadors personals, una aposta 
que “es consolida”, segons 
expliquen des de l’institut. 
En formar part del programa 
el departament els dota de 30 
noves tauletes, dues maletes 
autocarregables, una pantalla 
tàctil de grans dimensions (a 
la foto), 200 Chromebooks i 
una càmera projector. També 
està prevista una ampliació de 

Educació anuncia 
institut escola  
a Castellterçol
Castellterçol El conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, 
va anunciar divendres en 
una visita al Moianès que 
quan s’aprovi el nou pres-
supost de la Generalitat 
s’hi inclourà la construcció 
del nou edifici de l’institut 
escola de Castellterçol. 
Bargalló va dir que és “una 
de les necessitats” en l’àm-
bit educatiu de la comarca. 
Ara mateix el centre té 
323 alumnes, 200 d’Edu-
cació Infantil i Primària i 
123 d’ESO.

Torelló 
presenta 
la versió 
digital de 
l’Educòmetre 

Torelló

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Torelló va 
presentar dilluns l’Educòme-
tre digital, un projecte de la 
Xarxa de Debat Educatiu que 
és el resultat d’un treball fet 
per la comunitat educativa 
del municipi amb el suport 
d’Educació. El projecte es 
va materialitzar el 2006 en 
unes fitxes desplegables per 
a diferents etapes d’edat dels 
infants, a través de les quals 
es fa una sèrie de recomana-
cions tant per als fills com 
per a les famílies. Aquestes 
van des d’hàbits de salut o de 
consum fins a d’altres com 
la utilització dels videojocs, 
amb l’objectiu de potenciar 
l’autonomia personal. 
Ara, des de la Regidoria 
d’Educació, han optat per 
adaptar el contingut i el 
format de l’Educòmetre a 
les xarxes socials, ja adaptat 
per ser utilitzat a través de 
telèfons mòbil i tauletes per 
crear diferents tipus d’in-
teracció entre els usuaris, 
comenten des del consistori. 
Per aquest motiu han creat 
un perfil a Instagram <@
educometre> a través del 
qual durant aquest any es 
faran publicacions periòdi-
ques d’algunes fitxes i gene-
raran enquestes i preguntes 
perquè les famílies puguin 
interactuar.

la capacitat de la xarxa wifi 
els propers mesos. Segons 
deien, el material permetrà 
al professorat “emprar les 
noves tecnologies educati-

ves que enllacen amb el con-
text social d’ús de les apli-
cacions i els nous models 
d’aprenentatge”. El centre 
també és col·laborador amb 

la Politècnica de la UdG i 
té un conveni amb l’escola 
Ramon Suriñach per donar 
resposta a persones amb 
diversitat funcional.
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La meva mare, que em llegeix rigo-
rosament i amorosament –com 
només poden fer les mares–, cada 

setmana em pregunta seriosa si no faré cap article 
sobre el coronavirus. Que en parla tothom, diu; i 
que és la gran notícia mundial, diu; i que, si no hi 
foto cullerada ni hi dic la meva, perdré l’oportuni-
tat d’estar a la cresta de la ola com a articulista. Em 
fa una mandra terrible parlar del coronavirus. Ja sé 
que sí, que la cosa està escalfadeta i que només aca-
ba de començar i sé que sí, també, en res estarem 
tots confinats a casa en una quarantena de dues 
setmanes que farà més mal que bé i que implica-
rà tancar escoles i el teatre, també, i que crec que 
molt no servirà de res. Jo soc de les que s’alarmen 
poc pels temes aquests de salut i, en canvi, es posa 
les mans al cap amb morts una per una, com les de 
la violència de gènere. Soc així. Articulista atípica. 

Em preocupa el coronavirus? No. Sincerament. 
Digueu-me inconscient, si voleu, però no em preo-
cupa gens ni mica. I si el país sencer s’ha de parar, 
així, pam, 15 dies tancats cadascú a casa seva, doncs 
mira, fem-ho. I rapidet. Tinc un armari ple de jocs 
de taula i una sèrie al Netflix que té mil tempora-
des i no l’acabem mai amb els nens i molts llibres 
pendents de ser llegits. Així que estic a punt per a la 
quarantena. Això sí, amb els nens, que riurem més. 

Home... que no us penseu ara que m’és igual 
encomanar-me del virus. Prefereixo que passi de 
llarg, de mi i dels meus. I de ma mare, especial-

ment. Però sense por ni drames ni gels antisèptics 
ni mascaretes. No soc conspiranoica i acostumo 
a creure que, mira, aquestes coses es fan més per 
distreure’ns que per altra cosa. I que sí, que sí, que 

som uns exagerats. 
He rebut avui una foto de la meva estimada Venè-

cia buida. I la veritat és que el que m’han agafat són 
ganes d’anar-hi, ves, no de fugir-hi, amb virus i tot. 
I prendre’m un spritz d’Aperol amb dues olives allà 
a la terrassa del mercato de Rialto. Si és que enca-
ra el tenen obert. I llegeixo tuits sobre el tema i se 
m’escapa un somriure sorneguer. I demanaria que 
el coronavirus actuï i cancel·lin algun acte que tinc 

agendat que em fa més mandra que alegria. 
I no és la meva intenció frivolitzar sobre les 

xifres de morts ni sobre la preocupació real de 
molts ni sobre el dolor dels malalts. Simplement 
és que crec que hem perdut una mica el nord amb 
el virus xinès i que ens cega de les coses que passen 
cada dia de fa molts dies i que són molt més greus. 

El virus passarà, ja ho veureu, i no haurà ser-
vit per fer el món una mica més just ni una mica 
millor. I ens haurà robat energia i articles. 

Mira, mare: un article sencer. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Si el país sencer s’ha de parar, 
així, pam, 15 dies tancats 

cadascú a casa seva, doncs 
mira, fem-ho. I rapidet. Tinc 

un armari ple de jocs de taula 
i una sèrie al Netflix de mil 

temporades i no l’acabem mai

EL 9 NOU

Aquest editorial hauria de 
començar i acabar amb les 
recomanacions que el Depar-
tament de Salut de la Genera-
litat o l’Organització Mundi-
al de la Salut (OMS) fan des 
de fa setmanes per contenir 
els contagis de coronavirus, 
però cal insistir també en les 
crides a la serenitat i al sentit 
comú. És clar que una pan-
dèmia que ha provocat una 
emergència sanitària global 
no pot deixar ningú indife-
rent, però cal mantenir la 
calma. És imprescindible no 
caure en el pànic i, sobretot, 
fer confiança en els professi-
onals sanitaris.

Això cal recordar-ho espe-
cialment ara que ja s’han 

confirmat els dos primers 
positius per coronavirus 
al Consorci Hospitalari de 
Vic (CHV). En els pròxims 
dies, i a jutjar per l’evolució 
que hi ha hagut en altres 
comarques, pot ser que se’n 
produeixin més. El sistema 
sanitari, tot i l’estrès al qual 
està sotmès per l’alta deman-
da d’atenció d’aquests dies, 
hi dona resposta.

Més enllà de l’abordatge 
sanitari, els efectes col-

laterals del coronavirus 
s’estan fent notar arreu: 
mercats setmanals suspesos; 
activitats socials, esportives 
i culturals ajornades; esco-
les, instituts i universitats 
tancades durant un temps...  
Vic ha anunciat, també, la 
suspensió del Mercat del 
Ram. Qui cregui que s’està 
exagerant amb aquestes 
mesures de prevenció erra. 
No cal ser ingenu, però tam-
poc temerari. Així ho dema-

nen les autoritats sanitàries 
i així ho sol·licita, també, la 
ciutadania. EL9NOU.CAT, en 
una enquesta a la web, aquest 
dimecres demanava si per 
prevenció s’havien d’ajornar 
les activitats públiques. El 
resultat és incontestable: gai-
rebé el 90% dels usuaris opi-
na que sí. Això no és només 
una febrada, però tampoc 
l’apocalipsi. Toca creure en 
les autoritats polítiques i les 
seves indicacions, que no són 

altra cosa que la traducció 
del que dicten les autoritats 
científiques i sanitàries.

El president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, ha 
demanat “la màxima unitat, 
col·laboració i confiança a 
la ciutadania”. Té raó, igual 
que els alcaldes i alcaldesses 
d’Osona i el Ripollès que 
alerten també els seus veïns 
de les afectacions concretes 
als seus municipis i que insis-
teixen –amb raó– que cada 
ciutadà pot aportar el seu 
granet de sorra per vèncer la 
pandèmia. La por o els nervis 
són els pitjors consellers a 
l’hora de prendre decisions. 
Cal confiar en metges i perso-
nal sanitari i, en canvi, posar 
en quarantena endevins, pes-
simistes i oportunistes.

La crisi del coronavirus: 
la difícil gestió de la por

L’article que no volia escriure
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Pep Palau                          

M’explica un cuiner català establert a Madrid 
que allà la situació és molt pitjor que aquí, 
perquè a la capital de l’Estat el negoci de la 
restauració es basa, en bona part, en els esde-
veniments que s’organitzen, dia sí, dia també, 

per celebrar qualsevol cosa. Que si una inauguració, que si 
una posada de llarg, que si una presentació comercial o un 
acte social. Per als que estan ben situats, aquesta faràndula els 
aporta una proporció considerable de la facturació. Les mesu-
res col·lectives dictades per frenar l’expansió del coronavi-
rus han aturat de sobte aquesta dinàmica, amb la conseqüent 
patacada per al sector de l’hostaleria. 

Un altre amic periodista, que viu a tocar de Milà, al cor de la 
zona vermella de l’epidèmia, m’explicava, just fa una setmana, 
que allà vivien una situació semblant d’ençà que el govern 
havia tancat la Llombardia i confinat els seus habitants. Hi 
afegia l’italià alguna pinzellada tragicòmica al relat, com ara 
quins eren els aliments que els milanesos havien acaparat 
abans als supermercats, al capdavant dels quals hi havia la sal-
sa de tomàquet per acompanyar la pasta que omple el rebost 
de les cases. Sense més dades a l’abast que el testimoni d’amics 
i coneguts, m’explicaven avui la imatge devastadora d’un carro 
de compra sortint d’un centre comercial amb un carregament 
de pa de motlle, formatge i pernil dolç, per a biquinis.

Manifesto la meva ignorància mèdica –i científica en gene-
ral–, reconec l’esforç ingent de totes les persones que treba-
llen en el camp mèdic davant un fenomen epidèmic, inespe-
rat i agressiu, com sembla que ho és el coronavirus; també 
comprenc la dificultat de gestionar espais públics i prendre 
decisions. No voldria, doncs, en cap cas, que se’m mal inter-
pretés, ni que ningú pensés que vull treure gravetat a la situa-
ció ni frivolitzar-hi. Ara bé, comparteixo les reflexions que no 
poques persones es fan sobre la fragilitat de la nostra societat, 
que s’ha posat en evidència aquests dies, tant amb el daltabaix 
econòmic –emfatitzat amb les caigudes en picat de la borsa–, 
com en l’ansietat col·lectiva desfermada i alimentada contí-
nuament a través dels grans mitjans de comunicació i de les 
xarxes socials. 

La por ens fa petits i els grans ho saben prou bé. És per això 
que, en vista que ens haguem d’acabar quedant a casa, una 
vegada hagueu omplert rebost, nevera i congelador, amb les 
provisions més saludables i diverses, us aconsellaria que pas-
séssiu per la llibreria. Per tal de fer un dels exercicis intel-
lectuals més sans que hi ha: llegir. Hi ha tres llibres que penso 
que s’escauen en el context actual. El primer és 1984, de Geor-
ges Orwell, en què l’escriptor anglès narra un món futurista 
en una societat sota l’ull totpoderós del Gran Germà. L’altre 
seria La pesta, del francès Albert Camus, en el qual desgrana, 
enmig de reflexions sobre la natura humana, la vida i la mort,  
els efectes d’una terrible epidèmia que deixa tota la població 

en quarantena i sota vigilància. El tercer és Surveiller et punir 
(Vigilar i castigar), en el qual, amb la densitat que caracteritza 
Michel Foucault, descriu una societat en la qual el confina-
ment esdevé un mode de governar, en la qual “cadascú està 
fixat al seu lloc, movent-se el mínim possible, viatjant poc”, 
on “... els més mínims moviments estan controlats”. Que no hi 
haguem d’arribar. Una abraçada a tothom.

TRIBUNA

El virus de la por

La comunitat xinesa 
d’Osona pren mesures 
excepcionals per evitar 
el coronavirus

Comprova si pots tenir 
coronavirus amb un test 
molt ràpid i senzill

Desarticulen una 
organització criminal 
que havia actuat a Osona

Ajornen per segon cop 
el desnonament d’una 
família de Vic

Quin risc de contagi 
té el Covid-19 al teu 
municipi.
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+ vist EL9NOU.CAT

Un documental ha 
recuperat la histò-
ria d’aquesta man-
lleuenca que, a 
mitjans dels anys 
70 ,va convertir-
se en la primera 

dona del país a tocar en una 
cobla. Un fet significatiu que 
en el seu moment gairebé va 
passar desapercebut.

PROTAGONISTES

Des del Centre 
d’Estudis dels Rius 
Mediterranis s’ha 
impulsat un estu-
di necessari per 
conèixer la situa-

ció dels rius d’Osona. La part 
positiva és el Ter. Vic, en can-
vi, té deures pendents amb el 
tram urbà del Mèder.

Els ajuntaments 
han pres mesures 
sense precedents 
per combatre el 
contagi del coro-
navirus. En situa-

cions excepcionals, s’imposen 
decisions excepcionals, encara 
que siguin tan doloroses com 
aquesta. 

Marc Ordeix             
Biòleg

Anna Erra                
Alcaldessa de Vic

Fina Dalmau                
Exmúsic de cobla

Laia Sanz rebrà 
la Creu de Sant 
Jordi. L’extraor-
dinària carrera 
esportiva de la 
pilot de Corbera 
de Llobregat esta-

blerta a Osona la fa mereixe-
dora de la distinció. També 
per haver obert camí a les 
dones en un món masculí.

Laia Sanz                
Pilot de motos

En vista que ens haguem d’acabar 
quedant a casa, una vegada hagueu 

omplert el rebost, nevera i congelador, 
us aconsellaria que passéssiu per la 

llibreria per tal de fer un dels exercicis 
intel·lectuals més sans que hi ha: llegir 

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
6. Vespre de 
recorregut 
artístic, dels 
que s’orga-

nitzen a Vic de tant en tant i 
que han esdevingut un ritual 
cultural agradable. A part de 
conèixer les propostes artísti-
ques, permet la trobada amb 
la gent del sector i les conver-
ses. Com s’explica a la secció 
de Cultura, entre l’Escola 
d’Art i l’ACVic hi ha dues 
mostres d’homenatge a Fina 
Padrós, just i necessari per a 
algú que en vida havia treba-
llat molt discretament. Tam-
bé a l’ACVic hi ha un capítol 
més del cicle dedicat als foto-

periodistes osonencs, i que 
els ajunta amb escriptors. 
El protagonista és el degà 
de la professió, Jordi Puig, 
company de feina durant 
molts anys. De ben jove, unes 
imatges preses en el Portugal 
de la Revolució dels Clavells 
li van despertar una vocació 
que no sabia ni que tenia i 
que es va convertir en la seva 
feina fins que es va jubilar, 
recentment. Puig va fer un 
toc d’alerta sobre la pèrdua 
de qualitat de la imatge en 
els mitjans (i això val per al 

digital i el paper). Contra el 
fals mite que tothom pot fer 
bones fotos amb el mòbil, el 
coneixement tècnic i, sobre-
tot, el criteri informatiu a 
l’hora de fer-les i triar-les. 
Quan es dispara, fer-ho pen-
sant en el lector. 
Dimecres, 11. A la nit, 
l’Ajuntament de Vic avança 
les mesures que es prendran 
per aturar l’expansió del 
coronavirus. Són contun-
dents, i comportaran fins i 
tot l’anul·lació del Mercat del 
Ram, que queda més enllà de 

les dues setmanes pruden-
cials que tothom s’ha fixat. 
Val més ser valent, en lloc 
de xutar la pilota endavant i, 
possiblement, acabar prenent 
la mateixa decisió però amb 
moltes més presses. 
Dijous, 12. L’endemà de la 
decisió municipal, ambient 
de quotidianitat a Vic, simbo-
litzat en les escoles obertes. 
Un grup d’estudiants volta 
entorn del Museu Episcopal, 
uns turistes segueixen una 
visita guiada... Aquestes esce-
nes desapareixeran de la vista 
durant unes quantes setma-
nes. Val més que ens en fem 
la idea i que com més aviat 
s’aturi l’activitat, millor. Avui 
mirem amb uns altres ulls la 
quotidianitat, perquè som 
conscients que la perdrem.

De fotoperiodisme...    
i de coronavirus

A correcuita
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No recordo grans 
n e v a d e s  a  V i c . 
M e n t e i x o .  M e ’ n 
recordo d’una. Jo 
era petita, a l’època 

que els meus fills confonen amb la 
dels dinosaures, ja que se’ls fa difí-
cil entendre que la seva mare havia 
estat una nena. La meva família 
tenia un forn de pa, i recordo el meu 
pare amassant els panets a mà, per-
què ens havíem quedat sense elec-
tricitat i la gent, frenètica, feia cua a 
la botiga per no quedar-se sense pa, 
l’aliment bàsic.

A Massachusetts, la neu és una 
cosa molt normal. El dia abans 
d’una gran nevada, surt el governa-
dor per la televisió, demanant a tots 
els habitants que ens quedem l’en-
demà a casa nostra. I li fem cas! Ja 
tenim la nevera plena de queviures, 
i ampolles d’aigua al rebost, per si 
les canonades es congelen. Els nens 
saben que no aniran a l’escola, i tot-
hom que pot treballa des de casa. 
Durant la nevada, tinc sempre una 
sensació de placidesa. Tinc la meva 
família a casa. Observo des de la 
finestra com la neu, mandrosa, va 
caient al terra i ho cobreix tot amb 
un mantell blanc i espès. Noto el 
silenci. La neu és silenciosa. Quan 
ja n’hi ha un gruix considerable, els 
meus dos galifardeus es vesteixen 
com si anessin a esquiar i surten 
a fora. Fan un ninot de neu, que 
interrompen ara i adés per llançar-
se boles de neu amb els veïns, que 
també han sortit a disfrutar. Els 
únics vehicles que circulen són les 
màquines llevaneu, que amb la seva 
gran pala a davant empenyen la neu 
i tiren sal per la part del darrere. 
Ho deixen tot enllestit perquè l’en-
demà tothom continuï amb la seva 
vida normal i es pugui desplaçar 
amb tranquil·litat per la carretera. 
L’inconvenient? Treure la neu de 
sobre del teu cotxe i del teu cami-
net.

Dia de neu
Roser Rovira

DES DE BOSTON

La ciutat de Vic fou la primera a bene-
ficiar-se dels recursos creats per l’ACA 

(Agència Catalana de l’Aigua) mitjançant la imposició d’un 
cànon de sanejament sobre els rebuts de consum d’aigua 
de tots els catalans per construir la depuradora d’aigües 
residuals. 

Aquest nou impost fou pensat i dut a terme per l’ales-
hores conseller de Medi Ambient Albert Vilalta i d’ales-
hores ençà ha permès la construcció de més de 500 EDAR 
(estacions depuradores d’aigües residuals ) a tot el país, de 
manera que a dia d’avui es depuren el 96% de les aigües 
brutes del conjunt del territori. 

Recordo la data, 1991, i recordo algunes iniciatives par-
lamentàries que vaig presentar per saber el cost de l’obra 
i sobretot del seu funcionament i manteniment. La de Vic, 
juntament amb la d’Igualada, se situaven entre les més 
cares de manteniment pel fet d’haver permès fer aporta-
cions d’aigües no tractades per part d’algunes indústries 
locals, la qual cosa obligava a injectar productes per acon-
seguir una autèntica depuració de totes les aportacions, 
fossin domèstiques o industrials.

Posteriorment, es va exigir que totes les indústries i acti-

vitats tinguessin les seves pròpies depuradores per evi-
tar col·lapsar les domèstiques i crear greuges comparatius 
entre uns municipis i uns altres quan, de fet, tots pagaven 
cànons similars. 

Dic això a la vista de la situació del riu Mèder al seu pas 
pel tram urbà de la ciutat. No és de rebut que 30 anys des-
prés de l’entrada en funcionament de l’EDAR aquest riu 
sigui més un torrent, un rec o, en molts casos, una clave-
guera a cel obert. 

Tothom qui vagi a passejar per l’entorn del passeig del 
riu, s’acosti al pont de Queralt, passi a l’altre costat i cami-
ni uns centenars de metres, contemplarà no un riu ni un 
torrent sinó un rec, que s’assembla més a una claveguera 
a cel obert que no pas a un curs d’aigua cristal·lina. Estem 

en hivern i animo vigatans i forasters a fer aquest passeig 
i mirar el pèssim aspecte que dona a una ciutat-capital de 
comarca i centre de visita de milers i milers de persones 
d’arreu del país i del món.

Com pot ser que 30 anys després de la inauguració de 
l’EDAR Vic tingui un tram de riu com aquest? La pudor, els 
mesos de primavera i estiu, és intensa i extensa, i l’acumu-
lació de brutícia sota del pont de Queralt, i en altres trams, 
és enorme i incomprensible si existeixen les degudes con-
nexions de tota la xarxa de clavegueram de la ciutat cap a 
la xarxa de sanejament. 

Precisament les EDAR es van crear per tenir rius i rie-
res netes, facilitant la connexió de totes les xarxes de cla-
vegueram, per portar-les cap a l’EDAR i aconseguir, així, 
depurar totes les aigües brutes. En alguns casos, per raons 
de pendents, manca d’espai o altres problemes tècnics, es 
van construir algunes instal·lacions secundàries que per-
metessin resoldre els problemes, però tot dins d’uns termi-
nis raonables.

A dia d’avui, no s’entén la imatge del llarg tram del riu 
Mèder sense depurar, que ofereix una situació semblant 
a la de molts anys enrere i sense que s’albiri una solució 
propera per tenir un tram de riu normal. Amb vida pròpia, 
sense brutícia, sense pudors, i amb un mínim de circulació 
d’aigua com perquè el riu sigui riu. Tots els vigatans, com 
tots els catalans, paguen l’impost corresponent en els seus 
rebuts d’aigua. Seria lògic resoldre la situació d’insalubri-
tat que suposa aquest tram de riu/torrent/rec, en un doble 
interès: de salut pública i d’imatge turística i medi ambi-
ental. A dia d’avui, és tot el contrari. 

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Riu, torrent o rec?
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Com pot ser que Vic tingui un 
tram de riu com aquest? La pudor 

els mesos de primavera i estiu 
és intensa i l’acumulació de 

brutícia sota el pont de Queralt és 
incomprensible

Bústia

Cursa de la dona

Dies enrere la meva filla em va dir que l’inscri-
vís a la cursa de la dona que s’havia de fer aquest 
proper diumenge i li vaig dir que potser també 
m’hi apuntava, tant per compartir vivències com 
per estar molt d’acord amb la iniciativa... i em va 
dir que jo no m’hi podia apuntar, que només era 
per a dones. La meva percepció inicial va ser la de 
sentir-me discriminat per ser home, i vaig pensar 
que potser precisament era el que volien aconse-
guir amb aquesta mesura, això tan modern de fer 
remoure consciències (al final, com a acte simbò-
lic, poden posar les normes que els interessi). Vaig 
estar buscant si ho podien argumentar d’aquesta 
manera, però l’única observació per part de l’Ajun-
tament de Vic provenia de la regidora d’Igualtat, 
que proposava “... donar continuïtat al protocol lila 
a la ciutat i potenciar i visibilitzar l’apoderament 
de les dones”. La celebració de la cursa també va 
en consonància amb “la consecució d’una ciutat i 
d’una societat més igualitàries”, i alguna contra de 
Capgirem Vic sobre l’oportunisme polític… Vaja,  
que argumentacions de tipus emocional o de màr-

queting no n’hi havia cap i en canvi sí que posava 
el focus en la “societat més igualitària”. Però voleu 
dir que tothom entendrà de la mateixa manera 
que fer una cursa en la qual la primera decisió té 
a veure amb una discriminació de gènere és una 
acció per la igualtat? Potser caldria que em defi-
nissin millor el terme feminisme (la definició que 
creia que era normativa era “el principi d’igualtat 
de dret entre dones i homes), ja que amb accions 
no argumentades com aquesta hom té la sensació 
que algú vol anar al pol oposat del masclisme i això 
no té massa a veure amb la igualtat per tal que en 
el nostre univers mental desaparegui d’una vegada 
tot filtre per gènere. Segur que això els o les orga-
nitzadores ho tenen ben present, i encara que sigui 
una moda a nivell global caldria pensar una mica 
més en les modes i preparar una bona argumentació 
de les decisions a nivell públic; perquè si no deixa-
rem en l’aire molts interrogants i pot ser aliment  
de polèmica per a qualsevol que vulgui esbiaixar 
i descontextualitzar una iniciativa simbòlica amb 
una gran finalitat.

Santi Serra
Taradell

Un vot no feminista (la Noguera)

Vam ser al ple i vam presentar la moció per a la no 
edificació de la plaça de la Noguera, però els vots del 
grup que té majoria absoluta al consistori, JxCat, la 
van tirar enrere. Dels tres grups restants, ERC i Cap-
girem Vic hi van votar a favor i el PSC es va abste-
nir. Malgrat les sigles dels partits polítics, els vots 
en contra i d’abstenció no deixen de sorprendre, 
perquè crida l’atenció que la votació en contra de 
la moció fossin emesos al mateix ple que havia co-
mençat amb la lectura d’un manifest a favor del fe-
minisme per part de les regidores. Hauria estat un 
vot feminista si hagués considerat alguns dels prin-
cipis feministes, també els que orienten les políti-
ques públiques i urbanístiques: 1. Promoure espais 
de trobada, oberts i afavoridors de l’establiment de 
vincles entre les persones. La plaça de la Noguera és 
un d’aquests espais. 2. Frenar la privatització dels 
espais públics, dignificar-los i augmentar-los en la 
mesura del possible amb equipaments municipals i 
veïnals. Salvant la plaça, s’actuaria en aquesta línia. 
3. Preservar dins els barris els espais que curen, pal-
lien la soledat i els que l’embelleixen, fent visible la 
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diversitat d’origen, d’edat, de gènere i cultural de 
les persones que s’hi mouen. La no degradació del 
barri passa també, doncs, per considerar i promoure 
la qualitat del benestar de tot el veïnat. 4. Desplaçar 
la garantia de seguretat que poden donar els cossos 
policials cap al dinamisme dels carrers i places. Tal 
com diversos estudis mostren de fa temps, les perso-
nes que hi viuen o hi caminen són els millors garants 
de la seguretat de la comunitat. 5. Escoltar, reconèi-
xer i aprendre dels sabers de les altres, en aquest cas 
dels veïns i veïnes del Remei. La moció demanava 
reconsiderar la decisió i estudiar les possibles so-
lucions que existeixen per evitar l’edificació de la 
plaça. El vot negatiu mostra la desídia i menyspreu 
al que demanava la moció. 6. Defensar i sostenir els 
espais de vida en tant que mitiguen el patiment i 
l’estrès dels barris en moviment continu, amb po-
bresa i amb equipaments insuficients que escapcen 
els camins d’esperança de gent gran i jove. Amb el 
vot negatiu, es mostra la nul·la voluntat de transfor-
mació i millora d’un dels barris amb més densitat 
de població de la ciutat. 7. No posar preu a les vides. 
Mirar la plaça només pel preu del sòl mostra una ve-
gada més el pes del patriarcat en l’argumentari de 
les polítiques urbanístiques. És prou evident que el 
feminisme no es fa llegint manifestos, sinó amb la 
pràctica quotidiana, que inclou l’exercici en l’admi-
nistració pública. Com que volem exercir el nostre 
dret de ciutadania pensant, proposant, supervisant 
i incidint en les polítiques que afecten les nostres 
vides, continuarem persistint amb esperança. I ho 
farem de manera col·lectiva, com a comunitat que 
som i que ens sentim. Ara i en el futur, el Remei viu 
i viurà.

Mariona Bonfill i Mireia Bover,  
membres de Remei Reviu  

Vic

Mobilitat urbana de Vic

Pel que es va veient, mentre altres pobles i ciu-
tats s’afanyen a construir espais per a carrils bici 
o altres estris elèctrics per evitar no haver de cir-
cular per les voreres dels vianants i provocar pos-
sibles accidents de trànsit, la ciutat de Vic conti-
nua confiant en els seus sants perquè els hi evitin. 
I parlant de perill d’accidents, agrairia que la bri-
gada municipal nocturna que un bon dia, i millor 
dit a les 12 de la nit, va sancionar per no dir atra-
car el meu cotxe ben aparcat al carrer Verdaguer 
amb l’excusa de considerar-lo perill d’accident es 
dignés a informar als pringats ciutadans quins són 
els criteris que utilitzen per sancionar vehicles per 
aquest motiu. Per exemple: perill d’accident i per 
tant sancionable circular a 40 per hora en zones 
de 30 al nucli antic, però es pot anar fins a 80 pels 
barris perifèrics (Països Catalans, Torelló...); perill 
d’accident aparcar a la rambla Hospital (excepte si 
és un cotxe de luxe), però no hi ha perill d’aparcar 
a la plaça Major a hores convingudes; perill d’ac-
cident circular pel nucli antic sense autorització, 
menys si s’aparca en zona habilitada per a visites 
mèdiques, mentre si les visites al metge han de ser 
al CAP o pagues aparcament o ets un perill d’acci-
dent. Dins de la ciutat, perill d’accident per bicicle-
tes o aparells elèctrics per sobre les voreres i per 
contra als barris perifèrics no es considera aquest 
perill. Perill d’accident aparcar en zones de càrrega 
i descàrrega dins de la ciutat com també a la peri-
fèria; no obstant, als barris es tolera aparcar en els 
triangles de passos de vianants els dissabtes o fes-
tius. Crec que mentre no es prevegin unes normes 
menys sancionables i més ètiques, publiquin quin 
comportament segueix l’Ajuntament perquè sapi-
guem a què atendre’ns i evitar que els ciutadans de 
barri siguem atracats quan hem d’entrar a la ciutat. 
Confiem que ben aviat es millori la circulació de 
cotxes i altres aparells elèctrics.

Antoni Vilaró 
Vic

El nou feixisme: l’antifeixisme

A l’edició de dilluns, el senyor Josep Cullell cita-
va la formació que represento al seu article. En 

les seves paraules, farcides de prejudicis i compa-
racions absurdes (a veure si al final ens haurem 
de creure que el PP o Vox defensen la catalanitat 
i la independència unilateral com nosaltres), s’hi 
entreveia una por pregona: i si el nacionalisme des-
acomplexat surt de Ripoll i esgarrapa vots arreu 
de Catalunya? Cal combatre’ns, diu; isolar-nos. El 
combat no és contra el PSOE ni contra els pactes 
contranatura que pretesos independentistes han 
signat amb el partit de la calç viva per dominar les 
cadires de consistoris, consells comarcals o diputa-
cions; el combat que us proposa aquest senyor és 
contra independentistes de pedra picada. Cobert 
amb la capa antifeixista (i amb un antifaç tan llam-
pant que el priva de veure-hi clar), obvia l’opressió 
i ocupació militar de la nostra terra i ataca sense 
compassió a qui té el coratge de fer front al colo-
nialisme espanyol. No tenim prou enemics, devia 
pensar el senyor Cullell, que en cercarem de nous, 
dins la pròpia trinxera... Les seves paraules no 
estan escrites amb ploma innocent o desinteres-
sada. Té prou edat i prou seny per haver agafat un 
diccionari abans d’acusar ningú de feixista. Ell sap 
que la definició dels diccionaris no coincideix amb 
el que assenyala, però tot i així ho intenta. Banalit-
zar el feixisme amb finalitats polítiques, despos-
seir-lo de tota la violència i totalitarisme que du 
implícits sols per atacar el rebrot nacionalista d’un 
poble oprimit és propi de demòcrates? De debò que 
s’ho creu, que empaitar i voler prohibir partits amb 
els quals no es combrega és antifeixisme? No era el 
feixisme qui prohibia i assetjava partits per impo-
sar i fer hegemònic el seu pensament únic? Quin és 
el nostre crim, senyor Cullell? Reclamar el dret a la 
vida del nostre poble? Denunciar que hem set i som 
minoritzats a la nostra pròpia terra? Com s’explica 
que en escassos cent anys haguem passat de ser el 

95% de catalanoparlants a ser un ridícul i preocu-
pant 35%? Sí, considerem que Castella i França, 
que no han pogut abatre’ns amb tancs ni constitu-
cions, han trobat en la immigració una arma silen-
ciosa, neta i efectiva per esborrar-nos del mapa. I 
no (d’aquí ve el mal... ), no ens resignem a desapa-
rèixer. No aplaudim ni aplaudirem que damunt la 
nostra terra s’hi forgin espais polítics i culturals 
paral·lels que posin en risc la nostra existència.  
Estem disposats a compartir la nació amb qui vul-
gui abraçar-la, però no a compartimentar la nos-
tra terra per encabir-hi diverses nacions i estats a 
dins. El nostre feixisme és el dels sioux, apatxes i 
aborígens de qualsevol racó del món. Mentre que 
el seu antifeixisme ja l’argumentava (amb escope-
tes) l”home blanc.

Sílvia Orriols Serra, regidora del  
Front Nacional de Catalunya

Ripoll

Recordant Joan Freixanet

El temps passa molt de pressa i el proper 17 de març 
ja farà cinc anys que vas deixar aquest món. Els que 
vam tenir l’ocasió i l’oportunitat de conviure al teu 
costat, els que junts vam lluitar per un món més 
just, més lliure, més solidari, amb els companys 
que junts vas lluitar per la independència d’aquest 
nostre país, per la seva llengua, la seva cultura i 
les seves tradicions. Pels que vau compartir tants 
esforços en les pistes d’atletisme i pujant i fer cim 
per les muntanyes. Els que encara recordem les 
teves paraules col·laborant en articles i en mitjans 
de comunicació... I els teus tan emotius mots, mol-
tes vegades en forma de poemes, per als amics, pels 
aniversaris, per a la família, i que deixaves aflorar 
tots els sentiments de dins el teu cor. Tots aquests 
records són els que ens has deixat. I continuaran 
presents en les nostres vides i forjats en el nostre 
cor. Per la teva manera de ser, per la teva manera 
de viure i pels teus valors. Et seguirem recordant 
profundament. 

Família Freixanet-Sala i amics
Vic

Coronavirus

Sempre havia volgut ser famosa, tenir el que en di-
uen els cinc minuts de glòria, però no en els concur-
sos i programes del cor, on pots fer molt el ridícul. 
Volia quedar bé. Així que aprofitant que el corona-
virus havia arribat a la ciutat, es va posar una roba 
guai i va anar a la porta del Clínic, on es va posar una 
mascareta. No va fallar. Abans de mitja hora ja li ha-
vien fet un bon nombre de fotos amb aparells cars, 
senyal que alguns eren fotògrafs de diaris. I així va 
ser, l’endemà sortia retratada a primera plana de 
dos diaris de gran tirada. Com és, doncs, que ningú 
li havia trucat per dir-li que l’havien vist?

Antoni M. Planes Batalla
Ripoll

Agraïment

Ens ha deixat un dels pilars més importants de la 
nostra vida: mare, àvia i besàvia Maria Borge Leal. 
Volem fer arribar el nostre agraïment a tots els 
professionals de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, 
per la gran tasca que han dut a terme i per la gran 
mostra d’humanitat amb què treballen i de la qual 
han fet gala tots aquests dies. Ens heu fet sentir 
com a casa en tot moment i hem sentit el vostre 
suport. També ha estat de vital importància tenir 
unes mans amigues a les nostres espatlles donant-
nos ànims i abraçades quan les hem necessitat. Jo, 
Begoña Garcia, m’he adonat de la gran família amb 
què compto i treballo en aquesta casa: l’Hospital 
Sant Jaume de Manlleu i la Residència Aura.

Begoña Garcia Borge 
Manlleu

Primer conèixer i després decidir 
Aquesta carta està adreçada a totes les mares 
i pares que han de decidir a quina escola fan la 
preinscripció per al seu fill o filla. Apreciades fa-
mílies, ens presentem: som un grup de mares i 
pares de l’escola La Sínia de Vic que un dia també 
vam haver de decidir quin centre escollíem per 
als nostres fills i filles. Sabem que és un moment 
difícil. Per això us aconsellem que primer visiteu 
els centres i després decidiu. No us oblideu de cap 
escola, la nostra també. Hi podeu anar no només 
dissabte 14 de març al matí, sinó també els dies 16 
i 17 en horari escolar, quan els nens i les nenes hi 
són. Passeu pels passadissos mentre els docents 
us expliquen el projecte; observeu les rialles i 
l’energia dels infants i no us estranyeu que quan 
us vegin us demanin directament: i vosaltres qui 
sou? I és que si la veieu mentre els petits i joves 
hi són, tindreu l’oportunitat de viure l’essència, 
l’espontaneïtat i la realitat del dia a dia. Podreu 
observar també com es mostren els infants, com 
interactuen entre ells i amb els adults, sense cap 
mena de prejudici, simplement valorant l’altre 
pel que és: un infant amb ganes de compartir, 
descobrir i aprendre. Des de l’AFA (Associació de 
Famílies de La Sínia) us podríem enumerar mol-
tes raons per les quals considerem que La Sínia 
és una escola genial per aprendre, però no ens 
allargarem. El que realment ens agradaria és que 
vinguéssiu a visitar-la, que us atrevíssiu a fer el 
pas, i que la coneguéssiu i la consideréssiu com 
una escola més a escollir, igual que totes les al-
tres. Perquè considerem que tenir informació de 
primera mà és el millor recurs que us permetrà  
valorar si és o no l’escola adequada per als vostres 
fills i filles. Nosaltres com a mares i pares des del 
primer moment vam tenir clar que només som 
conscients dels valors de la bona convivència i el 
respecte a la diversitat quan aquests els desenvo-
lupem de forma natural i en un entorn d’igualtat 
de condicions com és el de l’escola. Per tot això i 
molt més vam escollir La Sínia. Moltes gràcies, i 
us esperem a les portes obertes!

Rosa Font Cornet, membre de  
l’AFA de l’escola de La Sínia Vic
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Passada una setmana, em pregunto 
per què ens vam reunir uns 200.000 

independentistes a Perpinyà. Crec que hi ha dife-
rents motius: primer, per acompanyar els exiliats 
en el retorn a terra catalana, després de dos anys 
d’allunyament. Segon, per demostrar que és possi-
ble la transversalitat del moviment i per reclamar, 
una vegada més, unitat i una nova organització 
territorial i política per fer realitat la República 
Catalana Independent. Tercer, per demostrar que 
el moviment de l’independentisme civil no és mort 
i que continua amb les mobilitzacions, sense por, 
amb constància i il·lusió, perquè som la garantia de 
l’èxit. Quart, per reclamar la unitat territorial dels 
Països Catalans. Cinquè, perquè significava una 
altra oportunitat per mobilitzar-nos per la llibertat, 
la dignitat i la independència. 

Dels parlaments dels exiliats, penso que l’inde-
pendentisme civil es va sentir més identificat amb 
el de Clara Ponsatí, per la seva coherència, valentia, 
claredat i honestedat. Va definir molt bé que sense 
la ciutadania no és possible la independència, ens 
va encoratjar a continuar i a manar i conduir el pro-
cés, reconeixent que el sacrifici i la voluntat de la 
ciutadania són imprescindibles. Va afirmar que “no 
ens faran lliures les renúncies, les pors ni les pro-
meses buides de diàleg dels mateixos que mai com-
pleixen cap promesa” i va insistir que ens preparem 
per al proper embat. 

Toni Comín va animar els assistents a crear les 
noves condicions per confrontar-nos amb l’estat 
borbònic espanyol. Per guanyar caldrà més acció, 
més compromís i també, segurament, més sacrifi-
cis. Va afirmar que el dret d’autodeterminació ja 
es va exercir l’1-O i que, per tant, hem d’exigir el 
respecte al mandat popular que se’n va derivar. Va 
remarcar, a més, que després de dos anys de presó i 
exili, encara estem forts i valents. El discurs el qua-

lificaria d’emocional però dispers. Va acabar la seva 
intervenció parlant de la causa de la llibertat i fent 
referència al president Lluís Companys: “La causa 
de la llibertat és la causa de Catalunya”. 

La intervenció de Carles Puigdemont, el pre-
sident de la Generalitat a l’exili, podríem dir que 
va ser la més esperada. Va començar utilitzant la 
paraula fraternitat per agrair la presència dels 
assistents i dels que no van poder arribar a causa 
dels entrebancs de la policia espanyola. També va 
voler fer un reconeixement a Euskal Herria, con-
cretament als joves d’Alsasua, i un clam per l’alli-
berament de Julian Assange. Amb un to ambigu 
en alguns moments, va fer el discurs més polític 
de tots tres, però alhora contingut, suposo que per 

no ferir sensibilitats. Ens va avisar que hem d’es-
tar preparats per a la lluita definitiva i la creació 
de la xarxa territorial dels consells per la república. 
Puigdemont va admetre que l’1-O hi va haver mas-
sa dubtes i febleses. Per tant, ens hem de preparar 
superant els errors polítics que es van cometre lla-
vors. Va titllar de manera clara el règim monàrquic 
com a hereu del franquisme i de tenir al·lèrgia a la 
catalanitat. 

Va recordar la repressió que l’independentisme 
porta escrita a la pell de generacions i generacions 
i va criticar durament la justícia espanyola i tota la 
seva repressió, amb noves citacions que continu-
aran amb el degoteig incessant de declaracions i 
imputacions judicials. Va insistir en la feinada que 
ens queda per fer, en el control del territori i en la 
perseverança, en contra de l’abús i la injustícia per 
plantar-hi cara. Va fer un clam a preparar-nos i aju-
dar a organitzar-nos per a la lluita definitiva. Aques-
tes intervencions es van complementar amb vídeos 

Josep Cullell Mirambell  
Exmembre del secretariat nacional 
de l’Assemblea de Catalunya

Perpinyà i la llibertat...

Va ser un nou dia històric 
per l’independentisme, que 
en va sortir reforçat i amb la 

convicció que la lluita continua

El 29 de febrer vam tenir ofici so-
lemne a Perpinyà. Una vegada més 
l’ANC, aquesta mena d’Imserso a la 

catalana, va mobilitzar milers de persones que van 
anar en pelegrinatge a veure el seu líder del món 
mundial, que va anunciar la nova bona nova, aquest 
cop proclamant: “Ja no ens aturaran. Preparem-nos 
per guanyar la lluita definitiva”. Nacional populis-
me del més ranci.

El que no va aclarir, tampoc aquesta vegada, és 
què vol dir exactament la “lluita definitiva”. Com 
s’ha de fer aquesta lluita? Qui l’ha de portar a ter-
me? Amb quins mitjans es compta? Vindrà a ser la 
versió 2.0 de la proclamació de la república del 10 
d’octubre de 2017, que va durar exactament vuit 
segons? Una actualització de l’imaginari Consell 
de la República? Aquest pseudoorganisme inven-
tat a Waterloo per anar fent bullir l’olla. En fi, que 
ja en sabem de tot això i els antecedents canten: 
estructures d’estat a punt, reconeixement interna-
cional immediat, hem votat-hem guanyat, quan l’1-
O la participació no va arribar al 45%. La mateixa 
exconsellera Clara Ponsatí, cooficiant a Perpinyà 
amb Comín i Puigdemont, va dir en el seu dia que 
jugaven de farol i en realitat no hi havia res de res. 
Sí, la mateixa Ponsatí que el passat dia 29 va pro-

clamar que la taula de governs que ha començat 
les seves reunions i negociacions és una enganyifa. 
I es va quedar tan ampla.

En realitat el que vam veure a Perpinyà va ser 
el primer gran acte preelectoral, no ja de JxCat o 
la Crida o no sabem encara ben bé el nom, sinó 
el de l’intent del vivales de Waterloo –manllevo 
l’expressió a la diputada dels Comuns per Girona, 
Laura López–, que necessita ara més que mai allò 
de com pitjor, millor i que la taula entre governs 
fracassi, de continuar protagonitzant el dia a dia 
polític, tot i que, pel que sembla, les negociacions 
internes amb el, en teoria, seu partit, el PDeCAT, 
no van massa bé. En fi, ja s’ho faran. I tot plegat, 
emmarcat en la lluita a matadegolla que duen 
a terme amb ERC –les xiulades a Junqueras el 
mateix dia 29 en són una prova–, amb qui compar-
teixen govern però que les ganivetades per sota 
la taula són de traca i mocador, pagant les conse-
qüències del seu desgovern tots els catalans.

I això és el que ha estat el procés. Un seguit d’en-
ganys, un frau, una estafa. I certament, els és molt 
difícil reconèixer als seus hooligans que els han 
estat enganyant, des del president Mas fins al pre-
sident Torra, però tard o d’hora els hauran de reco-
nèixer i demanar disculpes a tots els catalans pels 
danys causats. I s’atreveixen a parlar d’enganyifa. 
Aquí l’única gran enganyifa ha estat des del pri-
mer dia el denominat procés.

Per tant, benvinguda sigui la taula de diàleg 

Antoni Noguer  
Exdiputat al Parlament pel PSC

... la gran enganyifa

dels presos i d’altres exiliats, en què va quedar pale-
sa la falta d’unitat política i la diferència estratè-
gica. Cal destacar que la CUP, com és habitual, no 
hi va participar, però sí que ho va fer Poble Lliure. 
La CUP va fer augmentar la sensació de divisió del 
moviment independentista, amb la seva absència, i 
la va reblar amb les declaracions de l’endemà. 

L’acte de Perpinyà, tanmateix, va ser un èxit. La 
prova és que ha cogut, i fort, als partits espanyols, 
als Comuns, al PSC i a alguns dirigents d’ERC, com 
Rufián, que ha fet una desafortunada comparació 
entre Cornellà i Perpinyà. La premsa espanyola i 
els tertulians, per intentar rebaixar-lo, l’han tractat 
com un simple acte electoralista. Per cert, els diri-
gents d’ERC i part del govern van brillar per la seva 
absència. 

Lluny d’aquesta impressió, però, es va evidenciar 
la coherència transversal de l’independentisme civil 
i la seva fermesa per trencar amb el model tradicio-
nal de fer política. La possibilitat de l’èxit passarà 
per saber obeir la ciutadania. 

Els que hi vam ser, a l’acte de Perpinyà, el podem 
qualificar com un nou dia històric del moviment 
independentisme popular civil i crec que n’ha sor-
tit reforçat i amb la convicció que podem guanyar. 
Necessitàvem tornar a sentir que som capaços de 
guanyar i que la lluita continua. El moviment no 
està desinflat i s’ha obert un nou escenari de res-
ponsabilitat, que ha de ser capaç de passar per sobre 
de les contradiccions polítiques amb nous movi-
ments polítics i mantenir la determinació que cal 
continuar el camí de la confrontació amb l’Estat 
espanyol. 

Nosaltres, com a moviment popular, hem de 
seguir mobilitzant-nos i deixar per als polítics el 
teatre i la litúrgia del diàleg, però vetllarem per-
què no sigui un nou engany polític, tant pel que fa 
a la durada, com a les conclusions i, sobretot, per 
no continuar vivint en l’autonomisme espanyol. Es 
pot creure en les paraules i el diàleg, però només si 
serveixen per aturar la repressió que hem hagut de 
suportar fins ara, perquè volem guanyar, i no perdre 
el temps. Si el diàleg és estèril, només fa guanyar 
temps al contrari. A Perpinyà hi va haver emoció i hi 
va haver política però, sobretot, hi va haver un gran 
exemple de llibertat, unitat i dignitat, un cop més, 
de l’independentisme popular. Continuarem, tossu-
dament alçats, per fer dels Països Catalans un poble 
lliure. 

i negociació. Ben cert que no serà fàcil i proba-
blement no podem esperar cap resultat tangible 
abans de celebrar les eleccions al Parlament, que 
no sabem encara si seran abans o després de l’estiu 
–el president vicari les convocarà a conveniència 
de Puigdemont–, però en tot cas, i ja ho vaig dir el 
passat mes de desembre des d’aquestes mateixes 
pàgines i en plena negociació entre PSOE i ERC, no 
hi ha altra alternativa que negociar i pactar, amb el 
benentès que en tota negociació hi perden plomes 
les dues parts. Faran bé d’aprofitar la bona predis-
posició i l’oportunitat que s’ha obert camí.

Mentrestant, aniria bé que deixéssim les sorti-
des de to, els exabruptes i els focs d’encenalls per 
donar pas al bon govern. I ja que parlo de sortides 
de to, no vull estar-me de comentar la interven-
ció que l’alcaldessa de Vic i diputada Anna Erra va 
fer fa unes setmanes al Parlament de Catalunya. 
El que li va passar a la diputada Erra no és la pri-
mera vegada que els passa als diputats dels partits 
que formen la majoria de govern. Ja passava quan 
jo hi era i m’han confirmat que continua passant: 
les preguntes als consellers i conselleres per part 
dels diputats del grup del govern els les preparen 
des de les mateixes conselleries, normalment pel 
lluïment del conseller o consellera a qui va adre-
çada la pregunta. I aquesta vegada l’hi va redactar 
l’hiperventilat de torn del Departament de Cultu-
ra. Considero Anna Erra prou intel·ligent com per 
no escriure el que li van fer llegir en el plenari del 
Parlament. No es deixi utilitzar ni utilitzi, però, la 
nostra llengua per fer electoralisme. Senyora dipu-
tada, no ens faci passar la vergonya d’aparèixer 
com a supremacistes i excloents. La gran majoria 
de catalans no som així i vull creure que vostè tam-
poc.
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La UiER 
reclama 
millores per als 
transportistes 
del Ripollès  
a diferents vies

Ripoll

EL 9 NOU

La UiER i Foment del Tre-
ball es van reunir diven-
dres passat amb el director 
general d’Infraestructures 
i Mobilitat de Catalunya, 
Javier Flores, per reclamar 
diverses millores a les carre-
teres d’Osona i el Ripollès. 
L’associació empresarial 
va demanar que hi hagués 
lliure pas pels túnels de Bra-
cons per als transportistes 
de camions de més de 7.500 
quilos de càrrega (ara no es 
pot) de la comarca del Ripo-
llès per “equiparar les con-
dicions als de les comarques 
d’Osona i la Garrotxa”. En 
aquest sentit, se’ls va dir que 
es podrà fer quan hi hagi el 
projecte de la variant d’Olot 
i les Preses. També es va 
demanar la mateixa igualtat 
de condicions que tenen els 
transportistes del Berguedà 
per als del Ripollès quan 
passen pel túnel del Cadí. 
Això vol dir cost zero. I per 
aquesta petició se’ls va dir 
que es treballa en el projecte 
d’una vinyeta que acreditaria 
a tots els transportistes que 
puguin passar gratuïtament 
pel túnel.

D’altra banda, també van 
reclamar millores a les corbes 
del Pinós de la C-17, on hi 
ha hagut diversos accidents. 
Des de la UiER es va propo-
sar millorar aquest tram amb 
senyalitzacions lluminoses 
per accés de velocitat “abans 
que la instal·lació d’un 
radar”. Des de la conselleria 
se’ls va explicar que ja “s’està 
treballant per fer les millores 
al més aviat possible”, segons 
expliquen en una nota.

Ajuda del DARP  
per a 22 joves 
d’Osona i el Ripollès

Vic/Ripoll El DARP ha apro-
vat el pagament de l’ajut per 
a joves que s’instal·len al 
camp. En total a Catalunya 
s’han aprovat 319 expedients 
amb un total de 8,9 mili-
ons d’euros. A Osona s’han 
aprovat 13 expedients per 
un valor de 405.000 euros, 
mentre que al Ripollès són 
9 expedients per un valor de 
310.000 euros. En les cinc 
convocatòries que s’han fet, 
entre el 2014 i el 2020, s’ha 
ajudat a la instal·lació de 
2.300 joves a tot Catalunya.

Bioaccez obre una filial a Dinamarca 
i s’expandeix pels països nòrdics

L’empresa tecnològica s’ha especialitzat en sistemes de protecció i control en l’àmbit laboral 

Manlleu

Dolors Altarriba

Fa quatre anys que Bioaccez 
va començar a treballar en el 
projecte de construcció d’una 
línia de metro a Copenha-
guen, a Dinamarca. Un cop 
es va acabar aquesta va con-
tinuar treballant-hi en dues 
línies més, “una més petita”, 
explica el responsable de 
l’empresa, Ramon Parladé. 
I des de fa uns mesos han 
optat per tenir-hi una fili-
al. I és que han guanyat el 
concurs per treballar en la 
construcció d’una nova línia 
de metro, al sud de la ciutat, 
en la qual estaran entre tres i 
quatre anys. La construcció la 
porten a terme una empresa 
francesa i una d’alemanya 
“i nosaltres estem contrac-
tats per l’empresa francesa”, 
diu Parladé. La seva feina 
és la de nodrir els treballa-
dors que fan aquestes grans 
obres de tots els sistemes de 
seguretat, com ara el control 
d’accés, la localització dels 
treballadors dins els túnels, 
sistemes de vigilància amb 
càmeres, automatitzacions, 
lectura de matrícules de 
camions... totes les aplica-
cions per donar “completa 
seguretat als treballadors”, 
diu Parladé. I als països 
nòrdics els “estàndards en 
aquest aspecte són molt alts, 
molt més que els que hi ha a 
Espanya”, afegeix.

I és que l’empresa també té 
en projecte per a les properes 
setmanes la participació en la 
construcció d’unes quantes 
línies de metro a Estocolm, 
Suècia, en un projecte que 
durarà entre cinc i sis anys, i, 
per a més endavant, també hi 
ha un projecte a Oslo (Noru-
ega). Parladé es mostra con-

tent amb aquests projectes, 
també perquè “en aquests 
països s’està complint amb 
la inversió. De fet, no ence-
ten les obres si no tenen els 
diners i es compleixen els ter-
minis”, diu, tot posant com a 
exemple el que està costant 
acabar la línia 9 del metro a 
Catalunya mentre que allà 
“fan 17 estacions de metro 
de cop”. L’entrada als països 
nòrdics també inclou formar 
part del projecte de construc-
ció d’un túnel que anirà de 
Dinamarca a Alemanya.

L’àmbit de l’internet de 
les coses és on es concentren 
segons el seu pla de desenvo-
lupament. Estan treballant 
en nous sensors que tindran 
una durada més llarga en el 
temps i també fan aplicacions 
d’intel·ligència artificial per 
“donar al màxim de seguretat 
als treballadors”. No es tracta 
només d’aplicar sensors sinó 

que “puguem saber a quin 
treballador que està al costat 
d’una màquina afecta qualse-
vol moviment”. Sistemes com 
aquests ja s’estan aplicant en 
la construcció de la línia fer-
roviària entre Lió i Torí, on 
participen. 

Amb una facturació que 
s’apropa al milió d’euros, 
l’empresa manté una planti-
lla fixa de sis persones, “tot 
i que a vegades, en funció 
dels projectes, hem arribat 
a ser deu”, diu Parladé, que 
tot i que reconeix que és con-
servador en aquest aspecte 
explica que els costa trobar 
gent formada en el seu àmbit 
i que estigui disposada a viat-
jar, perquè la feina “és majo-
ritàriament a altres països. 
A Espanya hem fet alguns 
projectes a Galícia, però tota 
la resta, sobretot pel que fa a 
la inversió pública, està atu-
rat”, diu.

Dotze anys  
i mitja dotzena 
de treballadors
Manlleu Bioaccez va néi-
xer fa 12 anys de la mà de 
Parladé i dues persones 
més. Des de l’inici es va 
internacionalitzar però va 
tenir el seu primer contac-
te amb els països nòrdics, 
en concret amb Finlàndia, 
amb una missió impulsada 
per la Generalitat. Itàlia 
va ser un dels països on va 
entrar més aviat, en con-
cret a Nàpols, on va servir 
tags per a la flota d’auto-
busos de la ciutat. L’any 
2009 va entrar a l’acciona-
riat de Bioaccez, de forma 
minoritària, l’empresa de 
material elèctric i domò-
tica Simón. Ara són mitja 
dotzena de treballadors.

Ramon Parladé, a l’oficina que tenen a Copenhaguen des de fa uns mesos

Bon Preu amplia a 
tres pobles del Vallès 
la compra a casa

Les Masies de Voltregà El 
grup Bon Preu ha engegat el 
servei d’entrega a domicili 
de la compra al supermercat 
online a Mollet del Vallès, 
Parets del Vallès i Santa Per-
pètua de Mogoda. Aquests 
pobles se sumen als altres 
tres on ja es fa del Vallès Ori-
ental, als cinc del Vallès Occi-
dental, als quatre del Gironès 
i als cinc d’Osona. L’empresa 
ha invertit un total de 10 
milions d’euros en el servei, 
que es va estenent de forma 
gradual.

El DARP abona els 
ajuts directes al boví 
a Osona i el Ripollès

Vic/Ripoll El DARP ha abo-
nat 11,9 milions d’euros als 
ajuts directes al sector del 
boví als 1.979 beneficiaris 
que hi ha a Catalunya. Osona 
és la comarca que rep una 
quantitat més alta en ajuts 
amb 963.220 euros per a les 
explotacions amb vaques 
alletants, mentre que el 
Ripollès n’obté 921.645. Per 
a l’ajut a les explotacions 
de boví de llet, Osona rep 
1.197.542 euros (és també la 
que més n’obté de Catalunya) 
i el Ripollès, 39.739 euros.

Alumnes del Pla de 
Transició al Treball 
fan caixes niu

Torelló Els alumnes del 
Pla de Transició al Treball 
(PTT) del Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura 
han fabricat una dotzena de 
caixes niu que han posat a la 
zona verda del darrere del 
pavelló de Torelló, al voltant 
del punt d’aguait d’ocells. Es 
tracta d’un projecte que dona 
continuïtat a la construcció 
d’aquest punt d’aguait que 
va ser el projecte de final de 
curs de l’any passat. També 
han fet un cartell amb la 
identificació dels ocells. 

Sud Renovables 
instal·la autoconsum 
a la benzinera Meroil

Vic L’empresa Sud Renova-
bles ha fet una instal·lació 
fotovoltaica en una de les 
estacions més icòniques 
del grup Meriol, la que té 
a l’avinguda Meridiana de 
Barcelona. S’hi han instal-
lat 133 panells solars amb 
una potència total de 41,23 
kWp. Amb aquesta acció, 
generarà 56.748 kWh anuals. 
Aquesta és la primera de les 
deu instal·lacions solars que 
ja estan en marxa en altres 
estacions de serveis del 
mateix grup.
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Set empreses 
d’Osona reben 
ajuts per a projectes 
d’economia 
circular
L’any passat hi van accedir quatre empreses

Vic

Dolors Altarriba

Set empreses d’Osona rebran 
ajuts de l’Agència de Residus 
de Catalunya de la Genera-
litat per tirar endavant pro-
jectes d’economia circular. 
Es tracta que les empreses 
millorin el seu comporta-
ment ambiental en matèria 
de prevenció de residus i que 
puguin accelerar la transició 
cap a models de producció 
i consum més circulars. La 
proposta ha anat molt desti-
nada a les petites i mitjanes 
empreses. En aquesta ocasió 
s’han triat projectes de set 
empreses de la comarca. Són 
el grup Girbau i Transports 
Rosendo Quintana, de Vic; 
Tesem i Mecanitzats Kim, de 
Torelló; Embutidos Monells, 
de Sant Miquel de Balenyà, i 
Ter Plastic Recycling i Reco-
llida i Reciclatge, de Gurb. 
Són tres més que les que van 
rebre ajuts l’any anterior 
(Triposona, grup Tarradellas, 
Liquats Vegetals i Gestió de 
Residus i Biodiversitat, SL). 

De fet, el creixement 
d’empreses que hi optaven 
ha crescut a tot Catalunya, 

passant de 66 a 97 en un 
any, així com la partida dels 
ajuts. Si l’any anterior (cor-
responents a la convocatòria 
del 2017) es van repartir 1,8 
milions d’ajuts, aquest cop 
(corresponent a la convoca-
tòria del 2018) la quantitat 
és de 3,1 milions d’euros. De 
fet, any rere any van creixent 
el nombre de propostes adre-
çades a les petites i mitjanes 
empreses. De les 97 de la 
darrera convocatòria, 56 són 
projectes d’estudis o testat-
ge, 25 d’implementació de 
nous productes i 13 més for-
men part d’estudis sectorials 
fets des de les associacions 
empresarials o els sindi-
cats. Del total, 13 són de la 
Catalunya Central.    

Sumat a aquests ajuts, la 
Generalitat acaba d’obrir 
una nova línia d’ajuts amb 
1,5 milions per al foment de 
l’economia circular a través 
d’un conveni amb ACCIÓ 
destinat a projectes empre-
sarials de recerca i desenvo-
lupament. Aquests diners 
provenen de la recaptació del 
cànon d’abocador de residus 
industrial. D’aquesta manera 
es dona compliment a un 
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dels eixos –l’economia circu-
lar– del Pacte Nacional per a 

la Indústria i també s’aliena 
amb els objectius de la Unió 

Europea d’impulsar aquest 
tipus d’economia. 

Set empreses d’Osona estan en la llis-
ta dels 94 projectes empresarials que 
rebran un ajut per tirar endavant 
projectes per al foment de l’economia 

circular que atorga l’Agència de Re-
sidus de Catalunya. Dues d’aquestes 
són projectes pensats per implemen-
tar-los i formen part del grup de 25 

empreses que ho fan, i les altres estan 
dins el grup de 56 empreses que faran 
estudis d’obtenció i testatge de nous 
serveis. 

Recuperar encenalls  
Amb el suport del Gremi de la Fusta, l’empresa Mecakim de 
Torelló estudia reutilitzar el residu de la fusta per a nous usos

Vic

D.A.

Un dels projectes d’estudi 
té a veure amb el sector 
de la fusta, suro i moble 
(FSM). Mecakim de Torelló 
és l’empresa visible d’un 
projecte que té com a objec-
tiu reutilitzar la part de 
“residu bo” que té la fusta, 
segons explica el gerent del 
gremi, Salvador Ordóñez. 
Es tracta, explica, “de veure 
què en podem fer i fer tam-
bé un canvi en el marc men-
tal cap a l’economia circu-
lar”. La intenció és elaborar 

un estudi que permeti tam-
bé una “simbiosi industri-
al”, ja que es vol fer recerca 
per trobar un producte nou 
sumant residus de la fusta 
i del sector tèxtil. “Creiem 
que en pot sortir un produc-
te d’utilitat”. Per això, tot 
i que la visibilitat la dona 
l’empresa Mecakim, és un 
projecte que suma altres 
partners.

Al territori català hi ope-
ren 1.930 empreses de FSM, 
que suposen un 8,3% sobre 
la indústria i un 15,0% 
sobre el sector en el conjunt 
de l’Estat (12.879). L’ajut 

que s’atorga és de 39.500 
euros. 

Ordóñez també explica 
que des del gremi i de mutu 
acord es fa un estudi que 
inclourà enquestes a més de 
100 empreses de tota mena 
per saber quins residus 
en el sector de la fusta i el 
forestal es generen i qui-
na qualitat i temporalitat 
tenen. “Això inclou des de 
serradores fins a empreses 
més industrialitzades o la 
petita fusteria d’una pobla-
ció”, explica. Un cop es tin-
gui la xifra es podrà actuar 
en un sentit o altre.

Joaquim Feixas, president del Gremi de la Fusta, en una foto d’arxiu a la seva empresa, Mecakim

Llotja de Bellpuig (9-3-20)

CONILL: 1,86 (+0,10)
POLLASTRE VIU: 1,17 (=) – 1,35 (+0,10)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,95 (=) – 2,14 (+0,13) 
OUS: xl: 1,27 - l: 0,89 - m: 0,84 - s: 0,65 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,22 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (7-3-20) 

PORC: 2,053 / 2,065 (+0,024)
GARRINS RAÇA: recollida: 25/ 27 (=)
PARTIDA GRAN: 91,50 / 93 (+2)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,98 / 3,83 / 3,56 / 3,41 (=) 
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,03 / 3,84 / 3,64 / 3,50 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,56 / 3,48 / 2,22 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,36 / 3,28 / 1,84 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,95 /3,81 /3,70 / 3,34 /2,65 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,01 /3,85/3,74 /3,43 /2,64 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,03/ 3,83/ 3,72/ 3,43/ 2,63 (=)
VACA:  2,95 / 2,80 / 2,50 / 2,10 / 1,60 / 1,40 (=)
FRISÓ: 40 / 100 (=) 
ENCREUAT: 105 / 230 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 

Mercolleida (6-3-20)

PORC VIU selecte: 1,552 (+0,018) 
LLETÓ 20 kg: 7’50 (+1,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,10 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,00 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 205 (-1)
BLAT PA: 208 (-1)
MORESC: 185 (-1)

ORDI LLEIDA: 182 (-1)  
COLZA: 350 (=)  

Llotja de Barcelona (10-3-20)

GARROFA: 200/t (=)
GARROFA FARINA: 190/t (=)
SOJA PAÍS: 333 (–11)
MORESC UE: 185/t (–3)
BLAT: 205/t (–2)
ORDI PAÍS: 182/t  (–2)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 217 (–2)
MILL: 420 (–10)
COLZA: 238 (–2)
SORGO: 190 (–4)

Grans del Lluçanès (6-3-20)

GRA DE COLZA: 344,75 (-2,75)
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cLint: procés circular en la 
bugaderia del grup Girbau

Pack duo en format safata 
d’Embutidos Monells

Vic

D.A.

El grup Girbau treballa en 
el projecte cLint, que té 
com a objectiu tenir una 
primera visió qualificada i 
quantificada del residu tèxtil 
generat en el procés de buga-
deria industrial i comercial 
a Catalunya, coneixe’n les 
seves característiques, el 
cost ambiental que genera el 
tractament actual i dur a ter-
me una primera experiència 

pilot circular de valorització 
del material en una aplicació 
d’ús per a l’empresa.

Es vol aconseguir arribar 
al residu zero valoritzant el 
residu que es genera en els 
processos de rentat i assecat 
per ser utilitzat en el pac-
kaging de Girbau. Aquest és 
un dels estudis de tipus B 
emmarcats en la fase d’estu-
dis o testatge demostratius 
atorgats per la Generalitat, 
que té una subvenció de 
7.135,87 euros. 

Sant Miquel de Balenyà

D.A.

La fabricant i comercialitza-
dora d’embotits Embutidos 
Monells, SA està fent un 
estudi de l’impacte ambien-
tal i d’ecodisseny d’un pack 
duo en format safata com-
post per un envàs primari 
termoformat amb tapa i un 
envàs secundari consistent 
en una caixa d’embalatge. Es 
tracta d’augmentar amb les 
millores proposades la funci-

onalitat i la sostenibilitat del 
producte. L’ecodisseny pre-
tén incorporar criteris ambi-
entals a més dels habituals 
com els funcionals, estètics 
legals o econòmics, per tant 
de minimitzar l’impacte 
ambiental d’un producte o 
servei durant tot el seu cicle 
de vida.

Per aquest estudi, l’empre-
sa, que forma part del grup 
Argal i està situada a Sant 
Miquel de Balenyà, rep un 
ajut de 23.750 euros.

Ter Plastic Recycling, per un 
millor rentat del plàstic reciclat

Reaprofitar residus del rentat 
dels camions de Quintana 

Gurb

D.A.

Ter Plastic Recycling, SL és 
una empresa de Gurb que 
es dedica a fer gransa del 
plàstic reciclat. L’empresa és 
una de les set que té un pro-
jecte del tipus A que va més 
enllà d’un simple estudi. El 
projecte que han presentat 
consisteix en la implantació 
de noves tecnologies que els 
permetin millorar el rendi-
ment de la línia de rentat que 

utilitza el plàstic reciclat pro-
vinent de neveres fora d’ús 
com a matèria primera. 

Es tracta de millorar el 
rendiment de separació 
d’aquest material inicial que 
actualment només permet 
obtenir un 50% del plàstic 
aprofitable per fer la gransa. 
Consideren que hi ha una 
part d’aquest plàstic que es 
podria recuperar però hauria 
de ser amb uns equips de tre-
ball diferents. L’ajut rebut és 
de 40.000 euros.

Sant Miquel de Balenyà

D.A.

Transports Rosendo Quin-
tana, SA està fent l’estudi 
de l’ús de nous processos o 
tecnologies que els permetin 
valoritzar els residus que els 
queden del rentat de cami-
ons i que ara porten a tractar 
a una empresa externa. L’es-
tudi vol deduir si es poden 
reaprofitar a través d’apro-
fitament tèrmic per escalfar 
l’aigua de rentat de camions 

o que es pugui tornar a fer 
servir en el transport de bes-
tiar com a llit per assegurar 
el benestar dels animals. 
Aquest llit es faria amb els 
residus dels excrements 
d’animals i llots de les aigües 
del rentat. 

Per tirar endavant aquest 
projecte, l’empresa, nascuda 
l’any 1939 i que es dedica al 
transport de mercaderies al 
sector alimentari i té un cen-
tre de rentat propi, rebrà un 
ajut de 40.000 euros.

Millorant el triatge a Recollida 
i Reciclatge de Gurb
Gurb

D.A.

Recollida i Reciclatge de 
Gurb és una empresa que es 
dedica a triar i classificar les 
fraccions de cartró, paper 
i plàstic per tal de fer una 
activitat de valorització de 
residus. Entre altres coses, 
ja fa anys van crear un llit de 
paper per als animals a les 
granges aprofitant aquests 
residus. Ara volen anar un 
pas més enllà i han presentat 

un projecte que consisteix 
a incorporar equips per a la 
millora del procés de triatge 
amb un sistema automatitzat 
i una línia de treball continu. 

L’ajut el destinaran a 
l’adquisició d’una cinta 
transportadora de banda per 
al triatge i una tremuja d’ali-
mentació de la cinta. L’ajut 
és de 20.989 euros. El pres-
supost que té l’empresa és de 
16.500 euros per al personal 
que comportarà i 3.800 per a 
la compra de la maquinària. 

Substituir les substàncies 
més preocupants a Tesem
Vic

D.A.

Tesem de Torelló, amb prop 
de 30 anys de trajectòria, 
fabrica al voltant de 275 mili-
ons d’unitats a l’any de com-
ponents d’alumini i plàstic. 
El seu catàleg de productes 
inclou packaging en aquests 
materials en forma de pro-
ductes com taps, fundes, 
tapes, plaques metàl·liques o 
taps per a begudes espirituo-
ses, entre d’altres. L’empresa 

investiga en nous productes 
i l’estudi que presenta és el 
d’ecodisseny de nous pro-
ductes i la substitució de 
substàncies extremadament 
preocupants. Se li atorga un 
ajut de 12.000 euros.

Tesem exporta el 75% de 
la seva producció i treballa 
per a diferents mercats però 
especialment per al d’enva-
sos de luxe per a la perfu-
meria i cosmètica, per a la 
indústria farmacèutica i per 
a les begudes espirituoses.

A l’estiu, tancarà per 
jubilació la botiga JIP 
Moda de Vic

Vic L’empresa nascuda als 
Prats del Rei (Anoia) Jip Moda 
tancarà portes a l’estiu després 
de gairebé mig segle d’història. 
Actualment, la firma té cinc 
establiments, un d’ells a Vic, 
on treballen una cinquantena 
de persones, que seran acomia-
dades. El motiu, segons l’ACN, 
és la jubilació del seu funda-
dor, Josep Guitart. A més de a 
Vic, en té als Prats de Rei, Sant 
Fruitós de Bages, l’Ametlla del 
Vallès i Alcarràs. Entre tots els 
centres, la marca suma 7.000 
metres quadrats.
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Posposen les dues 
jornades sobre 
competitivitat 
empresarial a Vic
Vic Les jornades previstes 
per aquest divendres i el 
proper 27 de març sobre l’in-
crement de competitivitat 
empresarial basada en la 
sostenibilitat s’han posposat 
a causa de les mesures per 
evitar el contagi per corona-
virus. Les jornades, amb una 
durada de cinc hores cada 
una i organitzades per Cre-
acció, el Consell Empresarial 
i el centre BETA de la UVic-
UCC, es faran el 30 d’abril i 
el 8 de maig.

Proquimia 
preveu estalviar 
10.000 quilos 
de plàstic a 
l’any, el 2025

Vic

D.A.

Més enllà dels ajuts per 
a projectes a empreses, 
la majoria d’aquestes ja 
treballen amb l’objectiu 
de reduir l’ús del plàstic. 
En aquest grup hi ha Pro-
quimia, que preveu, en el 
marc del seu pla estratè-
gic de l’any 2025, estalviar 
fins a 10.000 quilos anuals 
de plàstic. La tardor pas-
sada, l’empresa va llançar 
al mercat una ampolla de 
PET (polietilè tereftalat) 
fabricada amb material 
100% reciclat obtingut 
dels circuits de recollida 
selectiva d’envasos a esca-
la europea, segons explica 
Carles Bertrana, director 
tècnic de l’empresa. L’en-
vàs s’ha començat a utilit-
zar per a ampolles de 750 
mil·lilitres amb productes 
de neteja com detergents 
multiusos, netejavidres i 
ambientadors per a higie-
ne institucional, personal 
i tèxtil, entre d’altres. 

Des d’aquest gener 
també s’utilitza aquest 
material –amb més del 
95% de material reciclat 
postconsum– en garrafes 
de 10 litres opaques “i 
s’anirà aplicant a altres 
envasos”. El material uti-
litzat s’extrudeix de nou 
després de ser rentat per 
poder fabricar nous enva-
sos plàstics.

L’empresa Careli, sorgi-
da de Proquimia, ja s’ha 
destacat també per fer 
productes biodegradables 
i sense cap ús de plàstic 
a més de ser, bona part 
d’ells, ecològics. Es tracta 
de productes monodosi. 



CULTURANOU9EL Divendres, 13 de març de 202028

L’art sobreviu al coronavirus. Les ex-
posicions continuen obertes, i són una 
opció sempre que no s’hi concentri un 
gran nombre de públic. Entre les ja in-

augurades, la de Manolo Gómez, amb 
art militant, al Temple Romà, i l’ho-
menatge pòstum a Fina Padrós, a l’Es-
cola d’Art i l’ACVic. Aquest cap de set-

mana s’obren més mostres –sense acte 
inaugural– a l’Albergueria i el Museu 
de l’Art de la Pell de Vic, i a l’Abadia 
de Sant Joan de les Abadesses. 

L’art de Manolo Gómez esdevé un 
crit antifeixista al Temple Romà
“Ja venen, ja venen!” és un canvi de registre en l’artista, davant l’amenaça de l’extrema dreta
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Manolo Gómez, davant de la peça construïda amb els llistats de morts a Mauthausen, a l’exposició “Ja venen, ja venen!” al Temple Romà de Vic

Vic

Jordi Vilarrodà

A la paret del fons del Tem-
ple Romà, un gran plafó 
construït amb pàgines del 
Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Són els llistats que 
es van publicar en l’edició 
del 9 d’agost de 2019, amb la 
relació de persones de l’Estat 
espanyol que van morir als 
camps de concentració nazis 
de Mauthausen i Gusen. 
Almenys, aquells dels que 
se’n té constància, entre els 

quals hi ha osonencs. Aques-
ta és la peça central de l’ex-
posició “Ja venen, ja venen!”, 
que l’artista vigatà Manolo 
Gómez inaugurava dissabte 
al Temple Romà i que repre-
senta un punt d’inflexió en la 
seva trajectòria. 

Al voltant d’aquest gran 
mural, testimoni del genoci-
di més gran del segle XX pro-
vocat pel feixisme, set obres 
de l’artista que alerten del 
perill que aquest torni. Un 
crit sense subterfugis estè-
tics. “A mitges, no les dic les 

coses”, explica Gómez. Veu 
amb preocupació la deriva 
d’una Europa en què l’extre-
ma dreta avança i ha decidit 
plantar-hi cara des de la 
seva òptica: “O és que estem 
muts, els artistes?”. Se li van 
anar acumulant els senyals 
d’alerta: la irrupció en la 
política de Salvini o d’Abas-
cal, la crisi permanent dels 
migrants a la Mediterrània... 
o el mateix cas de Catalunya 
i la repressió, “que no deixa 
de ser un fet feixista... què 
espera l’Estat per a una solu-

ció política?”. Ha tingut una 
profunda decepció amb una 
Europa que entén que escol-
ta i, sobretot, que no combat: 
“El feixisme és un virus que 
entra perquè la democràcia 
és tolerant”. 

Cada una de les obres que 
pengen de les parets del 
Temple Romà està plante-
jada com un collage “que 
remet al cartellisme” i que 
combina textos i imatges. I 
entre els primers, fragments 
molt visibles de lletres de La 
Polla Records. El grup punk 

per excel·lència fa d’altaveu 
de pensaments: “Mogollón de 
gente vive tristemente / y van 
a morir democráticamente 
/ y yo no quiero callarme”, o 
“No vales nada para el poder, 
cuándo lo vas a entender?”. 
Recorda un concert del grup 
basc a Taradell, l’any 1986, 
que el va convertir en segui-
dor del grup. 

“Ja venen, ja venen!” podria 
semblar un trencament en 
la línia personal de Manolo 
Gómez, però no és del tot 
així. La seva darrera gran 
exposició a l’església de la 
Pietat, l’estiu de 2018, sobre 
l’Alzheimer, ja portava implí-
cit un missatge col·lectiu. “La 
Mari. El camí de les pedres 
i jo” parlava de la vivència 
personal de la malaltia que 

havia patit la seva mare però 
tenia també un component 
social. “Soc pintor i soc lliu-
re, no vol dir que la propera 
exposició no sigui un retorn 
a la pintura”, afirma. Siguin 
quins siguin els seus recur-
sos expressius, hi ha un fons 
permanent: “Sempre funcio-
no per emocions, quan tens 
emocions et sents motivat, la 
creació surt sola”. 

“Ja venen, ja venen!” de 
Manolo Gómez es podrà 
visitar fins al dia 19 d’abril. 
Miquel Bardagil, que s’ocupa 
del comissariat de les expo-
sicions al Temple Romà, la 
definia dissabte en la inau-
guració com “un catàleg de 
tot allò que no és acceptable 
en una democràcia”. La per-
sona, el ciutadà i l’artista es 
confonen en una única pro-
posta. 

“Jo funciono 
per emocions, la 
creació després 

ja surt sola”

La pintura de Ramon Calsina 
i la dona, al museu de Ripoll

Ripoll Coincidint amb el Dia Mundial de 
la Dona, el Museu Etnogràfic de Ripoll va 
inaugurar divendres passat l’exposició “Par-
lo de tu. Calsina i la dona”, que mostra obres 
del pintor Ramon Calsina i Baró (Barcelona, 
1901-1992). La mirada de l’artista cap a les 
dones és l’eix de la selecció d’obres que es 
mostra, amb una mirada que l’allunyava 
tant dels ideals com dels estereotips. Aques-
ta mirada es concretava en la seva dona, 
Rosa Garcés, que va tenir un destacat paper 
en la vida del pintor. L’exposició és també 
un homenatge a ella. El Museu Etnogràfic 
de Ripoll l’exhibirà fins al dia 26 d’abril. A 
la fotografia, representants de la Fundació 
Ramon Calsina, l’Ajuntament i el Museu.
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“Catarsi”, fotos   
de Sílvia Isach  
a l’Espai Romeu 

Vic Fins al dia 28 de març, 
l’Espai Romeu de la Biblio-
teca Joan Triadú de Vic acull 
l’exposició “Catarsi”, amb 
fotografies de Sílvia Isach. 
Aquesta artista de Sant Pere 
de Riudebitlles treu a la llum 
l’obra més intimista que ha 
realitzat fins al moment, 
emprant la fotografia com a 
llenguatge per expressar la 
dualitat entre la contenció i 
la revelació, en els diferents 
estats emocionals pels quals 
va passar durant la malaltia i 
pèrdua del seu pare.
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Doble homenatge a Fina Padrós
L’Escola d’Art exhibeix obres de la desapareguda artista i l’ACVic, les que li han dedicat amics
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La inauguració de l’exposició a l’Escola d’Art de Vic, on es mostren les obres de producció pròpia de Fina Padrós

Vic

Jordi Vilarrodà

L’artista Fina Padrós (Vic, 
1968-2019) rep un doble 
reconeixement a l’exposició 
“Dibuixar el temps”, que 
des de divendres passat es 
desplega en dos espais, l’Es-
cola d’Art i l’ACVic, Centre 
d’Arts Contemporànies. En 
el primer dels dos espais amb 
obres pròpies, moltes de les 
quals no s’havien mostrat 
mai en públic, i en el segon, 
amb obres realitzades per 
artistes amics que li dedi-
quen en memòria seva.

“Des del silenci, des de la 
calma... el seu treball és com 
era ella”, explicava diven-
dres Marta Negre, artista 
amiga, companya de pis i 
més endavant directora de la 
tesi doctoral que Padrós va 
deixar inconclosa per la seva 
prematura mort, amb només 
51 anys. En el seu text del 
catàleg publicat amb motiu 
de l’exposició, Negre recor-
dava l’anècdota de quan una 
professora de Primària va dir 
a Padrós que seria capaç de 
fer el que es proposés “sem-

pre que si li donés el temps 
que li fes falta per dur-ho a 
terme”. En coherència amb 
aquesta manera de viure, 
va crear una obra en què 
els temes principals eren el 
temps i l’espai en relació amb 
el fet creatiu. “L’art li va per-

metre d’explorar una part de 
la seva personalitat i subver-
tir uns temps que li venien 
imposats”. 

Bona part de les obres que 
s’exposen a l’Escola d’Art, 
amb la qual va tenir una 
estreta vinculació com a 

docent i col·laboradora, van 
ser realitzades a partir de 
l’any 2000 i amb unes pautes 
semblants: repetir gestos, en 
un desplaçament reiteratiu. 
Línies amb grafit, o fins i tot 
petjades que eren una exten-
sió del seu propi cos. Algunes 

de les peces són papers que 
ella disposava en el terra de 
casa seva durant unes setma-
nes, perquè s’hi anessin mar-
cant els rastres dels recorre-
guts que hi feien ella o el seu 
company. Després agafava 
els papers i els penjava sense 
emmarcar, amb la mínima 
intervenció. “El registre 
del que és quotidià”, deia 
Negre. La concepció de l’art 
de Padrós consistia, sovint, a 
deixar que les coses succeis-
sin. Al mateix temps, l’ús del 
blanc –associat al concepte 

del buit– era una reflexió 
sobre el contrast amb el ple, 
el seu propòsit d’acumular el 
temps. 

A l’ACVic es mostren una 
quarantena d’obres d’artistes 
o creadors de diferents llen-
guatges, la major part dels 
quals osonencs que havien 
tingut relació amb ella. “La 
part més vivencial”, deia Ton 
Granero, director del centre. 
L’exposició s’ha acompanyat 
de l’edició del catàleg, el 
primer d’una col·lecció que 
s’inicia i que edita Gràfiques 
Diac Vic. 

Jordi Puig, la Revolució dels Clavells 
en foto, amb text d’Antoni Pladevall

Vic Jordi Puig és el protagonista de la nova entrega del 
cicle “Relats fotogràfics”, exposicions que ACVic dedica 
als fotoperiodistes osonencs, cada un dels quals ha tre-
ballat en col·laboració amb un escriptor que s’inspira en 
la imatge. La imatge escollida per Jordi Puig, membre 
fundador d’EL 9 NOU i cap de Fotografia del diari durant 
gairebé 40 anys, va ser capturada en un viatge que va fer 
a Portugal després de la Revolució dels Clavells de l’any 
1974, que va enderrocar la dictadura d’Oliveira Salazar. 
Pertanyia a un reportatge per a la revista Canigó, premiat 
ja en el seu moment per una altra revista de referència, 
Destino. “Un premi que em va esperonar a pensar que 
potser sí, que m’hi podia dedicar, a la fotografia perio-
dística”. Soldats revolucionaris desfilen al costat de gent 
del poble en una manifestació organitzada després de la 
Revolució, quan l’oligarquia portuguesa pretenia recupe-
rar el control del govern. A la fotografia, Puig i Pladevall 
davant de la fotografia, que estarà a l’aparador de l’AC-
Vic fins al dia 25 d’abril. J.V.
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Sama Genís a L’albergueria, Dolors Puigdemont al Museu de la Pell i la Vila Casas, a Sant Joan

Es mantenen exposicions, sense la inauguració

Vic/St. Joan

J.V.

Dues exposicions que s’ha-
vien d’inaugurar aquest cap 
de setmana a Vic mantenen 
les dates, tot i que no se’n 
farà l’acte públic d’obertura. 
Es tracta de “Ho saben tes 
entranyes!”, de la ceramista 

Sama Genís, ubicada a L’al-
bergueria, i “Pells de Bosch”, 
instal·lacions escultòriques 
de Dolors Puigdemont, al 
Museu de l’Art de la Pell. 
L’exposició de Genís forma 
part del cicle “Tres murmuris 
de tu”, en què s’ha demanat 
a tres creadores (les altres 
dues seran Marina Berdalet 

i Anna Viñas) que s’inspirin 
en un mateix poema, l’Himne 
d’Ulisses a la terra, d’Agustí 
Bartra, per crear tres mostres 
que es podran veure al llarg 
de l’any (vegeu més infor-
mació a l’edició del proper 
dilluns d’EL 9 NOU). 

A Sant Joan de les Abades-
ses, es dona un cas semblant. 

A partir d’aquest dissabte 
i fins al 7 de juny quedarà 
oberta l’exposició “Descriure 
el paisatge, dibuixar l’exis-
tència”, que mostra obres de 
la col·lecció de la Fundació 
Vila Casas. La mostra com-
memora els 10 anys d’acti-
vitat de l’Espai Art Abadia, 
que ocupa les dues plantes 

del claustre d’aquest edifici 
històric i que des de la seva 
rehabilitació ha mantingut 
l’únic programació estable 
d’art contemporani que hi ha 
al Ripollès. L’acte inaugural, 
al qual havia d’assistir la 
consellera de Cultura, Mari-
àngela Vilallonga, ha quedat 
suspès. 

L’única exposició que ha 
quedat anul·lada fins a nova 
data ha estat “Arquitectes 
artistes”, que s’havia d’obrir 
aquest divendres a la seu de 
Vic del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 

“Des del silenci, 
des de la calma, 
el seu treball és 

com era ella”
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Ripoll estrena 
una mostra del 
llibre llibertari

Ripoll

J.V.

Autors, editors, distribuï-
dors i músics participaran 
dissabte en la primera edi-
ció de la Mostra del Llibre 
Llibertari que sota el nom 
de “Llibrertària Ripoll” 
tindrà lloc a l’espai de la 
plaça de la Lira. Aquest 
dijous, els organitzadors 
tenien previst mantenir-
la, tot i la situació de sus-
pensions generalitzades. 

La lluita social, l’anar-
quisme, ecologisme i 
feminisme seran el deno-
minador comú d’una tro-
bada que té la finalitat de 
promoure el pensament 
crític i l’activisme cultural. 
Els col·lectius Bagauda i 
No Em Mengis l’Olla han 
organitzat aquesta activi-
tat que a partir de les 11 
del matí i fins a les 8 del 
vespre viurà les presen-
tacions dels llibres Anar-
quisme i municipalisme al 
segle XXI, No le deseo un 
estado a nadie, Biografia 
de un cimarrón i Tal com 
raja. Paral·lelament hi 
haurà la presència de dis-
tribuïdores i editorials, el 
concert de Manelic de la 
Pera i una exposició sobre 
la vaga de La Canadenca 
que va ajudar a aconse-
guir la jornada laboral de 
vuit hores, l’any 1919. Les 
activitats infantils estaran 
centrades en un taller de 
papiroflèxia dirigit per 
Daniela Peñalva, i expli-
cades de contes i històries 
del Ripollès.

Premis per a osonencs en la nit dels Enderrock
Girona Els osonencs Oques Grasses (a la fotografia) van ser els triomfa-
dors més destacats dels premis Enderrock 2019, que es van entregar aquest 
dijous a l’Auditori de Girona. El grup liderat per Josep Montero es va empor-
tar els guardons a millor artista i millor disc de pop-rock per Fans del sol 
(Halley Records, 2019), entre les cinc nominacions per votació popular. El 
realitzador audiovisual Dani Feixas era també l’autor del videoclip del tema 
Connectats de Buhos, que es va endur el premi al millor videoclip.
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El món cultural frena l’activitat
Les arts escèniques són les principals afectades per la suspensió a causa del coronavirus

Abans de tancar L’Atlàntida, visita
Vic La darrera activitat a L’Atlàntida, abans 
de decretar el tancament per dues setmanes, 
va ser una visita emmarcada en el cicle Esce-
na Singular. El dia 10 de cada mes, dimarts 
en aquest cas, es realitza una activitat per 
commemorar el desè aniversari de l’equi-
pament, i aquesta setmana va ser una visita 
exclusivament femenina, amb motiu del Dia 
de la Dona. Una seixantena d’espectadores 

van participar en el recorregut per l’interior 
del teatre, en bona part per espais no oberts 
habitualment al públic. En tres llocs s’hi 
van trobar amb sorpreses en forma de peti-
tes representacions de teatre (Marc Casas 
i Clara Garcés donant veu a Fadwa Tuqan), 
de cançó (Joina) i de flamenc, amb un assaig 
de l’espectacle de LaboratoriA Flamenco 
Project, que s’havia d’estrenar el dia 19. A la 
fotografia, les participants en la visita. 
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La crisi del coronavirus ha 
provocat una allau de sus-
pensió d’actes culturals, 
principalment d’arts escèni-
ques, que s’han generalitzat 
a partir d’aquest dimecres. 
Els principals equipaments 
d’Osona amb programació 
regular –L’Atlàntida de 
Vic, el Teatre Cirvianum de 
Torelló i l’Auditori-Teatre 
de Calldetenes– han aturat 
la seva activitat almenys 
fins a final de mes i en algun 
cas, sine die. L’Atlàntida 
tenia prevista dissabte una 
actuació per a públic fami-
liar amb Dàmaris Gelabert, 
i a Calldetenes, l’humorista 
Peyu tenia totes les entrades 
venudes per al seu especta-
cle El gallardo español. En 
tots els casos, les persones 
que tinguessin entrades les 
podran canviar per noves 
dates o, en cas que l’especta-
cle no es pugui ajornar, se’ls 
retornarà l’import. 

La programació de Teatrets 
d’Osona s’ha aturat també. 
A la sala La Canal de Tona 
estava prevista una doble 
actuació, diumenge matí i 
tarda, d’El Pot Petit. L’As-
sociació Teatre Centre de 
Manlleu també tenia previs-
ta l’estrena de L’últim teló, 
una proposta creada a partir 
de l’exposició “Manlleu, 
ciutat de teatre”, que es pot 
visitar al Museu del Ter. Les 
sessions previstes per aquest 
divendres, dissabte i diumen-
ge s’han suspès. 

Alguns equipaments cul-

turals han optat per tancar 
les portes, com el Museu de 
l’Esquerda de Roda de Ter, 
on dissabte havia de comen-
çar un cicle de conferències 
sobre els jueus a la Catalunya 
medieval. Altres reduiran 
sensiblement l’activitat, com 
el Museu Episcopal de Vic, 
on s’han suspès totes les visi-
tes –incloses les de l’exposi-
ció temporal “Nord & Sud”–, 
tot i que estaran obertes les 

sales. El Museu Etnogràfic 
de Ripoll també estarà obert, 
limitant l’aforament. 

L’única activitat que de 
moment es manté a Osona 
són les dues sessions del 
documental Las muertes 
chiquitas, amb la seva direc-
tora, la barcelonina Mireia 
Sallarès, a la sala d’actes del 
Casino de Vic. Els respon-
sables de l’Ateneu, entitat 
organitzadora, han dit que es 

limitarà l’accés a un màxim 
de 60 persones, complint 
les normes d’aforament en 
espais públics que ha esta-
blert la Generalitat. Les ses-
sions tindran lloc divendres 
a les 7 de la tarda i dissabte 
a les 6. Las muertes chiquitas 
és el resultat d’un recorregut 
de la seva autora per Mèxic 
preguntant a les dones sobre 
la seva experiència de l’or-
gasme femení. 

‘Torna, germana’, el vintè musical jove de Prats
Prats de Lluçanès Ja són vint cursos durant els quals els alumnes de l’ins-
titut Castell del Quer de Prats preparen i posen en escena un musical. Els 
joves de quart curs de Secundària van estrenar dissabte i diumenge passat, 
a la Sala Polivalent, Torna, germana, versió de la popular comèdia musical 
Sister Act 2, dirigida pels professors Lluís Forcada i Judit Boix. Aquest cap de 
setmana s’havia de representar a l’Ateneu de Sant Feliu Sasserra, però s’ha 
suspès igual que la resta d’activitats de l’institut. 
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Marsinyach i Díez, amb els premis que van rebre dimarts

Exdirectius 
del CP Vic 
s’organitzen 
per formar una 
cooperativa

Vic

Vicenç Bigas

Un grup de socis del CP Vic, 
entre els quals hi ha destacats 
exdirectius, s’estan organitzant 
per mirar de salvar-ne el patri-
moni després que la junta 
en funcions anunciés la seva 
dimissió i la presentació d’un 
concurs de creditors que posa 
en perill el seu futur. Donant 
per fet que l’administrador 
concursal optarà per liquidar 
l’entitat perquè la junta sor-
tint no ha previst cap pla de 
viabilitat confien establir-hi 
una negociació per trobar-hi 
una sortida.

Amb el canvi de mes es 
podrà determinar quants 
dels 940 socis que han que-
dat abonen la quota del 
proper trimestre i en quina 
situació queda el club quan 
l’administrador concursal 
n’hagi pres les regnes en les 
properes setmanes. La pro-
posta d’aquest grup de socis 
és crear una cooperativa de 
propietaris per presentar 
una oferta per quedar-se 
les instal·lacions, que estan 
qualificades de zona d’equi-
paments. No descarten, però, 
que l’Ajuntament o altres 
operadors privats hi puguin 
mostrar el seu interès.

La manera de finançar 
l’operació seria a partir de la 
venda de títols unipersonals 
per valor de 1.500 euros, la 
meitat dels quals s’haurien 
de pagar d’entrada i la resta 
en 12 mensualitats. L’ope-
ració està oberta a totes les 
persones disposades a inte-
grar-se en la cooperativa i es 
faria una campanya de cap-
tació, perquè es dona per fet 
que amb el nombre de socis 
actual no és viable poder 
mantenir les instal·lacions.

El concurs de creditors de 
l’entitat es manté en paral·lel 
de l’altre conflicte que té el 
club als jutjats, que és el que 
instrueix el jutjat número 2 
després de la denúncia d’un 
soci per possible administra-
ció deslleial. De la investiga-
ció que analitza la possible 
comissió de diversos delictes 
per part d’exresponsables 
de l’entitat ja n’ha quedat 
exonerat Ferran Busquet, de 
la gestoria manresana Bus-
quet Economistes Auditors, 
contràriament al que deia 
EL 9 NOU divendres passat. 
La fiscalia, al maig, va con-
siderar que no havia comès 
cap delicte i el jutjat, al juny, 
va confirmar-ho acordant el 
sobreseïment de la causa res-
pecte a la seva persona.

Els reis de la pista
La jugadora del CP Manlleu Maria Díez i l’entrenador del CPA Tona Pere Marsinyach, 

millors esportistes de la Federació Catalana de Patinatge

Manlleu / Tona

E.R.

Cap dels dos és osonenc de 
naixement, però tots dos han 
acabat tenint un fort vincle 
amb la comarca i compartei-
xen el fet que aquesta setma-
na van ser distingits per la 
Federació Catalana de Pati-
natge com els millors espor-
tistes de la temporada pas-
sada. La jugadora d’hoquei 
patins del CP Manlleu Maria 
Díez i el patinador d’artístic 
i entrenador del CPA Tona 
Pere Marsinyach fa temps 
que viuen un moment espor-
tiu dolç i això ha anat acom-
panyat de reconeixements. 

La igualadina Maria Díez, 
que va fitxar pel Manlleu 
la temporada passada i que 
s’ha afincat a Osona, on tre-
balla i fa de coordinadora 
dels equips femenins del CP 
Manlleu, va rebre un premi 
que és en homenatge a tota 
la seva trajectòria després 
d’anunciar que es retirava 
de la selecció estatal amb la 
qual ha assolit un campionat 
del món i dos World Roller 
Games així com quatre copes 
d’Europa. A aquests títols 
hi suma una Copa d’Euro-
pa, dues copes de la reina i 
dues lligues amb el Gijón, 
a més d’una copa Amèrica 
amb la selecció catalana. 
“El premi és sobretot pels 
World Roller Games de l’any 
passat, però jo me’l prenc 
com una recompensa a tants 
anys competint”, explica. I és 
que Díez, que té 30 anys, va 
començar a practicar hoquei 
quan tenia 8 anys a l’Igua-
lada femení, de manera que 
en fa 22. Un temps durant 
el qual “hem aconseguit 
moltes millores en l’hoquei 
femení, encara que ens queda 
camí per recórrer”. Enguany 

s’havia plantejat penjar els 
patins, però la suspensió de 
les principals competicions 
aquests dies per l’emergèn-
cia sanitària provocada pel 
coronavirus està fent que 
s’ho repensi. “Estic gaudint 
jugant i m’ho he d’acabar de 
pensar bé”, afirma. De fet, 
no només s’ho passa bé sinó 
que també competeix a un alt 
nivell. La prova és que és la 
màxima golejadora de l’OK 
Lliga femenina, un fet que ja 
ha assolit diverses vegades 
en temporades passades.

El cardoní Pere Marsi-
nyach, per la seva banda, 
repetia un guardó que ja va 
rebre l’any anterior i que ara 
reconeixia el Campionat d’Es-
panya i Subcampionat del 
món individual així com el 
campionat estatal i el bronze 
europeu en la modalitat de 
quartets. “No m’ho esperava, 
perquè ja me’l van donar 
l’any passat i dos anys con-
secutius és molt important. 

Nosaltres competim per amor 
a l’art, però que et donin 
premis i t’ho reconeguin és 
molt gratificant”, assegura el 
jove de 24 anys, que patina 
des que tenia 4 anys i que 
ensenya bona part dels seus 
coneixements al CPA Tona, 
on és el responsable de la for-

mació dels patinadors indivi-
duals i del grup petit de xous. 

En la mateixa gala que Díez 
i Marsinyach –que també van 
rebre altres reconeixements 
individuals i d’equip– van ser 
premiats altres osonencs com 
Anna Casarramona i Ricard 
Ares així com la portera del 

Voltregà Teresa Bernadas i 
Xavier Malian i Ferran Font, 
tots ells com a medallistes als 
World Roller Games amb les 
seleccions. D’altra banda, es 
va atorgar el Trofeu a l’excel-
lència a les seleccions Sub-19 
i Sub-17 masculines i la Sèni-
or femení, així com al primer 
equip femení del Club Patí 
Voltregà per la seva Copa 
d’Europa. Tampoc van faltar 
mencions especials per a les 
integrants de la selecció cata-
lana femenina 18, i el jugador 
del CP Manlleu Roc Pujadas 
es va emportar el Premi 
Joves Promeses. També es va 
atorgar una menció honorí-
fica a la selecció catalana de 
Macau 2004 pels 15 anys del 
Mundial B, de la qual van ser 
integrants Víctor Agramunt, 
Quim Casalí, Juli Anguita i 
l’extècnic voltreganès Jordi 
Camps. 

Sens dubte, una nova 
demostració de força de l’ho-
quei osonenc. 

Díez va anunciar 
la retirada de la 
selecció després 

de set títols 
internacionals

Adam Raga, 
subcampió del 
món de X-Trial

Centelles Aquesta setmana 
s’ha conegut el nou campió 
del món de X-trial. Després 
de cancel·lar la prova del 
proper 21 de març a Àustria, 
i tot i que queda pendent la 
de l’abril a Andorra, Toni 
Bou (Montesa) s’ha procla-
mat matemàticament campió 
amb 100 punts, 25 punts més 
que el pilot afincat a Cente-
lles Adam Raga (TRS), que 
acaba segon, posició que ha 
ocupat en les cinc proves. 
Jeroni Fajardo (Sherco) és 
tercer amb 34 punts.

Joan Cros 
continua lluitant 
als Estats Units

Daytona (Estats Units) L’es-
tat de Florida va acollir el cap 
de setmana passat la desena 
prova del Monster Energy 
AMA Supercross. Una de les 
carreres més dures i compli-
cades de tota la temporada 
amb prop de 100.000 per-
sones de públic. El pilot de 
Manlleu Joan Cros va passar 
una vegada més al Night Pro-
gram i va finalitzar en setena 
posició de la repesca, molt a 
prop d’aconseguir el passi al 
Main Event, objectiu pel qual 
fa dies que treballa.

Bon paper a les 
cites atlètiques de 
base i veterans

Sabadell L’atleta del CA Vic 
Honor Lavery va ser tercera 
als 60m llisos (7.77 MMP) 
del Català Sub-20. En Sub-16 
va pujar al podi el lluçanès 
Aniol Clavell (CA Olot), 
segon als 1.000mll (2:40.54 
MMP). En Sub-14 els millors 
resultats del CA Vic van ser 
de Ferran Pujol, tercer als 
2.000m llisos (6:40.95 MMP); 
Laura Santanera, tercera 
als 1.000mll, i Núria Collell, 
segona als 2.000mll. A l’Esta-
tal de Veterans, segon lloc de 
Maite Guasch en triple salt.

Gerard Morales 
puja al podi del 
Trail Costa Brava

Palamós Més de 1.200 atle-
tes van participar el cap de 
setmana passat al Trail Costa 
Brava, repartits en les seves 
tres distàncies. En la prova 
Marathon de 43 quilòmetres 
i 2.100 metres de desnivell 
positiu el moianès Gerard 
Morales (The Elements 
Food) va tirar d’experiència a 
la prova per acabar en segona 
posició a 10 minuts del ven-
cedor, Victor Mier (Oriente 
Atletismo), que va invertir 
4h 22m 42seg a fer el recor-
regut pel litoral gironí.
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A Osona la xifra de llicències es manté estable mentre que a la 
resta del país no para de créixer

El futbol femení 
es consolida

Vic

Laia Miralpeix

El projecte #Orgullosa està 
donant els seus fruits. El 
futbol català va sumar 12.000 
llicències femenines la tem-
porada passada i, amb aques-
ta xifra, va aconseguir un 
rècord històric. Aquest mes 
de març s’ha assolit un nou 
rècord de fitxes federatives 
femenines a Catalunya en 
arribar a les 14.059.

La campanya #Orgullosa, 
iniciada per la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) 
l’estiu del 2017 amb l’objec-
tiu de promocionar el futbol 
i el futbol sala femení català  
i amb una inversió de més 
de tres milions d’euros per 
als tres anys següents, ha 
contribuït que Catalunya 
sigui la líder destacada de la 
taula, però l’interès és crei-
xent a tot arreu. Les dades ho 
certifiquen. A tot Espanya, 
les 65.091 llicències de la 
temporada 2018-19 sumen 
més del doble que les de fa 
només una dècada. Campa-
nyes que es porten a terme 
perquè nens i nenes tinguin 
les mateixes oportunitats de 
lluitar pel que volen.

I és que fins fa pocs anys, 
no hi havia prou nenes i 
poques noies per crear com-
peticions amb una estructura 
dividida per edats a imatge 
de la masculina. Les nenes 
estaven obligades a escollir 
entre jugar al costat de noies 
més grans o en equips mix-
tos, permesos fins a la cate-
goria d’Infantil. Als 13 anys, 
les úniques opcions eren 
trobar un equip de noies o 
deixar el futbol. A Catalunya, 
a manca de diverses jorna-
des per a l’acabament de la 
competició, ja s’ha superat 
amb escreix la xifra global de 
12.547 llicències femenines 
amb què es va tancar el curs 
passat. Un increment del 
12,05% i de fins a 1.512 lli-
cències de futbol i futbol sala 
femení en l’últim any.

Unes dades que també es 
veuen reflectides a escala 
comarcal amb unes estadísti-

Jugadores i tècnics de diversos equips femenins del Torelló, aquest dimarts al camp del Sant Vicenç, on entrenen

La plantilla de l’Infantil A de l’OAR Vic, líders del grup 7 de Segona Divisió, amb un punt més que el Torelló B

El primer equip femení del Vic Riuprimer REFO, màxim representant de la comarca al futbol estatal

ques que no només inclouen 
jugadores sinó també noies 
àrbitres, entrenadores, auxi-
liars, delegades, fisiotera-
peutes i personal mèdic en el 
món del futbol.

Actualment a la delegació 
d’Osona hi ha 456 llicències 
femenines entre futbol afici-
onat, Aleví, Benjamí, Cadet, 
Infantil, Juvenil, Prebenjamí 
i escoleta, però també en fut-
bol sala. La temporada passa-
da eren 456 (428 de futbol i 
18 en futbol sala). De fet, és 
en futbol sala on es veu més 
l’evolució de fitxes –enguany 
la xifra és similar a la de 
l’any passat–, tot i que encara 
hi ha poques nenes i noies 
que el practiquin. Fa dues 
temporades eren 16, però en 
fa tres i quatre que només 
hi havia 3 i 5 nenes (ja que 
jugaven entre Prebenjamí i 
Aleví).

En futbol, l’aficionat és on 
hi ha el major nombre de lli-
cències. De les 439 llicències 
femenines que hi ha aquesta 

temporada 2019/20, 165 són 
de futbol aficionat mentre 
que l’any passat n’hi havia 
154; fa dos anys, 141, i en 
fa tres, 158. La temporada 
2015/16 eren 128.

Per darrere del futbol 
aficionat hi ha el Juvenil: 
65 aquest any; 95, 105, 84 
i 101 en les últimes quatre 
temporades. Cadet i Infantil 
comparteixen el tercer esglaó 
en nombre de llicències en 
futbol femení.

Les llicències de futbol 
femení estan a totes les cate-
gories, i les dades facilitades 
per la Federació Catalana de 
Futbol no impliquen només 
les que juguen en equips 
íntegrament femenins sinó 
que encara hi ha clubs que 
no tenen plantilles femeni-
nes però sí nenes que poden 
jugar en un equip femení.

Aquesta temporada, en 
categoria Cadet hi ha 64 
llicències; tant en Aleví com 
en Infantil el número és de 
56; en Benjamí n’hi ha 25 i 
en Prebenjamí, 8. En futbol 
sala les llicències en clau 
femenina es reparteixen en 
6 (aficionat), 3 en Aleví, 2 en 
Prebenjamí i una en Benjamí, 
Cadet i Infantil.

L’OAR Vic és el club oso-
nenc que té més llicències 
femenines, amb un total de 
93 jugadores (23 en catego-
ria de futbol aficionat, 14 
de Juvenil, 13 de Cadets, 8 
d’Infantil, 12 d’Aleví i 23 
de l’escola de futbol femení 
(nascudes entre el 2005 i el 
2013).

El segueix el Torelló, 
amb 20 llicències de futbol 
aficionat, 18 de Juvenil, 17 
d’Infantil, 9 d’Aleví, 14 de 
Benjamí i 7 d’escoleta.

Per darrere seu, en nom-
bre de llicències hi ha el Vic 
Riuprimer REFO, amb 76 
jugadores donades d’alta a la 
Federació Catalana. D’aques-
tes 20 tenen fitxa amb el 
primer equip, el màxim 
representant osonenc al fut-
bol femení ja que militen a la 
Primera Divisió Nacional; 15 
llicències són en el Sènior B; 
16, en el Juvenil A; 18, en el 

Amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones la Federació Catalana 
de Futbol ha donat a conèixer da-
des de l’augment del futbol feme-
ní a Catalunya. Per primera vega-
da se supera la xifra de les 14.000 

llicències arreu del país, gràcies 
a potenciar el futbol base. A Oso-
na, la xifra és estable, amb l’OAR 
Vic, el Torelló i el Vic Riuprimer 
REFO com a clubs que més llicèn-
cies tenen. 

Les dades
Temporada 2015/16

Llicències
en futbol

Llicències
en futbol sala

459 5

Temporada 2016/17

Llicències
en futbol

Llicències
en futbol sala

444 3

Temporada 2017/18

Llicències
en futbol

Llicències
en futbol sala

414 16

Temporada 2018/19

Llicències
en futbol

Llicències
en futbol sala

438 18

Temporada 2019/20

Llicències
en futbol

Llicències
en futbol sala

439 17
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Jugadores i tècnics de diversos equips femenins del Torelló, aquest dimarts al camp del Sant Vicenç, on entrenen

La plantilla de l’Infantil A de l’OAR Vic, líders del grup 7 de Segona Divisió, amb un punt més que el Torelló B
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El primer equip femení del Vic Riuprimer REFO, màxim representant de la comarca al futbol estatal

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Manel Sala, Jordi Solé i Àlex Farrés van firmar dimarts la continuïtat dels dos tècnics

Amb la salvació virtual assegurada, l’equip lluitarà per la promoció

El Manlleu renova Manel Sala i 
Àlex Farrés per una temporada més
Manlleu

L.M.

L’AEC Manlleu ha renovat 
els dos entrenadors del pri-
mer equip per a la temporada 
2020/21 quan falten encara 
deu jornades per acabar la 
Lliga. Segons el director 
esportiu, Jordi Solé, la reno-
vació s’ha fet “pel treball, 
la implicació, les idees, la 
gestió del grup i la disciplina 
emprada tant” per Sala com 
per Farrés. Qualitats que 
Solé destaca més enllà dels 
bons resultats que ha acon-
seguit l’equip que l’ha portat 
a la quarta posició (empatat 
amb els mateixos punts que 
el tercer) i amb la salvació 
virtual assegurada. En aquest 

sentit, Manel Sala es mostra 
“molt content” de continuar 
entrenant el primer equip 
del Manlleu i assenyala que 
“s’han fet les coses bé, amb 
un grup de jugadors joves i 
amb moltes ganes i amb uns 
entrenadors que també ho 
som”. Sala assegura que a 
títol personal la renovació 
significa “tranquil·litat”, 
però diu que “hem tingut les 
coses clares des del principi, 
no hem canviat res i hem 
continuat amb la idea de joc 
que portàvem des del prin-
cipi”. Una idea de joc i de 
futbol que està fent disfrutar 
als aficionats manlleuencs 
en una temporada en la qual 
els resultats també acompa-
nyaven encara que “ningú 

s’ho esperava, i més tal com 
vam començar la Lliga, sense 
guanyar els partits de fora”, 
explica un Manel Sala con-
vençut que “l’equip ho dona-
rà tot per fer la promoció”. 

Pel director esportiu, “con-
tinuar amb el projecte iniciat 
la temporada passada amb un 
Manel Sala que acabava de 
penjar les botes i que es posa-
va a la banqueta d’un primer 
equip per primera vegada és 
bàsic” i destaca que “ha estat 
molt fàcil posar-nos d’acord”. 
Solé té clar que “són perso-
nes que senten el club i que 
han aconseguit canviar el 
futbol i han professionalitzat 
la manera de treballar; per 
disciplina, esforç, entrega i 
gestió del grup”. 

Agraïment de la FCF 
a Vic malgrat el canvi 
de seu de la Copa 

Vic La Federació Catalana de 
Futbol va emetre un comu-
nicat aquest setmana confir-
mant el que ja avançava EL 9 
NOU dilluns, que la final de 
la Copa Catalunya Absoluta 
es jugarà a l’Olímpic de Ter-
rassa i no al de Vic com esta-
va previst inicialment per 
raons tècnics sobrevingudes 
en la il·luminació. L’ens fede-
ratiu va voler fer un agraï-
ment a la capital d’Osona i al 
seu ajuntament així com als 
clubs UE Vic i Vic Riuprimer 
REFO per les gestions realit-
zades per albergar el partit. 
La federació va avançar la 
seva voluntat de celebrar 
pròximament a Vic algun 
dels seus esdeveniments iti-
nerants arreu del territori.

Una taula rodona 
pels 125 anys del 
Borgonyà

Borgonyà Els actes dels 
125 anys de la fundació de la 
colònia de Borgonyà (1895-
2020) van prenent forma. Pel 
proper dissabte 21 s’ha orga-
nitzat una taula rodona amb 
el nom “Borgonyà i els orí-
gens del futbol a Catalunya”. 
Moderada pel periodista de 
Ràdio Ona Pere Trabal hi 
participaran el periodista i 
doctor honoris causa Ramon 
Besa; el doctor investigador 
en història de l’esport Javier 
Arranz; els periodistes Marc 
Mayola i Arnau Segura; 
el membre de la junta del 
Borgonyà Jordi Rosanes, i 
l’escriptor Josep Bobé. L’acte 
està previst fer-lo a partir de 
les 6 de la tarda al teatre de 
Borgonyà. 

El primer equip del 
Vic femení prepara 
una trobada

Vic L’històric primer equip 
de futbol femení de Vic que 
va començar a competir a la 
ciutat a principis dels anys 70 
quan hi va haver un autèntic 
boom de dones que van voler 
jugar a futbol ha començat a 
moure’s per organitzar una 
trobada després de molts 
anys sense veure’s. La inten-
ció era celebrar un dinar 
aquest dissabte on compartir 
records, fotografies i docu-
ments de l’època, però la 
situació actual de mesures 
per frenar la propagació del 
coronavirus han fet posposar 
la trobada. L’equip presu-
meix que en aquell moment 
aixecava tanta expectació que 
aplegava més espectadors 
fins i tot que el masculí. 

Juvenil B, i 7 juguen a la Lli-
ga del Consell Comarcal. De 
fet, són diversos els clubs que 
a banda dels equips federats 
a la FCF també tenen equips 
(tant amb jugadors com amb 
jugadores) que juguen a la 
Lliga del Consell Comarcal.

Altres equips com Cente-
lles també està potenciant 
el futbol femení amb equips 
i aquesta temporada tenen 
quatre categories amb 52 
llicències. Manlleu, amb un 
equip a Preferent i també 
amb diversos a la base, Moià, 
Taradell, Riudeperes, Tona, 
Castellterçol, Fundació UE 
Vic o l’Atlètic Ripoll, com a 
màxim representant femení 
del Ripollès, són els altres 
clubs amb equips femenins 
a les respectives categories 
i lligues de la FCF. Precisa-
ment, l’Atlètic Ripoll compta 

amb 68 llicències, repartides 
entre 12 que les tenen al 
Consell, les 54 federades a la 
FCF i 12 que són veteranes. 
Al Ripollès també hi ha acti-
vitat femenina a l’Escola de 
Futbol del Ripollès i la Vall 
del Ter.

Llicències de futbol femení 
a les comarques d’Osona, el 
Ripollès i el Moianès que 
han crescut com també han 
augmentat les jugadores que 
han fitxat per equips de fut-
bol d’elit com poden ser Bar-
ça i Espanyol. I tampoc les 
que habitualment són convo-
cades per la selecció catalana 
i fins i tot l’espanyola, com 
és el cas de Bruna Vilamala. 
O d’altres que, aprofitant els 

estudis, fan servir beques per 
estudiar i anar a jugar a fut-
bol a altres països, sobretot 
als Estats Units.

I és que en els darrers anys 
les noies no han parat i els 
resultats han arribat acon-
seguint, en els darrers anys, 
la majoria dels grans títols 
a escala estatal: dues Euro-
copes Sub-19 (2017 i 2018) i 
unes altres dues de la Sub-17 
(2015 i 2018), que també va 
guanyar el Mundial el 2018. 
D’aquesta manera, la societat 
ha anat assimilant a poc a poc 
la imatge d’una dona mar-
cant gols i aixecant títols. Un 
afecte crida que sumat a les 
campanyes que està portant 
a terme la FCF estan donant 
els seus fruits. 

A Osona hi ha 
456 llicències 
entre futbol i 

futbol sala

L’OAR Vic, el 
Torelló i el Vic 

Riuprimer, els de 
més llicències
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Josep-Eladi Baños, Pere Manuel Gutiérrez i Javier Peña

La UVic estudiarà les 
lesions en joves i infants

Ho permetrà un conveni amb el COPLEFC

Vic

EL 9 NOU

La Universitat de Vic 
- Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC) i el 
Col·legi de Professionals de 
l’Activitat Física i l’Esport de 
Catalunya (COPLEFC) van 
signar dimarts un conveni 
de col·laboració per impul-
sar un estudi de les lesions 
produïdes per l’esport de 
competició en esportistes 
joves de Catalunya. Aquesta 
recerca, que ja està en marxa, 
l’estan duent a terme inves-
tigadors del Centre d’Estudis 
en Esport i Activitat Física 
(CEEAF) de la Universitat. 
En virtut d’aquest acord, el 
COPLEFC aportarà finança-
ment al projecte.

El propòsit de l’estudi, 
que rep el nom de Projec-

te SONAR, és conèixer les 
causes de les lesions que 
pateixen infants i joves de 
Catalunya que practiquen 
esport de competició, tant 
durant el desenvolupament 
de competicions com en els 
entrenaments. L’objectiu és 
establir protocols i decàlegs 
de bones pràctiques que 
permetin la seva prevenció 
perquè, segons explica Javier 
Peña, director del CEEAF i 
coordinador de l’estudi, “les 
lesions esportives són un 
problema de salut comunità-
ria rellevant ja que al marge 
de condicionar de forma 
important el desenvolupa-
ment de carreres esportives 
d’èxit, condicionen l’adhesió 
futura a l’esport i l’activitat 
física i tenen un cost econò-
mic per als sistemes de salut 
molt important”. 

La recerca es divideix en 
dues fases: en la primera, 
en curs actualment, s’estan 
desenvolupant les eines que 
permetin aquesta recollida 
de dades per, després, esta-
blir contacte amb una sèrie 
d’entitats esportives que 
col·laboraran en l’estudi. En 
la segona fase, s’analitzaran 
les dades i se n’extrauran 

conclusions, donant a conèi-
xer els resultats de l’estudi. 
En l’acte de formalització 
del conveni, el rector Josep-
Eladi Baños es va mostrar 
molt satisfet amb l’acord i 
va recordar que les ciències 
de l’activitat física “són un 
puntal de la docència a la 
nostra universitat” i que és 
per això que “la recerca en 

aquest àmbit ha de ser, i és, 
igual de fonamental”. Per 
la seva banda, el president 
del COPLEFC, Pere Manuel 
Gutiérrez, va considerar clau 
crear sinergies entre “el món 
acadèmic i el professional, 
perquè els resultats de recer-
ques com aquesta sempre 
acaben revertint en aquest 
darrer”. 

Esteve Mata, campió estatal de quadre 71/2
Molins de Rei El centellenc Esteve Mata, del Club Billar 
Vic, es va proclamar campió d’Espanya en la modalitat 
quadre 71/2 en una competició que va reunir 16 jugadors. 
Després de bons partits, Mata es va plantar a la final, on 
es va veure les cares amb Raúl Cuenca (CB Sueca). Els dos 
millors jugadors de joc curt es van enfrontar en un partit 
digne d’un campionat estatal, on Mata es va imposar per 
200 a 35 amb cinc entrades. 

Àngela Pérez  
i Iñaki Cabrera 
s’imposen al 
Català de tennis 
de Torelló

Torelló

EL 9 NOU

Les instal·lacions del Club 
Tennis Torelló van acollir la 
setmana passada el Campio-
nat de Catalunya de segona 
i tercera categoria, que va  
aplegar 66 jugadors i 41 juga-
dores d’arreu de Catalunya. 
Durant la setmana es van 
jugar un total de 105 partits 
de molt nivell. La campi-
ona va ser la jugadora del 
CT Reus Monterols Àngela 
Pérez, que va guanyar en la 
final Ariadna Briones, del CT 
Barcino, i que entrena el grup 
de la Federació Catalana de 
Tennis. En categoria mascu-
lina el campió va ser Iñaki 
Cabrera, del grup de compe-
tició del RCT Barcelona 1899, 
i el finalista el cap de sèrie 
1 del torneig, Álvaro Bueno, 
del CE Laietà. Va destacar 
el gran torneig realitzat pel 
jugador del club amfitrió 
Lluc Mir, que va arribar a 
semifinals després de passar 
tres rondes i perdre a semifi-
nals davant Bueno. L’entrega 
de premis la van presidir 
l’alcalde de Torelló, Marçal 
Ortuño; el president de la 
Federació Catalana de Ten-
nis, Jordi Tamayo, i la secre-
tària del club, Mercè Albi, en 
absència del president. 

El Trail Vall del Congost limita inscripcions
Sant Martí de Centelles El VDC Extreme Trail, la veterana 
cursa Gran Premi Diputació de Barcelona, va presentar la 
seva 23a edició dilluns. La prova està prevista per al 29 de 
març i constarà de dues curses: una marató de 43km i una 
mitja de 24,7km. L’esdeveniment s’ha limitat a 600 parti-
cipants per a cada prova per compromís mediambiental de 
l’organització. També es destinaran 2 euros de cada inscrip-
ció a la recerca del càncer infantil a Sant Joan de Déu.

Bons resultats de Martí Ranea
Knoxville (Estats Units) La participació del nedador Martí 
Ranea als 2020 NAIA Nationals Campionships, disputats 
la setmana passada a Knoxville, Tennessee, va ser molt 
bona. Va fer dos segons llocs a les proves de 200 i 400 estils 
amb millors marques personals i va contribuir a la victòria 
per equips de la seva universitat (a la foto, amb el trofeu). 
Ranea està entrenant amb una beca a l’estat de Florida, on 
està fent una molt bona progressió en l’àmbit esportiu.

Medalles del Judo Moià, a l’Estatal
Alacant El passat cap de setmana es va disputar la Super-
copa d’Espanya de judo en categories Cadet i Infantil, amb 
una participació de 1.200 judokes de tot l’Estat, França 
i Anglaterra. Entre els participants del Judo Moià i el 
Judo Ripoll van destacar les actuacions dels del Moianès 
en Cadet (Sub-18). Ahmed Mssahal va ser primer -55kg; 
Raquel Romeu, segona -48kg; Pol Miranda, setè -81kg, i 
Marc Escribà, setè +90kg.
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

Uns jugadors en plena partida de petanca

El Club Tennis Vic, atenent a les 
recomanacions de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física de la Generalitat 
de Catalunya i com a mesura 
preventiva per evitar la propa-
gació del virus Covid-19, pren 
la determinació de suspendre 
totes les activitats esportives 
i socials organitzades des del 
club durant un mínim de 15 

dies. En aquest cas afecta 
l’Escola de Tennis, l’Escola de 
Pàdel, els cursets de natació i 
les classes dirigides.

Des del CT Vic demanen la 
màxima comprensió per la me-
sura adoptada basant-se en la 
Secretaria General de l’Esport 
i de l’Activitat Física, les reco-
manacions de l’Ajuntament de 
Vic, la Federació Catalana de 

Tennis i la Federació Catalana 
de Pàdel i conclouen dient 
que “seguirem amb detall les 
indicacions de les institucions 
sanitàries per restablir la nor-
malitat al més aviat possible”. 
Per altra banda, informen que 
el club restarà obert per a l’ús 
voluntari individual de cada 
soci i demanem extremar la 
higiene.

Vista general del Club Tennis Vic

Amb el nom d’A la nostra bola, 
aquest dimecres va començar 
una nova activitat al Club Tennis 
Vic. Es tracta d’una trobada 
de jugadors i aficionats a la 
petanca que es trobaran cada 
dimecres fins al 17 de juny a les 
pistes de petanca del CT Vic 
amb l’objectiu “de passar-s’ho 
bé i fer esport”. L’activitat està 
oberta tant als socis com als 

no socis del CT Vic. Cal portar 
les pilotes o boles per poder 
jugar. L’activitat forma part de 
la secció de petanca Vacan-
ces Tot l’Any, que es reuneix 
els dimecres al matí al CT Vic. 
Durant l’any organitzen diversos 
campionats de petanca com el 
torneig de Primavera, el campi-
onat Social de tardor o la Copa 
Nadal, entre d’altres.

El Club Tennis Vic suspèn les 
activitats esportives però manté 
obertes les instal·lacions

Trobada d’aficionats 
a la petanca els 
dimecres al matí

Bàsquet

SÈNIOR A. GRUP 1

Premià de Dalt, 61 - Mataró Parc Boet, 62
Mir B, 44 - Sinera, 64
The Rock, 84 - Argentona B, 55
AECAM Malgrat, 76 - Montmeló, 36
Lliçà de Vall, 68 - Montgat, 74
L’Ametlla, 58 - Caldes B, 72
Llinars B, 52 - Manlleu, 32

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pMontgat ........................19 18 1 1455 1254 37
 2.- pCaldes B ........................20 17 3 1565 1227 37
 3.- rMataró Parc Boet ........20 13 7 1473 1401 33
 4.- rSinera ............................20 13 7 1285 1203 33
 5.- Montmeló ......................20 13 7 1369 1305 33
 6.- The Rock ........................19 11 8 1409 1297 30
 7.- Llinars B .........................20 8 12 1306 1318 28
 8.- Manlleu ....................... 19 9 10 1164 1115 28
 9.- AECAM Malgrat ...........19 8 11 1152 1201 27
 10.- sPremià de Dalt .............20 6 14 1166 1300 26
 11.- sL’Ametlla ......................19 6 13 1134 1298 25
 12.- sMir B .............................20 5 15 1180 1338 25
 13.- sArgentona B .................20 5 15 1176 1486 25
 14.- qLliçà de Vall .................19 5 14 1144 1235 24

SÈNIOR B. GRUP 2

Lliçà d’Amunt 3, 63 - Les Franqueses B, 52
Valldemia Maristes, 58 - Martorelles, 41
Amunt Bàsquet, 50 - Vila Montornès B, 56
Centelles, 60 - Mas St. Lleí, 61
St. Pol, 84 - St. Celoni B, 54
Descansa: Canovelles B

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pLliçà d’Amunt 3 ...........18 16 2 1231 999 34
 2.- Mas St. Lleí ....................18 16 2 1190 1023 34
 3.- Amunt Bàsquet ..............19 11 8 1181 1050 30
 4.- Valldemia Maristes .......18 11 7 1052 1013 29
 5.- St. Pol ..............................18 9 9 1085 1070 27
 6.- Canovelles B ..................18 7 11 1104 1200 25
 7.- Martorelles ....................18 7 11 993 1065 25
 8.- Les Franqueses B ...........18 7 11 1073 1123 25
 9.- Vila Montornès B ..........18 6 12 1038 1073 24
 10.- Centelles ...................... 19 5 14 1140 1272 24
 11.- St. Celoni B.....................18 5 13 1013 1212 23

SÈNIOR GIRONA. NIVELL B. 
GRUP 1

St. Julià de Ramis - Campdevànol, ajornat
Porqueres, 50 - Ripoll B, 58
Figueres, 82 - Vall del Terri, 49
Hostalric, 66 - Palau, 62
Palamos, 99 - Vilablareix, 27
Begur, 73 - Palafolls, 71
At. Silenc, 63 - Olot, 75

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Palamos ..........................16 15 1 1262 848 31
 2.- Olot .................................15 13 2 1135 778 28
 3.- Ripoll B ........................ 16 10 6 1079 958 26
 4.- Figueres ..........................14 11 3 911 766 25
 5.- Hostalric .........................16 9 7 919 978 25
 6.- At. Silenc ........................14 10 4 985 858 24
 7.- Porqueres .......................16 8 8 897 906 24
 8.- Palau ...............................16 7 9 946 982 23
 9.- Begur ..............................16 5 11 947 1088 21
 10.- Vilablareix ......................15 6 9 868 1014 21
 11.- Palafolls ..........................16 3 13 1003 1192 19
 12.- St. Julià de Ramis ..........14 5 9 762 845 19
 13.- Campdevànol .............. 14 4 10 746 856 18
 14.- Vall del Terri ..................16 1 15 743 1134 17

JÚNIOR INTERTERRITORIAL. 
GRUP 3

Unió Girona, 54 - CB Vic-UVic 1, 78
St. Feliu, 67 - St. Andreu Natzaret, 81
Adepaf, 62 - Vilassar de Dalt, 71
Sol Gironès Bisbal, 77 - Mataró Parc Boet, 61
Montgat, 70 - AECAM, 86
Mataró, 76 - Maristes Ademar, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pMaristes Ademar ........20 18 2 1468 1138 38
 2.- pCB Vic-UVic 1 ............ 20 17 3 1705 1209 37
 3.- Sol Gironès Bisbal .........20 16 4 1641 1260 36
 4.- Mataró ............................20 16 4 1592 1261 36
 5.- Mataró Parc Boet...........20 11 9 1220 1242 31
 6.- Vilassar de Dalt .............20 11 9 1271 1238 31
 7.- St. Andreu Natzaret ......20 9 11 1315 1503 29
 8.- AECAM ..........................20 6 14 1360 1431 26
 9.- Adepaf ............................20 6 14 1304 1465 26
 10.- qSt. Feliu ........................20 4 16 1276 1571 24
 11.- qUnió Girona .................20 3 17 1159 1550 23
 12.- qMontgat ........................20 3 17 1122 1565 23

GRUP 6

L’Hospitalet 2002, 82 - Llefià, 77
Sabadell, 75 - Basquet Neus, 51
Sta. Coloma, 78 - CB Vic-UVic 2, 65
Mas de Sant Lleí, 71 - St. Adrià 2, 63
Gramenet, 55 - Tecla Sala, 58
Lliçà d’Amunt, 69 - CN Terrassa, 48

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pLliçà d’Amunt ..............20 18 2 1515 1049 38
 2.- pSabadell ........................20 15 5 1566 1286 35
 3.- Sta. Coloma ....................20 14 6 1485 1323 34
 4.- Tecla Sala........................20 14 6 1299 1316 34
 5.- CN Terrassa ....................20 12 8 1381 1295 32
 6.- CB Vic-UVic 2 .............. 20 12 8 1449 1318 32
 7.- Gramenet........................20 9 11 1286 1253 29
 8.- Basquet Neus .................20 8 12 1278 1295 28
 9.- St. Adrià 2 .......................20 6 14 1246 1443 26
 10.- qLlefià .............................20 6 14 1306 1428 26
 11.- qL’Hospitalet 2002 ........20 3 17 1136 1466 23
 12.- qMas de Sant Lleí ..........20 3 17 1219 1694 23

JÚNIOR PRIMER ANY. GRUP 3

Vilassar de Dalt, 43 - Granollers 3, 56
Adepaf, 70 - Mataró, 77
Bàsquet Girona, 62 - Maresme, 48
Girona, 55 - Lliça d’Amunt 2, 51
Mollet B, 58 - St. Narcís, 77
Descansa: CB Vic-UVic 3

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Granollers 3....................19 15 4 1300 1052 34
 2.- Bàsquet Girona ..............18 16 2 1409 985 34
 3.- CB Vic-UVic 3 .............. 18 14 4 1337 1035 32
 4.- Mataró ............................19 10 9 1118 1108 29
 5.- Adepaf ............................18 10 8 1265 1239 28
 6.- Maresme.........................18 10 8 1125 1108 28
 7.- St. Narcís ........................18 7 11 1033 1192 25
 8.- Lliça d’Amunt 2 .............18 7 11 1042 1124 25
 9.- Mollet B ..........................18 6 12 1170 1245 24
 10.- Girona .............................18 4 14 989 1277 22
 11.- Vilassar de Dalt .............18 1 17 856 1279 19

JÚNIOR. NIVELL A. GRUP 4

El Masnou, 56 - Granollers 4, 58
Canet, 75 - Mataró, 46
Argentona, 65 - Tona-Osona Sud 1, 67

St. Celoni, 66 - Arenys, 58
Calella, 76 - Parets, 45

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- rCalella ...........................17 15 2 1104 941 32
 2.- rGranollers 4 .................17 13 4 1097 902 30
 3.- El Masnou ......................16 12 4 1146 861 28
 4.- Canet ...............................16 11 5 976 914 27
 5.- Tona-Osona Sud 1 ....... 16 10 6 1116 988 26
 6.- St. Celoni ........................16 9 7 972 947 25
 7.- Parets ..............................17 5 12 939 1202 22
 8.- qArgentona ....................16 4 12 898 1096 20
 9.- qArenys ..........................16 3 13 804 938 19
 10.- qMataró ..........................17 0 17 851 1114 17

JÚNIOR. NIVELL B. GRUP 4

La Llagosta, 61 - Cardedeu, 57
Tona-Osona Sud 2, 67 - CB Vic-UVic 4, 37
Sta. Perpètua, 68 - Ripoll, 56
Llinars, 41 - Les Franqueses, 48
Descansa: La Garriga, Torelló, Granollers 5

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pTorelló ....................... 16 14 2 1176 821 30
 2.- Les Franqueses ..............15 13 2 1022 695 28
 3.- Ripoll ........................... 15 12 3 1233 814 27
 4.- Llinars .............................16 11 5 868 727 27
 5.- Sta. Perpètua..................15 11 4 1040 855 26
 6.- Granollers 5....................15 6 9 739 907 21
 7.- La Garriga .......................14 6 8 788 740 20
 8.- Cardedeu ........................16 4 12 717 989 20
 9.- Tona-Osona Sud 2 ....... 15 3 12 715 942 18
 10.- CB Vic-UVic 4 .............. 16 2 14 669 1078 18
 11.- La Llagosta .....................15 2 13 654 1053 17

FEMENÍ JÚNIOR. PREFERENT B

Lleida, 43 - Jov. Badalona, 56
Lima Horta, 63 - Boet Mataró, 51
St. Adrià B, 60 - Barça CBS B, 62
Femení Osona Taronja, 54 - Unigirona, 71

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Barça CBS B ......................9 7 2 579 507 16
 2.- Jov. Badalona ...................9 7 2 505 457 16
 3.- Lima Horta .......................9 6 3 571 464 15
 4.- St. Adrià B ........................9 4 5 548 543 13
 5.- Unigirona .........................8 5 3 483 450 13
 6.- Boet Mataró .....................8 4 4 467 491 12
 7.- Lleida ................................9 1 8 489 565 10
 8.- Femení Osona Taronja . 9 1 8 478 643 10

FEMENÍ JÚNIOR. NIVELL A. 
GRUP 3

St. Fruitós, 52 - Virolai, 42
Femení Osona Blanc, 55 - Grup Barna, 32
Front Marítim, 40 - Safa Claror, 61
Torelló, 62 - Vedruna Gràcia, 40
Vilatorrada, 26 - St. Just, 33
Esparreguera, 80 - Ceissa, 30
Descansa: Santpedor

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ......................... 18 16 2 1241 742 34
 2.- Esparreguera ..................18 16 2 1275 901 34
 3.- Safa Claror .....................19 14 5 1083 868 33
 4.- St. Fruitós .......................18 13 5 966 745 31
 5.- St. Just ............................19 12 7 856 755 31
 6.- Vedruna Gràcia ..............19 11 8 890 992 30
 7.- Virolai .............................19 9 10 973 1064 28
 8.- Femení Osona Blanc ... 18 10 8 998 967 28
 9.- Grup Barna .....................18 8 10 881 916 26
 10.- Santpedor .......................18 4 14 818 935 22
 11.- Vilatorrada .....................18 3 15 752 1018 21
 12.- Ceissa ..............................18 2 16 647 1077 20
 13.- Front Marítim ................18 1 17 691 1091 19

FEMENÍ JÚNIOR. NIVELL B1. 
GRUP 4

Súria, 59 - Martorell, 54
Olesa, 49 - Fem. Osona Negre, 47
Llívia-Puigcerdà - Joviat B, ajornat
Descansa: Vilatorta

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Joviat B .............................5 5 0 341 217 10
 2.- Olesa .................................5 4 1 260 210 9
 3.- Fem. Osona Negre ......... 6 2 4 304 309 8
 4.- Llívia-Puigcerdà ..............5 3 2 277 289 8
 5.- Vilatorta ........................ 6 2 4 259 305 8
 6.- Súria ..................................6 2 4 288 335 8
 7.- Martorell ..........................5 1 4 222 286 6

FEMENÍ JÚNIOR. NIVELL B2. 
GRUP 5

Palau, 60 - Roda, 43
Canovelles, 37 - Tona-Osona Sud, 48
Les Franqueses - Navàs, ajornat
Descansa: Artés

Resultats i classificacions 
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Equips...................................PJ. .PG. .PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Artés	.................................6	 5	 1	 296	 259	 11
	 2.-.Tona-Osona.Sud............. 6. 4. 2. 295. 252. 10
	 3.-	Palau	.................................6	 3	 3	 274	 319	 9
	 4.-	Les	Franqueses	................5	 3	 2	 250	 242	 8
	 5.-	Canovelles	........................6	 2	 4	 251	 256	 8
	 6.-	Navàs	.................................5	 2	 3	 262	 243	 7
	 7.-.Roda................................ 6. 1. 5. 249. 306. 7

Escacs

NACIONAL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Jake,	5.5	-	Moià.Moianès,	4.5
Cardona,	4.5	-	Catalonia-Joviat,	5.5
Tàrrega,	7.5	-	Calaf,	2.5
Balaguer,	6	-	Santpedor,	4
Vila	Olímpica,	6	-	Badia,	4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pVila	Olímpica	.............8	 7	 1	 0	 56	 24	 7.5
	 2.-	rCatalonia-Joviat	........8	 6	 1	 1	 45.5	 34.5	 6.5
	 3.-	Jake	...............................8	 5	 1	 2	 42.5	 37.5	 5.5
	 4.-.Moià.Moianès............ 8. 4. 2. 2. 45. 35. 5
	 5.-	Santpedor	.....................8	 3	 2	 3	 41	 39	 4
	 6.-	Badia	.............................8	 3	 2	 3	 38.5	 41.5	 4
	 7.-	Cardona	........................8	 2	 1	 5	 36.5	 43.5	 2.5
	 8.-	Balaguer	.......................8	 2	 1	 5	 34.5	 45.5	 2.5
	 9.-	qTàrrega	.......................8	 1	 1	 6	 32.5	 47.5	 1.5
	10.-	qCalaf	............................8	 0	 2	 6	 28	 52	 1

BARCELONA PREFERENT.  
GRUP 2

Ideal	Clave,	8.5	-	Vall	del	Tenes,	1.5
Ateneu	Colon	B,	8.5	-	Gavà,	1.5
Catalonia-Joviat	B,	3	-	Cornellà,	7
Sant	Martí	B,	7	-	Balsareny	Sallent,	3
EE	Bcn	B,	7	-	Taradell-Centelles,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pAteneu	Colon	B	.........8	 8	 0	 0	 63.5	 16.5	 8
	 2.-	rCornellà	......................8	 7	 0	 1	 61.5	 18.5	 7
	 3.-	Sant	Martí	B	.................8	 5	 0	 3	 45	 35	 5
	 4.-	Balsareny	Sallent.........8	 5	 0	 3	 43	 37	 5
	 5.-	EE	Bcn	B........................8	 5	 0	 3	 42.5	 37.5	 5
	 6.-	Ideal	Clave	...................8	 3	 0	 5	 33.5	 46.5	 3
	 7.-	Gavà	..............................8	 3	 0	 5	 29	 51	 3
	 8.-.Taradell-Centelles..... 8. 2. 1. 5. 29. 51. 2.5
	 9.-	Catalonia-Joviat	B	.......8	 1	 0	 7	 30	 50	 1
	10.-	qVall	del	Tenes	............8	 0	 1	 7	 23	 57	 0.5

GRUP 3

Paretana,	4.5	-	Cerdanyola	Vallès	B,	5.5
Molins	de	Rei,	4	-	Espiga	de	les	Corts,	6
Cornellà	B,	7.5	-	Collblanc,	2.5
Igualada-Ateneu,	4.5	-	Calldetenes,	5.5
Hospitalet	Bellvitge,	1	-	Sant	Cugat	B,	9

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pEspiga	de	les	Corts	....8	 8	 0	 0	 59	 20	 8
	 2.-	rSant	Cugat	B	..............8	 6	 0	 2	 53.5	 26.5	 6
	 3.-	Cerdanyola	Vallès	B	....8	 5	 0	 3	 42.5	 37.5	 5
	 4.-	Cornellà	B.....................8	 4	 1	 3	 38	 41	 4.5
	 5.-	Molins	de	Rei	...............8	 4	 0	 4	 40.5	 39.5	 4
	 6.-	Igualada-Ateneu	.........8	 3	 1	 4	 44.5	 35.5	 3.5
	 7.-	Paretana	.......................8	 3	 0	 5	 37.5	 42.5	 3
	 8.-	Hospitalet	Bellvitge	....8	 2	 2	 4	 34	 45	 3
	 9.-.Calldetenes................. 8. 3. 0. 5. 29.5. 48.5. 3
	10.-	qCollblanc	....................8	 0	 0	 8	 18	 61	 0

BARCELONA PRIMERA 
PROVINCIAL. GRUP 2

Santpedor	B,	5.5	-	Sant	Esteve,	2.5
Berguedà,	4	-	Manlleu,	4
Avinyó,	3.5	-	Navarcles,	4.5
Tona,	5.5	-	St.	Joan	Vilatorrada,	2.5
Estany,	5	-	Vic,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-.pManlleu.................... 8. 7. 1. 0. 44. 20. 7.5
	 2.-	Berguedà	......................8	 7	 1	 0	 43	 21	 7.5
	 3.-	Navarcles	......................8	 4	 0	 4	 34.5	 29.5	 4
	 4.-	Santpedor	B..................8	 3	 1	 4	 34	 30	 3.5
	 5.-.Vic............................... 8. 3. 1. 4. 30. 34. 3.5
	 6.-	St.	Joan	Vilatorrada.....8	 3	 1	 4	 27	 37	 3.5
	 7.-.Estany......................... 8. 3. 1. 4. 25.5. 38.5. 3.5
	 8.-	Avinyó...........................8	 1	 4	 3	 30.5	 33.5	 3
	 9.-.qTona.......................... 8. 2. 1. 5. 26. 38. 2.5
	10.-	qSant	Esteve.................8	 1	 1	 6	 25.5	 38.5	 1.5

BARCELONA SEGONA 
PROVINCIAL GRUP 2

Ideal	Clave	B,	4	-	Moià.Moianès.B,	2
Vacant,	0	-	Rubinenca	B,	6
Sant.Boi.Lluçanès.B,	4	-	Barad	B,	2
Lliçà	de	Vall,	3	-	Peons	del	Bruc,	3
Caldes	Montbui	B,	1	-	Sant	Cugat	C,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pPeons	del	Bruc	...........8	 5	 3	 0	 31.5	 16.5	 6.5
	 2.-	pSant	Cugat	C	..............8	 6	 0	 2	 34	 14	 6
	 3.-.Sant.Boi.Lluçanès.B... 8. 6. 0. 2. 28.5. 19.5. 6
	 4.-	Lliçà	de	Vall..................8	 4	 2	 2	 28.5	 19.5	 5
	 5.-.Moià.Moianès.B......... 8. 4. 1. 3. 27.5. 20.5. 4.5

	 6.-	Ideal	Clave	B	................8	 4	 0	 4	 26.5	 21.5	 4
	 7.-	Rubinenca	B	.................8	 3	 1	 4	 24.5	 23.5	 3.5
	 8.-	Barad	B	.........................8	 3	 1	 4	 24.5	 23.5	 3.5
	 9.-	Caldes	Montbui	B	.......8	 1	 0	 7	 14.5	 33.5	 1
	10.-	qVacant	.........................8	 0	 0	 8	 0	 48	 0

GRUP 3

Vilafranca	E,	2.5	-	Súria,	3.5
Santpedor	C,	2	-	Ullastrell,	4
Catalonia-Joviat	C,	3	-	Navarcles	B,	3
Taradell-Centelles.B,	4.5	-	Santpedor	D,	1.5
Montbui,	3	-	Manlleu.B,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-.pManlleu.B................. 8. 6. 2. 0. 31.5. 16.5. 7
	 2.-	pSúria	............................8	 6	 1	 1	 28.5	 19.5	 6.5
	 3.-	Montbui	.......................8	 5	 2	 1	 29.5	 18.5	 6
	 4.-	Santpedor	C	.................8	 4	 0	 4	 27	 21	 4
	 5.-	Navarcles	B	...................8	 3	 2	 3	 25	 23	 4
	 6.-	Ullastrell	......................8	 3	 1	 4	 21.5	 26.5	 3.5
	 7.-	Catalonia-Joviat	C	.......8	 2	 2	 4	 21.5	 26.5	 3
	 8.-.Taradell-Centelles.B.. 8. 2. 1. 5. 20.5. 27.5. 2.5
	 9.-	Vilafranca	E	.................8	 0	 4	 4	 19.5	 28.5	 2
	10.-	qSantpedor	D	...............8	 1	 1	 6	 15.5	 32.5	 1.5

GRUP 4

Penya	Mollet	B,	2.5	-	Agustí	C,	3.5
Vilafranca	D,	2	-	Sant.Boi.Lluçanès,	4
Sant	Andreu	E,	2	-	Foment	E,	4
Polba	Claramunt,	1.5	-	Castellet,	4.5
Tres	Peons	G,	1	-	Paretana	B,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-.pSant.Boi.Lluçanès..... 8. 8. 0. 0. 37.5. 10.5. 8
	 2.-	pCastellet	.....................8	 6	 0	 2	 30	 18	 6
	 3.-	Vilafranca	D	.................8	 5	 0	 3	 27	 21	 5
	 4.-	Paretana	B	....................8	 4	 1	 3	 27	 21	 4.5
	 5.-	Agustí	C	........................8	 4	 1	 3	 20.5	 27.5	 4.5
	 6.-	Penya	Mollet	B	............8	 2	 2	 4	 21.5	 26.5	 3
	 7.-	Tres	Peons	G	................8	 2	 2	 4	 21	 27	 3
	 8.-	Sant	Andreu	E..............8	 1	 3	 4	 21	 27	 2.5
	 9.-	Foment	E	......................8	 1	 2	 5	 18.5	 29.5	 2
	10.-	qPolba	Claramunt	.......8	 1	 1	 6	 16	 32	 1.5

BARCELONA TERCERA 
PROVINCIAL. GRUP 5

Cardona	C,	4	-	Vacant,	0
Cardona	B,	2	-	Berguedà	B,	2
Catalonia-Joviat	D,	3	-	Balsareny	Sallent	B,	1
Tona.B,	4	-	Manlleu.C,	0
Estany.B,	2	-	Sant	Cugat	E,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pCatalonia-Joviat	D.....8	 5	 2	 1	 21.5	 10.5	 21.5
	 2.-	Berguedà	B	...................8	 5	 1	 2	 21	 11	 21
	 3.-.Tona.B......................... 8. 3. 3. 2. 19.5. 12.5. 19.5
	 4.-	Cardona	B	.....................8	 3	 4	 1	 18.5	 13.5	 18.5
	 5.-	Balsareny	Sallent	B	.....8	 4	 0	 4	 18	 14	 18
	 6.-	Sant	Cugat	E	................8	 3	 3	 2	 16.5	 14.5	 16.5
	 7.-.Estany.B...................... 8. 3. 1. 4. 16. 16. 16
	 8.-	Cardona	C.....................8	 3	 1	 4	 15.5	 16.5	 15.5
	 9.-.Manlleu.C................... 8. 3. 1. 4. 12.5. 18.5. 12.5
	10.-	Vacant	...........................8	 0	 0	 8	 0	 32	 0

GRUP 7

Once	Bcn	B,	1.5	-	Mataró	C,	2.5
Barcelona	E,	2	-	Peona	i	Peó	G,	2
Cervelló	B,	2	-	Gran	Penya	E,	2
Peón	Negro	C,	4	-	Vacant,	0
Moià.Moianès.C,	3	-	Jake	E,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pPeona	i	Peó	G	.............8	 5	 3	 0	 23.5	 8.5	 23.5
	 2.-	Mataró	C.......................8	 6	 1	 1	 22	 10	 22
	 3.-.Moià.Moianès.C......... 8. 4. 1. 3. 17.5. 14.5. 17.5
	 4.-	Cervelló	B	.....................8	 3	 2	 3	 17	 15	 17
	 5.-	Gran	Penya	E	................8	 4	 1	 3	 16.5	 15.5	 16.5
	 6.-	Peón	Negro	C	...............8	 2	 3	 3	 16	 15	 16
	 7.-	Barcelona	E	..................8	 3	 1	 4	 15.5	 16.5	 15.5
	 8.-	Once	Bcn	B	...................8	 4	 0	 4	 15.5	 16.5	 15.5
	 9.-	Jake	E	............................8	 3	 0	 5	 14.5	 16.5	 14.5
	10.-	Vacant	...........................8	 0	 0	 8	 1	 31	 1

Pàdel

PRIMERA MASCULÍ

PE	Taradell	-	La	Solana,	np.
Pàdel	Osona,	3	-	CT	Torelló,	0
Sant	Hilari,	0	-	Fòrum	Centelles,	3
CP	Vic,	0	-	CT	Vic,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Fòrum	Centelles	........10	 7	 0	 3	 21	 9	 21
	 2.-	CT	Torelló	..................10	 7	 0	 3	 18	 12	 18
	 3.-	Pàdel	Osona	...............10	 7	 0	 3	 18	 12	 18
	 4.-	CT	Vic	.........................10	 5	 0	 5	 16	 14	 16
	 5.-	Sant	Hilari	..................10	 5	 0	 5	 15	 15	 15
	 6.-	sPE	Taradell	...............10	 5	 0	 5	 11	 16	 14
	 7.-	sLa	Solana	..................10	 4	 0	 6	 13	 14	 12
	 8.-	qCP	Vic	.......................10	 0	 0	 10	 5	 25	 5

SEGONA MASCULÍ

Foment	Tona,	2	-	Pàdel	Osona	B,	1
PI	Manlleu,	2	-	CT	Torelló	B,	1

CT	Seva,	2	-	CT	Sant	Julià,	1
Indoor	Garrotxa,	2	-	La	Solana	B,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pCT	Seva	.....................10	 10	 0	 0	 24	 6	 24
	 2.-	rCT	Sant	Julià	............10	 8	 0	 2	 23	 7	 23
	 3.-	rFoment	Tona	............10	 7	 0	 3	 19	 11	 19
	 4.-	La	Solana	B	.................10	 4	 0	 6	 15	 15	 15
	 5.-	Indoor	Garrotxa	.........10	 2	 0	 8	 11	 19	 11
	 6.-	sPàdel	Osona	B	..........10	 4	 0	 6	 10	 20	 10
	 7.-	qCT	Torelló	B	.............10	 2	 0	 8	 9	 21	 9
	 8.-	qPI	Manlleu	...............10	 3	 0	 7	 9	 21	 9

TERCERA MASCULÍ. GRUP A

Fòrum	Centelles	B,	2	-	CT	Sant	Hilari	B,	1
Pàdel	Sta.	Eugènia,	2	-	IP	Vic,	1
CT	Arbúcies,	3	-	Privilege	Pàdel,	0
AE	Ripollès,	2	-	CP	Vic	C,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pCT	Arbúcies	.............10	 10	 0	 0	 28	 2	 28
	 2.-	rFòrum	Centelles	B	..10	 8	 0	 2	 19	 11	 19
	 3.-	Privilege	Pàdel	..........10	 7	 0	 3	 17	 13	 17
	 4.-	CP	Vic	C	......................10	 5	 0	 5	 16	 14	 16
	 5.-	CT	Sant	Hilari	B	........10	 3	 0	 7	 12	 18	 12
	 6.-	AE	Ripollès.................10	 3	 0	 7	 10	 20	 10
	 7.-	sIP	Vic	........................10	 2	 0	 8	 10	 20	 10
	 8.-	qPàdel	Sta.	Eugènia	..10	 2	 0	 8	 8	 22	 8

GRUP B

La	Solana	C,	1	-	Olot,	2
CT	Sant	Quirze,	0	-	CT	Campdevànol,	3
Pàdel	Lluçanès,	1	-	CT	Manlleu,	2
CT	Voltregà,	2	-	CP	Vic	B,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pCT	Campdevànol	.....10	 8	 0	 2	 24	 6	 24
	 2.-	rPàdel	Lluçanès	.........10	 8	 0	 2	 19	 11	 19
	 3.-	CT	Sant	Quirze	..........10	 7	 0	 3	 15	 15	 15
	 4.-	CT	Manlleu	................10	 4	 0	 6	 15	 15	 15
	 5.-	CP	Vic	B	......................10	 3	 0	 7	 14	 16	 14
	 6.-	Olot	.............................10	 5	 0	 5	 14	 16	 14
	 7.-	sCT	Voltregà	..............10	 3	 0	 7	 10	 20	 10
	 8.-	qLa	Solana	C	..............10	 2	 0	 8	 9	 21	 9

TERCERA FEMENÍ. GRUP A

Arbúcies	B,	1	-	Pàdel	Moià,	1
PI	Manlleu,	1	-	PI	Garrotxa,	1
Sant	Hilari	B,	2	-	Osona	Wellness,	0
Foment	Tona	B,	0	-	Pàdel	Osona,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pPI	Manlleu	...............10	 7	 3	 0	 17	 3	 17
	 2.-	rPI	Garrotxa	...............10	 5	 3	 2	 13	 7	 13
	 3.-	Pàdel	Osona	...............10	 4	 5	 1	 13	 7	 13
	 4.-	Pàdel	Moià	.................10	 3	 4	 3	 10	 10	 10
	 5.-	Arbúcies	B	..................10	 2	 4	 4	 8	 12	 8
	 6.-	sFoment	Tona	B	........10	 2	 3	 5	 7	 13	 7
	 7.-	sSant	Hilari	B	............10	 2	 3	 5	 7	 13	 7
	 8.-	qOsona	Wellness	.......10	 1	 3	 6	 5	 15	 5

GRUP B

Solana	C,	0	-	Olot,	2
Arbúcies,	2	-	CT	Voltregà,	0
CP	Vic	B,	2	-	CT	Manlleu,	0
Fòrum	Centelles	C,	2	-	PI	Tona,	0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pArbúcies	...................10	 6	 4	 0	 16	 4	 16
	 2.-	rOlot	...........................10	 4	 5	 1	 13	 7	 13
	 3.-	Fòrum	Centelles	C	....10	 4	 4	 2	 12	 8	 12
	 4.-	CT	Voltregà	................10	 3	 5	 2	 11	 9	 11
	 5.-	CT	Manlleu	................10	 3	 4	 3	 10	 10	 10
	 6.-	sCP	Vic	B	....................10	 2	 5	 3	 9	 11	 9
	 7.-	sSolana	C	....................10	 1	 4	 5	 6	 14	 6
	 8.-	qPI	Tona	.....................10	 0	 3	 7	 3	 17	 3

QUARTA FEMENÍ. 
GRUP B

CT	Manlleu	C,	0	-	Privilege	Pàdel	B,	2
CT	Voltregà	B,	2	-	CP	Vic	C,	0
CT	Seva,	2	-	CT	Torelló	D,	0
CT	Sant	Quirze,	2	-	Pàdel	Lluçanès	C,	0
Descansa:	PE	Taradell	B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pCT	Seva	.....................11	 9	 0	 2	 18	 4	 18
	 2.-	rPrivilege	Pàdel	B	.....12	 8	 2	 2	 18	 6	 18
	 3.-	rPE	Taradell	B	...........11	 7	 3	 1	 17	 5	 17
	 4.-	CT	Voltregà	B	............12	 3	 6	 3	 12	 12	 12
	 5.-	CT	Sant	Quirze	..........11	 3	 5	 3	 11	 11	 11
	 6.-	Pàdel	Lluçanès	C	.......12	 2	 6	 4	 10	 14	 10
	 7.-	CT	Torelló	D	..............11	 3	 2	 6	 8	 14	 8
	 8.-	CT	Manlleu	C	............12	 0	 5	 7	 5	 19	 5
	 9.-	CP	Vic	C	......................12	 0	 5	 7	 5	 19	 5

GRUP C

CT	Vic	C,	0	-	Privilege	Pàdel,	2
Pàdel	Lluçanès,	2	-	PI	Garrotxa	B,	0
Pàdel	Moià	B,	2	-	CT	Manlleu	B,	0
Foment	Tona	C,	1	-	Pàdel	Sta.	Eugènia	C,	1
Descansa:	PI	Vic	B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	pPàdel	Lluçanès	.........12	 12	 0	 0	 24	 0	 24
	 2.-	rPI	Vic	B	.....................11	 9	 0	 2	 18	 4	 18
	 3.-	rPrivilege	Pàdel	........12	 8	 1	 3	 17	 7	 17
	 4.-	CT	Vic	C	......................12	 4	 3	 5	 11	 13	 11
	 5.-	CT	Manlleu	B	.............11	 3	 3	 5	 9	 13	 9
	 6.-	Pàdel	Moià	B	..............11	 3	 2	 6	 8	 14	 8
	 7.-	Foment	Tona	C	..........11	 1	 6	 4	 8	 14	 8
	 8.-	PI	Garrotxa	B	.............12	 1	 4	 7	 6	 18	 6
	 9.-	Pàdel	Sta.	Eugènia	C	.12	 0	 3	 9	 3	 21	 3

Pitch and Putt

GRAN PRIX MG INDIVIDUAL

Scratch:
	
Miquel	Lladó
José	Soria

HCP:

Josep	Corbatón
Miquel	Lladó

Rugbi

TERCERA CATALANA

Terrassa	B,	36	-	GB.Ripollès,.33	
Cornellà	B-Martorell,	12	-	Alella,	33
CEU	B,	50	-	Tordera,	33
Esparreguera-Anoia,	18	-	CNPN	C,	35	

Equips............................... .PJ. .PG. .PE..PP. BO. BD. Pt.
	 1.-	Alella	.............................. 7	 6	 0	 1	 5	 1	 	30
	 2.-	Cornellà	B-Martorelles	.. 7	 6	 0	 1	 1	 0	 	25
	 3.-.GB.Ripollès...................7. 4. 0. 3. 3. 2. .21
	 4.-	CNPN	C.......................... 7	 4	 0	 3	 3	 1	 	20
	 5.-	CEU	B............................. 7	 4	 0	 3	 4	 1	 	19
	 6.-	Terrassa	B	...................... 7	 3	 0	 4	 2	 1	 	15
	 7.-	Esparreguera-Anoia	..... 7	 1	 0	 6	 1	 0	 	 5
	 8.-	Tordera	.......................... 7	 0	 0	 7	 0	 0	 	 -2

Tennis Comarcal

OR

Aiguafreda,	3	-	Manlleu,	2
Can	Juli,	5	-	Torelló,	0
CP	Vic,	0	-	Voltregà,	5
CT	Vic,	0	-	Centelles,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Centelles	....................10	 9	 0	 1	 43	 7	 43
	 2.-	Voltregà	......................10	 9	 0	 1	 42	 8	 42
	 3.-	CT	Vic	.........................10	 6	 0	 4	 30	 20	 30
	 4.-	Manlleu	......................10	 4	 0	 6	 22	 28	 22
	 5.-	Torelló	........................10	 5	 0	 5	 22	 28	 22
	 6.-	Aiguafreda	.................10	 4	 0	 6	 21	 29	 21
	 7.-	Can	Juli	.......................10	 3	 0	 7	 15	 35	 15
	 8.-	CP	Vic	.........................10	 0	 0	 10	 5	 45	 5

ARGENT

Can	Juli	B,	3	-	Centelles	B,	3
CT	Vic	B,	5	-	Manlleu	B,	1
Torelló	B,	3	-	L’Esquirol,	3
Taradell,	4	-	Miraboira,	2
Descansa:	Ripollès

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Can	Juli	B....................12	 7	 2	 3	 46	 26	 46
	 2.-	CT	Vic	B	......................12	 7	 2	 3	 44	 28	 44
	 3.-	Torelló	B	.....................11	 7	 1	 3	 41	 25	 41
	 4.-	L’Esquirol	...................11	 4	 5	 2	 36	 30	 36
	 5.-	Ripollès	.......................11	 5	 4	 2	 34	 32	 34
	 6.-	Miraboira	...................12	 4	 2	 6	 33	 39	 33
	 7.-	Centelles	B	.................12	 2	 3	 7	 29	 43	 29
	 8.-	Taradell	......................11	 4	 2	 5	 28	 38	 28
	 9.-	Manlleu	B	...................12	 1	 1	 10	 21	 51	 21

BRONZE

Manlleu	C,	3	-	Centelles	C,	3
Voltregà	B,	6	-	CT	Vic	C,	0
Ca	L’Artigues,	5	-	Can	Juli	C,	1
Fom.	Tona,	3	-	Torelló	C,	3
Aiguafreda	B,	5	-	St.	Julià,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Aiguafreda	B	..............13	 7	 5	 1	 52	 26	 52
	 2.-	Fom.	Tona	...................13	 8	 4	 1	 51	 27	 51
	 3.-	Voltregà	B...................13	 7	 4	 2	 49	 29	 49
	 4.-	Ca	L’Artigues	.............13	 8	 2	 3	 48	 30	 48
	 5.-	Torelló	C	.....................12	 7	 2	 3	 42	 30	 42
	 6.-	St.	Julià	.......................13	 6	 1	 6	 40	 38	 40
	 7.-	Manlleu	C...................13	 5	 4	 4	 38	 40	 38
	 8.-	CT	Vic	C	......................12	 3	 1	 8	 28	 44	 28
	 9.-	Centelles	C	.................13	 0	 2	 11	 19	 59	 19
	10.-	Can	Juli	C	...................13	 0	 1	 12	 17	 61	 17

Tennis Taula

INTERCOMARCAL. GRUP A

Moianès,	6	-	Girbau	Vic	TT,	1
Mont-rodon,	1	-	Sant	Hilari,	6
Arbúcies,	6	-	Sant	Quirze	de	Safaja,	1

GRUP B

Girbau	Vic	TT	B,	5	-	Torelló	B,	2
Els	8	de	la	Garriga,	1	-	Torelló,	6
Descansa:	Tona

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
ASCENS 2

L’Hospitalet	B,	3	-	La	Palma,	0
Els	Arcs,	3	-	Salou,	0
Torelló,	3	-	Vilanova	Groc,	1
Igualada,	0	-	Sant	Cugat	D,	3

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Sant	Cugat	D	....................6	 6	 0	 18	 5	 12
	 2.-	L’Hospitalet	B	..................6	 6	 0	 18	 5	 12
	 3.-	Els	Arcs	.............................6	 3	 3	 13	 11	 9
	 4.-	Salou	.................................6	 3	 3	 11	 10	 9
	 5.-	La	Palma	...........................5	 2	 3	 6	 12	 7
	 6.-	Igualada	............................6	 1	 5	 9	 16	 7
	 7.-.Torelló............................ 6. 1. 5. 6. 16. 7
	 8.-	Vilanova	Groc	..................5	 1	 4	 8	 14	 6

AMATEUR MIXTE. SEGONA 
FASE. GRUP 4

Prat,	3	-	Sta..Eugènia.Blanc,	0
Hortons	-	Paip,	ajornat
Panteres	Grogues	-	Dolors	Mallafrè,	ajornat

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Prat	....................................3	 3	 0	 9	 0	 6
	 2.-	Panteres	Grogues	............2	 2	 0	 6	 2	 4
	 3.-	Paip	...................................2	 1	 1	 3	 3	 3
	 4.-	Dolors	Mallafrè	...............2	 1	 1	 3	 4	 3
	 5.-.Sta..Eugènia.Blanc......... 3. 0. 3. 1. 9. 3
	 6.-	Hortons	............................2	 0	 2	 2	 6	 2

GRUP 5

Taradell,	0	-	Begues,	3
Sta..Eugènia.Blau,	1	-	Gavà	Groc,	3
AV	Barcelona	B,	0	-	St.	Quirze	Blanc,	3

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	St.	Quirze	Blanc	...............3	 3	 0	 9	 0	 6
	 2.-	Begues	..............................3	 3	 0	 9	 0	 6
	 3.-	Gavà	Groc	.........................3	 2	 1	 6	 6	 5
	 4.-.Taradell.......................... 3. 1. 2. 3. 6. 4
	 5.-	AV	Barcelona	B	................3	 0	 3	 2	 9	 3
	 6.-.Sta..Eugènia.Blau........... 3. 0. 3. 1. 9. 3

p	Ocupa	plaça	d’ascens
r	Ocupa	plaça	de	promoció	d’ascens
s	Ocupa	plaça	de	promoció	per	la	
permanència
q	Ocupa	plaça	de	descens

Bitlles Catalanes

LLIGA DE BARRIS DE VIC. 
ONZENA JORNADA

Sant	Llàtzer,	395	punts	i	564	bitlles;	
Remei-Habitatges,	369	punts	i	555	bitlles;	
Estanyencs	B,	341	punts	i	517	bitlles;	
Estanyencs,	332	punts	i	517	bitlles;	Fusta	i	
Ferro,	329	punts	i	544	bitlles;	Santa	Anna,	
307	punts	i	489	bitlles;	Les	Parres	Olost,	
290	punts	i	502	bitlles;	Rocaguinarda	
Oristà,	261	punts	i	495	bitlles;	Els	Bitllajuvi	
T.	d’Oristà,	260	puns	i	482	bitlles;	Sant	
Feliu,	254	punts	i	460	bitlles;	Avinyó,	247	
punts	i	478	bitlles;	Canalons	d’Alpens,	226	
punts	i	461	bitlles;	Els	Il·luminats	de	SBG,	
200	punts	i	451	bitlles;	Collsusbitlla,	194	
punts	i	447	bitlles;	Els	Revifalles	Olost,	181	
punts	i	437	bitlles;	Sant	Feliu	B,	173	punts	
i	423	bitlles;	Horta	Vermella,	164	punts	i	
423	bitlles;	Calldetenes,	152	punts	i	394	
bitlles;	Calldetenes,	152	punts	i	394	punts;	
Caputxins,	121	punts	i	350	bitlles	i	Els	
Escocesos	Borgonyà,	119	punts	i	353	bitlles.
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Vic

Miquel Erra

Des de fa més de 800 anys 
s’alça a la carretera de Roda, 
en un dels límits del ter-
me municipal de Vic i avui 
envoltada de polígons, la 
capella de Sant Francesc s’hi 
Moria, vinculada a la histò-
ria, o llegenda, que reme-
mora el pas de sant Francesc 
d’Assís per aquest indret al 
segle XIII. Punt de parada 
de la ruta verdagueriana 
–mossèn Cinto hi tenia una 
gran devoció–, l’equipament 
és propietat de la comunitat 
franciscana. Quan aquesta 
va deixar la ciutat de Vic 
l’any 2012, amb l’església 
del Remei com a últim bas-
tió, un grup de devots van 
crear l’Associació d’Amics 
de l’Ermita de Sant Francesc 
s’hi Moria per continuar-ne 
tenint cura. Actualment aple-
guen prop d’una cinquantena 
de socis i feligresos.

Més enllà de l’activitat 
religiosa puntual i de l’histò-
ric aplec del mes d’octubre, 
l’entitat havia convocat per 
aquest dimarts una inèdita 
acció cívica, destinada a la 
millora i redescoberta de 
l’entorn. “L’entorn de l’ermi-
ta està obert a totes les per-
sones que en vulguin gaudir 
per passejar o reposar, i així 
volem que continuï sent. És 
un punt que fa de contrapès 
al polígon industrial immedi-
at i que, per això, és un pul-
mó que afavoreix el benestar 
i la qualitat de l’aire. Ente-
nem que aquest servei està 
en línia amb els principis de 
sant Francesc”, s’apuntava en 
la convocatòria. Per tirar-ho 
endavant, havien teixit dues 
grans complicitats: la de l’As-
sociació de Veïns de Vic Nord i 
la de l’escola Fedac-Pare Coll. 

Una seixantena d’estudi-
ants de 4t d’ESO d’aquesta 
escola, amb la supervisió de 
tècnics municipals, van ser 
els encarregats de plantar 
set arbres (tres alzines, dos 
roures, un auró i un xiprer) i 
procedir a una neteja puntu-
al de l’entorn. “En uns temps 
que es parla tant de natura i 
de medi ambient, us agraïm 
molt que hagueu vingut”, els 
va adreçar Josep Gendrau, 
frare de la comunitat francis-
cana –durant nou anys va ser 
al Remei– i avui president 
de l’Associació d’Amics de 
Sant Francesc s’hi Moria. 
L’acció, que va mobilitzar un 
centenar de persones, també 
va comptar amb la presència 
d’Albert Castells, regidor de 
Manteniment i Serveis, Medi 
Ambient i Món Rural.

A l’entorn de Sant Francesc
Amics de Sant Francesc s’hi Moria van convocar una acció cívica a l’ermita, a Vic, amb plantada d’arbres inclosa

Joan Arimany      
Expert en religiositat 
popular

Els hagiògrafs de sant 
Francesc d’Assís coinci-
deixen a atribuir-li un 
viatge a terres hispà-

niques. El fet se situa a finals de 1213 o 
1214. Les llegendes sobre la seva estada 
a Catalunya s’escampen arreu del país en 
un recorregut que, sembla, també va obe-
ir al desig de fer el camí de Sant Jaume.

Del seu pas per la comarca d’Osona es 
recorda especialment un relat associat a 

l’església de Sant Francesc s’hi Moria i a 
la raó d’aquest nom. En aquella contrada, 
quan s’aturava a resar, Francesc va patir 
un defalliment i semblava morir. L’aigua 
d’un pou, que li va proporcionar un pagès 
d’un mas proper, li va fer retornar els sen-
tits. Uns versos de Jacint Verdaguer es van 
encarregar d’embellir i divulgar aquest 
episodi que, com constata Ramon Ordeig 
a la seva obra Llegendes vigatanes, es mou 
dins la dimensió de l’imaginari popular. 
Un testimoni atribuït a la presència de 
sant Francesc a Vic es troba en el tram de 
muralla medieval, entre els antics por-
tals de Queralt i de Montcada on hi ha les 

Del pas del sant per Osona restes d’una torre. Se’n conserven els 
encaixos en el mur; enmig encara s’hi 
pot veure una curiosa i antiga cape-
lleta de carrer datada del segle XIV o 
XV. Es tracta d’un relleu sobre pedra 
on s’hi pot veure la figura de sant 
Francesc tot mostrant les nafres apa-
regudes en el seu cos. La tradició local 
explica que, des d’aquella desaparegu-
da torre, sant Francesc va predicar a la 
gent de Vic. 

Eduard Junyent va resoldre la pre-
sència del relleu a la muralla quan 
va considerar que podria tenir una 
funcionalitat ben clara: assenyalar 
la direcció per trobar el convent dels 
framenors. Els franciscans ja s’havien 
establert a Vic el 1225, mesos abans 
de la mort del fundador.

Totalment reformada
Vic Dels orígens medievals de l’ermita 
avui no en queda rastre. Durant la Guerra 
Civil va ser completament devastada i a 
l’entorn de 1946 es va iniciar la seva total 
restauració, inspirada amb més o menys 
encert en l’estètica de les esglésies romà-
niques d’estil llombard –el seu campanar 
de torre quadrada i emmerlat, per exem-
ple, fa pensar en el de Sant Sixt–. Es tenen 
notícies que el pintor vigatà Marià Colo-
mer la va decorar amb frescos que repre-
sentaven la llegenda del sant. Actualment 
una pintura a l’absis recrea el moment 
que el pagès dona aigua a sant Francesc. 
Des de 2014, en un dels laterals també 
hi destaca un dibuix de Pilarín Bayés, 
que rememora l’històric aplec. La capella 
s’obre comptats dies l’any. A la foto, el fra-
re Josep Gendrau, aquest dimarts dalt del 
cor de la capella. Puntualment també s’ha 
fet algun concert dins de l’ermita.M
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Alguns dels alumnes de l’escola Fedac Vic-Pare Coll que dimarts van participar en la plantada d’arbres a l’entorn de l’ermita de Sant Francesc s’hi Moria
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Quaranta anys  
volant pel cel
El vigatà Miquel Masallera va començar a volar en globus 

aerostàtic l’any 1980, i el 1990 va crear l’empresa Baló Tour

Miquel Masallera (Vic, 1955) fa 
40 anys que vola en globus i en 
fa 30 que va muntar Baló Tour, la 
primera empresa especialitzada 

en vols turístics. És un dels pilots 
en actiu més veterans i carismà-
tics de tot l’Estat, malgrat que ara 
ha començat a reduir l’activitat.

Miquel Masallera, al seu despatx, amb el seu primer carnet de pilot, de 1983, quan ja en feia tres que volava. A la dreta, l’última pujada en globus, diumenge passat amb un ‘captiu’ a Muntanyola; i l’última experiència internacional, al setembre a Alemanya, amb la càmera al coll

Vic

Miquel Erra

Un vailet “hiperactiu” com 
ell necessitava cremar ener-
gies com fos, els van recoma-
nar als seus pares. Per això, 
durant la infància i part de la 
joventut, Miquel Masallera 
ho va provar a través de l’at-
letisme, de l’excursionisme 
o de l’escalada, “cada vegada 
més amunt”. Casualment, 
l’any 1979, quan ja en tenia 
24, li va cridar l’atenció un 
anunci que va llegir a les 
pàgines d’EL 9 NOU: “Vols 
aprendre a volar en ala del-
ta?”. I s’hi va presentar. Dar-
rere hi havia el santquirzenc 
Domènec Sayós, autèntic 
pioner al país en la introduc-
ció de diferents esports aeris, 
amb qui ja havien coincidit 
dins el món de la muntanya. 
Sayós, que de seguida el va 
calar, també el va animar a 
fer els cursos de paracaigu-
disme i de globus aerostàtic. 
Així com l’ala delta i el para-

caigudes “no em van acabar 
d’agradar”, el vol en globus 
“em va enganxar”, rememora 
Masallera. 

El novembre de 1980 prota-
gonitzava el seu primer vol, 
“a l’entorn de Girona”, recor-

da amb precisió, tot i que el 
títol oficial no se’l va treure 
fins al 1983 –“en aquell 
temps Aviació Civil passava 
olímpicament de nosaltres”–. 
Des de llavors no ha deixat 
de volar. “Ho vaig tenir clar 
des del primer dia”, diu, tot i 
que poc podia imaginar que 
aquella activitat de lleure 
esdevindria, per ell, “una for-
ma de vida”.

Calcula que en aquests 40 

anys ha acumulat més de 
2.500 hores de vol, que li 
han permès viatjar arreu del 
món, sempre al ritme que 
marquen els vents. Com a 
bon “urbanita”, li ha encantat 
sobrevolar ciutats com París, 
Praga, Casablanca, Delhi, 
Seül, Marràqueix, Zanzíbar o 
Chiang Mai, a Tailàndia, però 
si s’ha de destacar una expe-
riència, la més “impressio-
nant” ha estat creuar grans 
deserts. L’últim, ara fa un 
any, per l’Aràbia Saudita.

Durant aquests anys ha 
esdevingut veu autoritza-
da dins i fora del país en el 
sector de l’aeroestàtica. Ha 
estat, entre d’altres, director 
de les escoles de pilots del 
Baló Club Mediterrani i l’Ae-
roclub Barcelona-Sabadell; 
president de l’Associació 
Professional d’Aeroestació 
de Catalunya, o secretari 
general de l’Associació 
Espanyola de Pilots d’Aero-
estació. També ha organitzat 
múltiples campionats de 

Catalunya i d’Espanya –mal-
grat que a ell no li ha agradat 
mai competir– i esdeveni-
ments nacionals i internacio-
nals de l’especialitat. 

Una de les fites personals 

va ser muntar Baló Tour, 
l’any 1990, juntament amb 
un dels seus “alumnes”, 
Joaquim Boet. Va ser la pri-
mera empresa a tot l’Estat a 
dedicar-se exclusivament a 

Calcula que ja 
porta més de 

2.500 hores de 
vol acumulades

La Principal de la Bisbal, per primer cop a Sant Julià
Sant Julià de Vilatorta Més de 250 persones es van aplegar diumenge a la 
tarda al pavelló de Sant Julià per participar en la tercera de les quatre audici-
ons d’hivern que ha programat l’Agrupació Sardanista, en l’any que l’entitat 
celebra el 50è aniversari. Com a primer plat fort de la commemoració, l’audició 
de diumenge va comptar amb la presència d’una de les cobles de més renom 
del país, La Principal de la Bisbal. Era la primera vegada que actuava al poble. 
La cobla va presentar un programa “d’altíssima qualitat”, destaca el regidor de 
Cultura, Lluís Vilalta. De les nou sardanes que van interpretar, tres estaven 
dedicades a les dones. És el cas de la peça La gentil Adriana, del compositor 
vilatortí Manuel Balasch, mort l’any 2016.
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Ripoll busca pubilles, hereus, pubilletes i hereuets pel 2020

Ripoll El Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll ultima els preparatius de 
la renovació del pubillatge de la vila. Ja ha obert el període d’inscripcions 
per presentar candidatura per a ser escollits com a Pubilla, Hereu, Pubilleta 
i Hereuet de Ripoll 2020. L’elecció s’ha e donar a conèixer el pròxim 4 d’abril 
durant la gala que s’hauria de celebrar a l’església de Sant Pere. El període 
per presentar candidatures és fins al 21 de març. Actualment el pubillatge de 
Ripoll està representat per Aina Cortada i Lluís Garcia com a Pubilla i Hereu 
2019; i Jana Cámara i Jan Sala com a Pubilleta i Hereuet. Durant aquestes últi-
mes setmanes, aquets dos han diferents escoles de la vila (a la foto) per expli-
car la seva experiència i convida als nens i nenes a viure el Pubillatge.
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Miquel Masallera, al seu despatx, amb el seu primer carnet de pilot, de 1983, quan ja en feia tres que volava. A la dreta, l’última pujada en globus, diumenge passat amb un ‘captiu’ a Muntanyola; i l’última experiència internacional, al setembre a Alemanya, amb la càmera al coll
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I què se sent?

Vic Xerraire i bon con-
versador, Masallera fa 
un silenci quan se li pre-
gunta què sent quan vola. 
Rumia un moment i no 
troba la resposta. “Només 
et puc dir que s’ha de 
viure; has d’estar dins 
la cistella. Per molt que 
ho expliquis, mai trobes 
les paraules adequades”. 
Sensacions a banda, a ell 
volar li ha permès, sobre-
tot, “conèixer gent molt 
maca i fer amics arreu del 
món”.

organitzar vols turístics en 
globus. Durant anys no han 
parat. Cap de setmana rere 
cap de setmana traginant 
passatgers amunt i avall, en 
una activitat que, malgrat 

tot, mai va passar de ser “un 
hobby” –la seva professió ter-
renal és la d’assessor fiscal i 
laboral. 

A punt d’arribar a la teòri-
ca edat de jubilació, Masalle-

ra continua volant, tot i que 
des de fa un parell d’anys ha 
abaixat el ritme de l’activitat 
pròpiament “comercial” –el 
seu soci també ha encetat 
nous camins–. “Estic en un 

altre estadi de la meva vida 
globera”, reflexiona. Ara 
només vola “per als amics o 
quan em ve de gust”, a banda 
d’algunes sortides que ja han 
esdevingut innegociables 

dins el seu calendari vital. 
Tot i haver reduït el ritme, 

cada dia quan surt de casa 
no pot evitar de mirar el 
cel, per comprovar les con-
dicions meteorològiques. 
Saber fer cas al temps és un 
dels factors clau a l’hora de 
pilotar un globus. “Sortir a 
volar amb unes condicions 

desfavorables és ser un eixe-
lebrat”. De fet, l’única “pata-
cada” seriosa que recorda es 
remunta al juliol de 2004, 
quan un canvi inesperat del 
vent el va fer estampir contra 
el terra; encara n’arrossega 
seqüeles en una espatlla. 
Defensa, però, que pilotar un 
globus no és especialment 
perillós. “El globus és agraït 
perquè a diferència de l’ala 
delta, per exemple, et dona 
temps de reacció, et perdona 
molt”. 

Avui només queden mitja 
dotzena de pilots actius a tot 
l’Estat amb la seva antigui-
tat. I mentre el cos aguanti, 
continuarà volant. Ho dur a 
la sang.
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5G

CANVIA DE FREQÜÈNCIA

RESINTONITZA
entre l’1 d’abril

i el 20 de maig de 2020
Ens trobareu al

CANAL 25

Si vius en un habitatge unifamiliar només has 
de buscar el nou canal amb el comandament 
del teu televisor (la majoria d’aparells 
resintonitzen automàticament).

Si vius en una comunitat de propietaris, amb 
antenes comunitàries, s’haurà d’avisar un 
antenista.

Podeu trobar més informació entrant a 
el9nou.cat/5g o trucant al 93 889 49 49
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Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Manel Aisa. 13.00, No le deseo 
un estado a nadie, de Corsino 
Vela. 16.30, Biografía de un 
cimarrón, de l’editor Chema 
Falconetti. 17.30, Tal com raja, 
de Mireia Redondo. Activitats 
infantils: 11.30, Sigiberta, 
la filla dels bagaudes i 
altres històries del Ripollès. 
12.30, taller de creativitat 
de papiroflèxia, amb Mireia 
Peñalva. 17.00, En Cunki, les 
bagaudes expliquem un conte 
de Takatuka. També hi haurà 
concert i exposició. Plaça de la 
Lira. 11.00-20.00.

Seva. Ball-berenar a la sala 
de Seva. Amb el duet Ciutat 
de Nit. Sala de Seva. 17.00.

Vic. Las muertes chiquitas. 
Aquesta pel·lícula de no 

ficció aborda la relació de 
les dones amb l’orgasme i 
és el resultat de quatre anys 
d’entrevistes, converses i 
vivències de l’autora amb 
prop d’una trentena de 
dones mexicanes d’edats, 
estrats socials, professions i 
ideologies diverses. Casino 
de Vic. El film, de quasi 
cinc hores de durada, està 
dividit en dues parts que 
es projectaran en dos dies. 
Casino de Vic. 18.00.

Fem un còctel? Taller pràctic de 
còctels. Dual Cocktail. 19.00.

Diumenge 15

Campdevànol. Berenar ball a 
la Sala Diagonal amb el duet 
Solistes. 17.30.

Centelles. Berenar ball a 
l’Amapola. Amb Miquel 
Àngel. 17.30.

Folgueroles. Berenar ball a 
la Sala Dolce Vita. Amb Josep 
Sáez. 17.30.

Manlleu. XVI Calçotada 
popular del barri de Gràcia. 
Ració anticipada 8 euros, el 
mateix dia a 10 euros. Plaça 
de Gràcia. 12.00.

Ball berenar a Les Dames. 
Amb Raül. 17.00.

Jam sessió al bar del 
Manlleuet. Obert a tots 
els músics que vulguin 
tocar. Actuació del grup 
Manlleuet Jazz Quartet. 
18.00.

Divendres 13

Folgueroles. Ball a la Sala 
Dolce Vita. 21.00, servei de 
menjars. 22.00, animacions. 
22.45, ball de singles amb 
Maryan’s. Sala Dolce Vita. 

Ripoll. Sèrie documental 
18+1: un jovent que camina. 
Espai de diàleg i d’escolta de 
la mà de La Directa i Agència 
Talaia i la participació de 
la tècnica d’acollida del 
Consorci de Benestar Social 
del Ripollès. Casal popular La 
Metxa. 19.00.

Vic. Las muertes chiquitas. 
Aquesta pel·lícula de no 
ficció aborda la relació de 
les dones amb l’orgasme i 
és el resultat de quatre anys 
d’entrevistes, converses i 
vivències de l’autora amb 
prop d’una trentena de 
dones mexicanes d’edats, 
estrats socials, professions i 
ideologies diverses. Casino 
de Vic. El film, de gairebé 
cinc hores de durada, està 
dividit en dues parts que 
es projectaran en dos dies. 
Casino de Vic. 19.00.

Dissabte 14

Castellterçol. Cineclub. 
Projecció de Carol. Centre 
Espai Escènic. 17.15.

Folgueroles. Ball a la Sala 
Dolce Vita. 20.45, promoció de 
dissabtes amb el sopar low cost, 
degustació de tapa i postres 
gratuïtes. 21.30, gran ball amb 
Maryan’s. Sala Dolce Vita.

Manlleu. Ball a Les Dames. 
20.00, sopar. 22.00, ball amb 
el duet Solistes.

Oristà. Ball a la sala polivalent 
d’Oristà. Amb Jordi Bruch. 
Sala polivalent. 22.00.

Ripoll. Neteja del Ter després 
del temporal Glòria. Participa 
a la neteja popular de l’entorn 
que es realitzarà a les ribes del 
Ter. Cal inscripció prèvia al 
Consorci del Ter. Aparcament 
de Can Guetes. 10.00.

Llibrertària Ripoll: 1a 
mostra del llibre llibertari. 
Presentacions de llibres: 
12.00, Anarquisme i 
municipalisme al segle XXI, de 

CINEmA

ViC

Divendres i dissabte, 
projecció de la pel·lícula 
‘Las muertes chiquitas’
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Rda. Francesc Camprodon, 3 - Vic (Davant Clínica de Vic) - Tel. 93 886 03 55 - www.maternalvic.com maternalvicmaternal_vic

Tot el que necessites
per a l ’arribada del teu nadó

Farmàcies

Vic

✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 13

✚FARGAS
C. Bisbe Morgades, 25 | dia 14

✚ARUMÍ
Pl. Divina Pastora, 5 | dia 15

Roda de Ter

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 14 tarda

✚CONSTANCÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 13 i 14 
matí

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 13 i 14

Tona

✚FABRÉ
C. Barcelona, 2 | dies 13, 14 i 15 

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dies 14 i 15

✚BARDOLET
C. Canigó, 72 | dia 13

Manlleu

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 13

✚PIUS CORNELLAS
Ctra. Olot, 61 | dies 14 i 15

Olost

✚LÓPEZ
C. Dr. Lleopart, 4 | dia 14 i 15 
tarda

Prats de Lluçanès

✚VIVER 
C. Major, 35 | dies 13 i 15 matí

Ripoll

✚ROCA COMA
Ctra. Barcelona, 38 | dia 13

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dies 14 i 15

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 13, 
14 i 15

Naixements

Si voleu publicar

el nom dels vostres fills en aquest 

apartat truqueu al tel. 93 889 49 49

o bé envieu un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Anis Idlane. Manlleu

Aleix Malet Sadurní. Sant Martí Sescorts

Defuncions

M. Dolors Prat Pujols. 81 anys. Vic
Maria Borge Leal. 92 anys. Manlleu/Sant Bartomeu del Grau
Pepita Casellas Sitjà. 98 anys. Vic/Calldetenes
Bartomeu Dordal Rius. 91 anys. Vic
Llibertat Cunill Mir. 83 anys. Vic/Folgueroles
Caridad Aguila Zafra. 87 anys. Manlleu/Vic
Antonio Álvarez Cañada. 80 anys. Vic
Cristóbal Muñoz Jiménez. 83 anys. Santa Cecília de Voltregà
Rosa Jaumira Sivila. 86 anys. Manlleu
Pere Soler Carreras. 87 anys. Vic
Juan Noguerol Terron. 68 anys. El Brull/L’Hospitalet de 
Llobregat
Jaume Molist Faja. 77 anys. Vic
Jaume Clapera Orriols. 84 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 13

Santa Patrícia
Sol: h 07.08 i 18.56

Dissabte, 14

Sant Arnal
Sol: h 07.06 i 18.57

Diumenge, 15

Santa Madrona
Sol: h 07.05 i 18.58

Dilluns, 16

Sant Agapit
Sol: h 07.03 i 18.59

Dimarts, 17

Sant Patrici
 
Sol: h 07.01 i 19.00

Dimecres, 18

Santa Coloma de Farners
Sol: h 07.00 i 19.02

Dijous, 19

Sant Josep
Sol: h 06.58i 19.03

Montserrat Bayés Serradesanferm. 93 anys. Vic/St. Julià V.
Sandra Ruiz Iglesias. 44 anys. Perpinyà/Manlleu
Lluís Roca Verdaguer. 92 anys. Vic
Neus Autonell Costa. 87 anys. Taradell
Enriqueta Arxé Costa. 97 anys. Torelló
Pilar Camprubí Vilaseca. 79 anys. Sant Quirze de Besora
Alfons Ricart Vergara. 78 anys. Torelló
Josep Selva Capdevila. 93 anys. L’Hospitalet de Llobregat/ 
Sant Boi de Lluçanès
Carme Portet Gonfaus. 86 anys. Vic/Alpens
Matilde Batet Suriñach. 94 anys. Ripoll
Inès Arrondo Arenal. 58 anys. Ripoll
Josep Solà Danès. 73 anys. Sant Joan de les Abadesses
Jaume Solà Planella. 78 anys. Setcases

La Tramoia
Espai dedicat a les arts escèniques

Dimecres a les 21h i a les 23h
Presenta Jordi Sunyer
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Vic

Ripoll

7.05 am

6.56 pm

Vic

Ripoll

7.07 am

6.55 pm

Vic

Ripoll

7.09 am

6.54 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com
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Parcialment cobert
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Població Dia Mín. Dia Màx. Litres

Alpens 06-Mar. -0,8 11-Mar. 21,3 0,4

Centelles Sud 07-Mar. -0,3 11-Mar. 22,4 1,6

Hostalets de Balenyà 06-Mar. 1,4 11-Mar. 22,2 2,2

L’Avenc 06-Mar. -0,1 11-Mar. 18,8 0,4

Planoles 06-Mar. -1,0 11-Mar. 21,9 1,6

Ripoll 08-Mar. -0,2 11-Mar. 22,7 0,7

Rupit 07-Mar. -4,2 11-Mar. 20,7 0,2

St.Pau de Segúries 08-Mar. -2,4 11-Mar. 19,0 2,3

St.Pere de Casserres 06-Mar. -0,3 11-Mar. 24,3 0

Sta.Eulàlia Riuprim. 07-Mar. -0,1 11-Mar. 22,8 5

Seva 06-Mar. 0,7 11-Mar. 22,4 5,2

Ulldeter 06-Mar. -10,1 10-Mar. 14,3 19

Vic 06-Mar. -0,5 11-Mar. 23,3 0,8

Previsió divendres
Després de dos dies amb màximes altes, hi 
haurà un canvi destacat els pròxims dies. 
Aquest divendres amb domini dels núvols 
i ruixats dispersos al llarg del dia, amb ten-
dència a minvar de cara a la tarda vespre. 
Les temperatures baixaran lleugerament en 
general. El vent serà de fluix a moderat de 
l’oest.

Previsió dissabte
No acaba de fer net. Algun banc de boira a 
les fondalades i el cel ennuvolat que enca-
ra podria deixar algun ruixat, sobretot al 
Ripollès. La resta, amb clarianes. La cota 
de neu, als 1.900 metres. Les temperatures, 
sense canvis. Les màximes pujaran una 
mica. El vent serà moderat del sud-oest.

Previsió diumenge
Matí fresc, amb restes de nuvolades i 
alguns bancs de boira. Les temperatures 
mínimes amb tendència a baixar. Es mante-
nen les màximes. El pas d’una pertorbació 
ens podria deixar algun ruixat al vespre 
i nit. La part més activa passarà dilluns i 
dimarts, amb ruixats més generals. Ambi-
ent més fred dilluns.

EL TEMPS informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Al dia. Catalunya Central
Informatiu de les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès i Osona.

De dilluns a divendres a les 14h
Presenta Natàlia Peix
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04

www.synlab.es

Anàlisis Clíniques
Microbiològiques, hematològiques, 
hormonals, bioquímiques, 
toxicològiques, immunològiques.

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

C. Josep M. Selva, 2 - Vic
Tel. 93 889 50 59 - osonament.cat

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

Clínica Sant Josep - Vic - Tel. 93 886 17 00

· Cirurgia pròtesi genoll i maluc · Artroscòpia genoll, 

espatlla i turmell · Ortopèdia infantil · 

Tractament de patologies esportives 
amb factors de creixement

Dr. Ramon Vilaró Portet

ESPECIALISTA EN CIRURGIA 
ORTOPÈDICA i TRAUMATOLOGIA

Col. 15379

GUIA MÈDICA
Si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

PODOLOGIA:

Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55

Marta Serra Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

Ivonne Alonso Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

TERÀPIA VISUAL

Martina Sans Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55

Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22

C. Nou, 43
93 886 10 55

VIC

GUIA MÈDICA

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

 • Citogenètica, al·lèrgia, hormones, fertilitat.
 • Anàlisis d’aigua de consum humà

ISO 9001:2015.

Concertat amb les principals 
Mútues i Companyies d'Assegurances

e-mail: laboratorio.fargas@synlab.es

Horari: Diari de 8 a 15 i de 16 a 18 h.
 Dissabtes de 9 a 13 h.

Tel. 93 885 08 08 . C. Morgades, 23, baixos - Vic

ANÀLISIS CLÍNIQUES
LABORATORI Dr. FARGAS

Plaça Catedral, 9 - VIC
Tel. 93 889 22 29

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

MEDICINA DE CAPÇALERA
- Dra. A. Ramos
- Dra. C. Álvarez
- Dra. S. Martínez de Arenzana
- Dr. V. Canal

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

REvISIoNS gENERALS

PRovES CoMPLEMENTÀRIES
• ENDoSCòPIA amb anestèsia

- Dr. R. Barniol
• ECogRAFIA

Ecocardiografia doppler 
Ecografia general, ginecològica 4D
Transrectal, Transvaginal Ginecològica 
Abdominal
Troncs supraaòrtics

• PRovES D'ESFoRÇ
• HoLTER E.C.g.
• HoLTER PRESSIÓ (MAPA)
• DENSIToMETRIA
• URoDINAMIA
• CISToSCòPIES/

HISTERoSCòPIES
• RADIogRAFIES
• AMNIoCENTESIS

EspEcialistEs
Cardiologia Prof. A. Bayés de Luna, Prof. T. Bayés 

Genís, Dr. J. Riba, Dr. P. Codina
Cardiologia pediàtrica Dr. F. Rosés
Medicina interna i geriatria Dr. J. Brugués, Dr. R. Pujol
Neurologia Dr. A. Arboix, Dra. A. Bayés
Reumatologia Dr. R. Sanmartí, Dr. J. Rodríguez
Aparell digestiu Dr. R. Barniol
Oncologia Dr. E. Batiste-Alentorn
Endocrinologia Dr. I. Saigí
Dermatologia Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany, Dr. R. 

Torné, Dra. L. Canal
Dermatoestètica Dra. L. Canal i Dra. E. Quintana
Psiquiatria Dr. J. del Río, Dra. M. Aubareda
Psiquiatria infantil i juvenil Dr. P. Tàpias
Al·lèrgia-immunologia clínica Dra. A. Sala 
Al·lèrgia pediàtrica Dra. A. López
Pediatria Dr. P. Domènech, Dra. A. López
Ginecologia i Obstetrícia     Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau
Ginecologia i reproducció assistida Dr. X. Saura, Dra. N. Gil, Dra. E. Borralleras
Urologia Dr. J. Fernández-Zuazu
Angiologia i cirurgia vascular Dr. O. Parés
Otorrinolaringologia Dr. M. Molinero, Dr. J. Camprubí
Oftalmologia Dr. J. Tell, Dr. S. Bofill
Oftalmologia infantil Dra. M. Vidal
Traumatologia Dr. Ll. Guillamet, Dr. F. Díaz, Dr. G. Bori
Pneumologia Dra. S. Molina, Dr. Joan Serra
Cirurgia general Dr. J. Molinas
Cirurgia oral i maxil·lofacial Dr. C. Bassas
Cirurgia estètica i reparadora Dra. A. Torres, Dra. N. González, Dr. P. Bosacoma
Clínica del dolor Dra. M. Jiménez
Psicogeriatria Dr. F. Escabia
Medicina de família Dr. J. Fontarnau
Medicina del son Dr. Ò. Sans
Anestesiologia Dr. J. de Ferrer, Dra. M. Jiménez, Dra. T. Planella
Psicologia Llic. P. Borrat
Psicologia infantil Llic. I. Verdaguer
Neuropsicologia Llic. I. Sala
Psicologia transpersonal Llic. M. Pellicer
Dietètica i nutrició Dra. E. Quintana
Podologia Sra. C. Sallent
Logopèdia Sra. M. Mauri
Fisioteràpia Sra. C. Garolera, Sra. M. Torra, Sra. A. Soler
Òptic-Optometrista Sra. A. Grifell
Anàlisis clíniques Dr. J. Fargas

GinGivitis
Si hi ha gingivitis les genives sagnen en raspallar les dents, al 
menjar o bé espontàniament. La causa és una inflamació i, a ve-
gades, ulceració de les genives per acumulació de placa dental al 
voltant de les dents.

Factors de risc
Tabac.
Estrès.
Canvis hormonals com l’embaràs.
Algunes malalties sistèmiques,
com la diabetis mal controlada.

Tipus de gingivitis
La gingivitis crònica de l’adult no sol provocar dolor i és causada 
per un raspallat incorrecte o deficient. La falta d’higiene oral pro-
voca l’acumulació de placa bacteriana causant de la inflamació 
gingival.
L’anomenada gingivitis ulceronecrotitzant és una malaltia doloro-
sa de les genives amb sagnat espontani i úlceres que va acom-
panyada de mal alè. Aquesta malaltia aguda s’ha de tractar amb 
antibiòtics.
Hi ha un tipus de sagnat de genives relacionat amb l’embaràs, 
pels canvis hormonals propis d’aquest estat. També és més fre-
qüent a l’adolescència i durant la menstruació.
Les deficiències nutricionals i malalties com la diabetis poden 
també afavorir la inflamació gingival.
Tot i que moltes persones s’acostumen a conviure amb aquesta 
situació, el sagnat de les genives és freqüent a la població general 
i es considera un símptoma de malaltia.
A vegades el sagnat de les genives desapareix per algun factor 
extern que emmascara el problema. La causa més freqüent és el 
tabac. Els que fumen tenen menys irrigació a les mucoses i pot 
ser que no es manifesti una gingivitis.

Tractament de la gingivitis
El sagnat de genives s’ha de valorar, diagnosticar i tractar abans 
que evolucioni cap a una periodontitis, amb pèrdua de l’os que 
envolta les dents i el risc de perdre-les per mobilitat dental.
Si la causa del sagnat és la tosca o carrall que es forma al voltant 
de les dents, s’ha d’anar al dentista per procedir a eliminar-lo en 
una o més sessions, si són necessàries.
Sovint podem millorar el sagnat de les genives utilitzant antisèp-
tics bucals en forma de col·lutoris diaris que s’han d’adquirir sota 
prescripció. El tractament s’ha de receptar per un temps determi-
nat i ha de ser específic per a cada problema.

Geniva sana          Gingivitis          Periodontitis
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R E S T A U R A N T

C. Perot Rocaguinarda, 24 - VIC
Tel. 93 881 47 66 - www.mandarinvic.com

El mínim és immens...
                ... Tu decideixes

... els divendres i
       dissabtes al vespre

Pl. de la Pietat, 2  - VIC
93 807 18 91   www.80sspirit.com

Viu l’època dels 80!

Dimarts, dimecres i dijous de 17-24h
Divendres, dissabtes

i diumenges de 12h-24h
Dilluns tancat

SOM L’AUTÈNTIC 80’S
refusa imitacions

Sant Just, 8 - 08500 Vic
Tel. 93 883 21 57

· Cuina
  italiana
· Carta i
  pizzes
  artesanes
· Menjar per emportar

· Sopars per a grups

· Obert de dimarts a diumenge, de 20 a 24h
· Dissabtes i diumenges de 13 a 16h

DILLUNS FESTA SETMANAL,
excepte festius i vigílies

Restaurant:
De dilluns a diumenge: dinars i sopars, menús de 12,50  i 22

Cafeteria:
De dilluns a divendres: menús a 11,85

Divendres, dissabte i diumenge vespre: menús a 15,50

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

REStAuRANt

CARREtERES
4

MENJADORS
PER A CELEBRACIONS

GUIA GASTRONÒMICA

Vols ser-hi? 93 889 49 49

Urbanització El Montanyà · SEVa
Tel. 93 702 76 00

www.montanyahotel.com

Salons per a casaments,
banquets,

convencions,
comunions

i reunions familiars.

Menú diari
Menú de cap de setmana

Dilluns tancat per festa setmanal
De dimarts a diumenge

servei migdia

Nits de divendres i dissabte
(obert amb reserva prèvia)

Av. Olímpia - Tel. 93 883 27 01
Vic (Recinte Club Tennis Vic, 1r pis)
info@restaurantidoni.com

restaurantidoni.com

Restaurant, botiga per emportar
i terrassa

Plaça Major de Vic, 35
    Tel. 621 26 88 05

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

www.canpascual.cat

Plaça Verdaguer, 3 · FOLGUEROLES

Tel. 93 812 21 18 / 625 52 22 90
Salons per a casaments,
banquets, convencions, 

comunions i reunions 
familiars.

Urbanització
El Montanyà · SEVa

Tel. 93 702 76 00
www.montanyahotel.com

GUIA GASTRONÒMICA

Vols ser-hi? Tel. 93 889 49 49

C. de la Riera, 13  
Tel. 93 889 52 71  - Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

menú i carta

C. Montseny, 15
Tel. 93 888 72 61

08519 TAVÈRNOLES
Barcelona

Menú diari · Menú de cap de 
setmana · Menú per a grups i 

festes familiars · Carta

Mas Colomer  - Sant Esteve d’en Bas
972 69 01 23

Obert migdies i vespres
Dimecres tancat per festa setmanal
restaurantsmiquel@gmail.com
www.allotjamentsrurals.com

Dels plats del Petricó 
gauDiràs

i no te’n penediràs

Dels plats del Petricó 
gauDiràs

i no te’n penediràs

Arquebisbe Alemany, 41
Tel. 93 883 37 71 - VIC

Arquebisbe Alemany, 41
Tel. 93 883 37 71 - VIC

Menú diari
16,90€

Menú nits 
23,90€

Menú especial 28,90€

Obert migdia:
de dimarts a diumenge

Nit: divendres i dissabte

C. Corretgers, 8 Vic
93 886 28 77

40è aniversari

Tel. 93 888 04 52

Fax 93 888 05 22

SanTa Creu de JuTglar

www.restaurantlamola.com estats units
POSTRES TÍPIQUES

BAKED ALASKA
És un dolç típic dels Estats Units. 
Està fet amb gelat, làmines de 
pastís i merenga. S’escalfa al forn 
durant poc temps per daurar la 
merenga. Es pot empolvorar amb 
ratlladura d’ametlla, xocolata o 
coco. 

BANANAS FOSTER
Són unes postres flamejades fetes 

de plàtan, gelat de vainilla i una 
salsa elaborada amb mantega, 
sucre morè, canyella, rom negre 
i licor de plàtan. Se serveixen els 
plàtans i la salsa sobre el gelat. 

DONA
És una pasta dolça de forma 
circular fregida amb greix de porc. 
El brioix està fet de farina de blat, 
sucre, llevat, mantega, ou, vainilla 
i llet. Hi ha tres classes de donas:
tipus pastís, leudanos (fermentats 
amb llevat) i els tradicionals.

PASTÍS DE CARBASSA
Són unes postres tradicionals fetes 
amb natilla a base de carbassa 
i enfornat en una closca de 
carbassa. S’hi sol afegir nou molta, 
canyella i gingebre, servida amb 
crema batuda. És comú a finals de 
tardor i principis d’hivern.

És relativament suau. 
Les qualitats del suc de nabius 

ajuda a prevenir malalties 
cardíaques, entre d’altres.
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R E S T A U R A N T

C. Perot Rocaguinarda, 24 - VIC
Tel. 93 881 47 66 - www.mandarinvic.com

El mínim és immens...
                ... Tu decideixes

... els divendres i
       dissabtes al vespre

Pl. de la Pietat, 2  - VIC
93 807 18 91   www.80sspirit.com

Viu l’època dels 80!

Dimarts, dimecres i dijous de 17-24h
Divendres, dissabtes

i diumenges de 12h-24h
Dilluns tancat

SOM L’AUTÈNTIC 80’S
refusa imitacions

Sant Just, 8 - 08500 Vic
Tel. 93 883 21 57

· Cuina
  italiana
· Carta i
  pizzes
  artesanes
· Menjar per emportar

· Sopars per a grups

· Obert de dimarts a diumenge, de 20 a 24h
· Dissabtes i diumenges de 13 a 16h

DILLUNS FESTA SETMANAL,
excepte festius i vigílies

Restaurant:
De dilluns a diumenge: dinars i sopars, menús de 12,50  i 22

Cafeteria:
De dilluns a divendres: menús a 11,85

Divendres, dissabte i diumenge vespre: menús a 15,50

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

REStAuRANt

CARREtERES
4

MENJADORS
PER A CELEBRACIONS

GUIA GASTRONÒMICA

Vols ser-hi? 93 889 49 49

Urbanització El Montanyà · SEVa
Tel. 93 702 76 00

www.montanyahotel.com

Salons per a casaments,
banquets,

convencions,
comunions

i reunions familiars.

Menú diari
Menú de cap de setmana

Dilluns tancat per festa setmanal
De dimarts a diumenge

servei migdia

Nits de divendres i dissabte
(obert amb reserva prèvia)

Av. Olímpia - Tel. 93 883 27 01
Vic (Recinte Club Tennis Vic, 1r pis)
info@restaurantidoni.com

restaurantidoni.com

Restaurant, botiga per emportar
i terrassa

Plaça Major de Vic, 35
    Tel. 621 26 88 05

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

www.canpascual.cat

Plaça Verdaguer, 3 · FOLGUEROLES

Tel. 93 812 21 18 / 625 52 22 90
Salons per a casaments,
banquets, convencions, 

comunions i reunions 
familiars.

Urbanització
El Montanyà · SEVa

Tel. 93 702 76 00
www.montanyahotel.com

GUIA GASTRONÒMICA

Vols ser-hi? Tel. 93 889 49 49

C. de la Riera, 13  
Tel. 93 889 52 71  - Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

menú i carta

C. Montseny, 15
Tel. 93 888 72 61

08519 TAVÈRNOLES
Barcelona

Menú diari · Menú de cap de 
setmana · Menú per a grups i 

festes familiars · Carta

Mas Colomer  - Sant Esteve d’en Bas
972 69 01 23

Obert migdies i vespres
Dimecres tancat per festa setmanal
restaurantsmiquel@gmail.com
www.allotjamentsrurals.com

Dels plats del Petricó 
gauDiràs

i no te’n penediràs

Dels plats del Petricó 
gauDiràs

i no te’n penediràs

Arquebisbe Alemany, 41
Tel. 93 883 37 71 - VIC

Arquebisbe Alemany, 41
Tel. 93 883 37 71 - VIC

Menú diari
16,90€

Menú nits 
23,90€

Menú especial 28,90€

Obert migdia:
de dimarts a diumenge

Nit: divendres i dissabte

C. Corretgers, 8 Vic
93 886 28 77

40è aniversari

Tel. 93 888 04 52

Fax 93 888 05 22

SanTa Creu de JuTglar

www.restaurantlamola.com estats units
POSTRES TÍPIQUES

BAKED ALASKA
És un dolç típic dels Estats Units. 
Està fet amb gelat, làmines de 
pastís i merenga. S’escalfa al forn 
durant poc temps per daurar la 
merenga. Es pot empolvorar amb 
ratlladura d’ametlla, xocolata o 
coco. 

BANANAS FOSTER
Són unes postres flamejades fetes 

de plàtan, gelat de vainilla i una 
salsa elaborada amb mantega, 
sucre morè, canyella, rom negre 
i licor de plàtan. Se serveixen els 
plàtans i la salsa sobre el gelat. 

DONA
És una pasta dolça de forma 
circular fregida amb greix de porc. 
El brioix està fet de farina de blat, 
sucre, llevat, mantega, ou, vainilla 
i llet. Hi ha tres classes de donas:
tipus pastís, leudanos (fermentats 
amb llevat) i els tradicionals.

PASTÍS DE CARBASSA
Són unes postres tradicionals fetes 
amb natilla a base de carbassa 
i enfornat en una closca de 
carbassa. S’hi sol afegir nou molta, 
canyella i gingebre, servida amb 
crema batuda. És comú a finals de 
tardor i principis d’hivern.

És relativament suau. 
Les qualitats del suc de nabius 

ajuda a prevenir malalties 
cardíaques, entre d’altres.
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Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Serveis 

Pagès i Gassó. Investigacions fami-
liars, laborals i mercantils. Control 
de menors. Tel. 93 883 28 33.

Treball 

Es busca noia interina de 18 a 31 
anys per netejar, cuinar i cuidar 
gent gran. whatsapp 659 47 17 00.

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .................................................

Tel. ..................................................

Nom i cognoms ........................

...........................................................

............................................................

Població ........................................

............................................................

CP ....................................................

És subscriptor

Sí                   No

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

Compro pisos
al Comptat

24 / 48 hores
joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

    Es lloga
casa dE pagès a Tona
Per a caps de setmana i per a 
tot tipus de celebracions. També 
lloguem dues sales per un dia.
pEr a més informació
639 37 66 12 · 93 851 55 20

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Incorporació de Joves
Agricultors (PAC)
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Jordi 
Sunyer

Aquest dimecres, a La tramo-
ia, l’espai de cultura i espec-
tacles que setmanalment fem 

a EL 9 TV, hi havia dos convidats: Quim Vila 
i Emili Jané. Amb tots dos, com és habitual, 
vam parlar de muntatges seus que s’havien 
de fer aquest cap de setmana. Vila la va venir 
a fer petar amb l’excusa d’Un tipus de riure i 
amb Emili Jané vam parlar de l’obra L’últim 
teló, que s’havia d’estrenar al Museu del Ter 
de Manlleu. Vila, que té la llengua més esmo-
lada que la falç d’Els segadors, va deixar clar 
que aquest dijous seria a la Jazz Cava de Vic 
per fer l’espectacle i que cap virus maligne 
ho podria impedir. El mateix dijous al matí 
em va enviar un missatget (més ben dit un 
missatjàs, ja ho veureu) anunciant que l’obra 

es cancel·lava. En el cas de Jané la suspensió 
encara va arribar abans. Dimecres al vespre, 
just quan s’havia acabat d’emetre el progra-
ma per televisió, ja vaig rebre un whatsapp 
anunciant que s’ajornava tot. Una tragèdia. 
Per posar-hi una mica d’humor, però, acabaré 
l’article exposant els motius que esgrimia 
Quim Vila per suspendre la funció: “Davant 
la vertiginosa escalada d’hipocondria col-
lectiva paranoica, la suposada urgència de 
prendre mesures de confinament per pospo-
sar la fi del món, la desconeixença real de la 
magnitud a curt i llarg termini de la tragèdia 
terràqüia (...)”. Per acabar, Vila rematava el 
missatge on anunciava la suspensió de l’es-
pectacle amb una recomanació: “Mantingueu 
la calma i propagueu pel vostre cercle de con-
finats el terapèutic virus del sentit de l’hu-
mor. Salut!”. Em sembla que no cal afegir-hi 
res més. 

EL FORAT DEL 9

Reportatge de la 
cursa Laia Sanz 
Seva va acollir diumen-
ge una nova edició de la 
cursa que homenatja la 
pilot Laia Sanz. Aquest 
reportatge recull un 
resum de la prova.

Cursa Laia Sanz 2020 
ds. 15.30; dg. 12.00 i 0.00

Irene Solanich, 
a ‘Quatre paraules’ 
Jordi Vilarrodà conversa 
amb l’autora de Manlleu 
que ha publicat Paraules 
de mort, que recull la tra-
ducció de poemes escrits 
per criminals.

Quatre paraules 
diumenge, 10.00 i 23.00

La rua de 
Folgueroles
Folgueroles acollia dis-
sabte una de les últimes 
rues de carnestoltes de la 
comarca. Les disfresses 
que la seguien formen 
part del reportatge.

Carnestoltes de Folgueroles 
ds. 13.30 i 22.00; dg. 23.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 13

6.00 EL 9 MAGAZÍN. Entrevista 
a Fina Dalmau, primera dona 
que va formar part d’una cobla, i 
tecnologia amb Arnau Jaumira. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Sant 
Medir fins a l’Ermita. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
10.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN.  
12.30 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Núria Homs (JxCat), regidora 
de Benestar i Família, Economia 
i Serveis Generals de l’Ajunta-
ment de Vic, i Noemí Bastias 
(Ind), alcaldessa de Viladrau. 
13.30 TELÓ DE FONS. Pioneres. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Guillem Rico. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT. Presen-
ta: Pere Puig.
20.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entrevis-
ta a Laia Obradors, doctora del 
Sistema Integrat de Salut d’Oso-
na, amb motiu del Dia Mundial 
de la Son, i cinema amb Quim 
Crusellas. Presenta: Clàudia 
Dinarès. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Jordi 
Graupera, doctor en Filosofia; 
Núria Pradas, autora de Tota 
una vida per recordar, premi 
Ramon Llull, i aprofundim en el 
coronavirus amb Íngrid Vilaró, 
metgessa adjunta de medicina 
interna i referent en malalties 
infeccioses del CHV. Presenta: 
Natàlia Peix.

22.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 ... I BONA LLETRA.  
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Olot. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN.  
1.00 CONNECTI.CAT.  
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 14

6.00 EL 9 MAGAZÍN.  
6.30 TEMPS AFEGIT. Anna 
Maxenchs, Ignasi Casas, Jaume 
Puntí i Bruna Pujols sobre l’En-
durance City of the Year. 
8.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
8.30 EL 9 MAGAZÍN. 
9.00 ANGLE OBERT.  
10.00 EL 9 MAGAZÍN. Dilluns 
/ Dimarts / Dimecres / Dijous / 
Divendres. 
12.30 ... I BONA LLETRA.  
13.30 CARNESTOLTES DE 
FOLGUEROLES. Reportatge.  
14.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
14.30 GAUDEIX LA FESTA. 
15.00 AVENTURA’T. La pista 
més alta, més llarga i més senzi-
lla de Sierra Nevada. 
15.30 CURSA LAIA SANZ 2020. 
16.00 THE WEEKLY MAG. 
18.00 BÀSQUET EN JOC. Copa 
Catalunya Masculina. CB Navàs 
Viscola - AESE. 
20.30 ... I BONA LLETRA.  
21.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
22.00 CARNESTOLTES DE 
FOLGUEROLES. Reportatge.  
22.30 LA TRAMOIA. Quim Vila 
i Emili Jané. 
23.30 CURSA LAIA SANZ 2020. 

0.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
0.30 GAUDEIX LA FESTA. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Olot. 
1.30 AVENTURA’T.
2.00 DE TEE A GREEN. Golf. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Diumenge 15

6.00 EL 9 MAGAZÍN. Dilluns 
/ Dimarts / Dimecres / Dijous / 
Divendres. 
8.30 AVENTURA’T.  
9.00 GAUDEIX LA FESTA. 
9.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Olot. 
10.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Irene Solanich, 
sobre el llibre Paraules de mort. 
10.30 LA TRAMOIA.  
11.30 TELÓ DE FONS.  
12.00 CURSA LAIA SANZ 2020. 
12.30 RUGBI EN JOC. Divisió 
d’Honor Catalana Vueling. CR 
Tarragona - Cocodrils RSV. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Olot. 
15.30 AVENTURA’T.  
16.00 HOQUEI EN JOC.  
18.00 HANDBOL EN JOC. Lliga 
Catalana Femenina. A. Lleidata-
na - CH Vilanova del Camí. 
20.00 EN JOC. Actualitat espor-
tiva. Presenta: Toni Castro. 
21.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
22.00 ... I BONA LLETRA.  
23.00 QUATRE PARAULES. 
23.30 CARNESTOLTES DE 
FOLGUEROLES. Reportatge. 
0.00 CURSA LAIA SANZ 2020. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN. Dilluns 
/ Dimarts / Dimecres / Dijous / 
Divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Com fer caducar un 
programa en una hora

Jordi Graupera, 
a ‘... i bona lletra’ 
Jordi Graupera, doctor 
en Filosofia, és un dels 
entrevistats al magazín de 
Natàlia Peix. També, l’es-
criptora Núria Pradas i la 
metgessa Íngrid Vilaró.

... i bona lletra 
dv. 21.00 i 23.00

Parlem del Dia 
Mundial del Son 
El 20 de març és el Dia 
Mundial del Son. La doc-
tora Laia Obradors serà 
aquest divendres a El 9 
magazín per aprofundir en 
la qüestió.

El 9 magazín 
divendres, 20.30 i 22.30

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga presen-
ta dissabte i diumenge 
l’informatiu del cap de 
setmana de les televisions 
de La Xarxa, amb tota l’ac-
tualitat general.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 21.30
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Cromos

Escacs
Totes les federacions han anunciat la 
suspensió de partits o bé que es faran 
a porta tancada. Fins i tot les d’escacs. 
Enric Casulleras, bon jugador d’es-
cacs, es lamentava en to humorístic: 
“Quina contrarietat. Tant com ens 
agrada sentir els aficionats cridant 
els noms dels nostres peons i alfils!”.

Virtual
Davant la cancel·lació de tota activitat 
cultural, la cantant moianesa Namina 
va llançar dijous als seus seguidors a 
les xarxes socials la proposta de fer 
un concert virtual. Fins i tot, propo-
sava un preu de 5 euros. Si això con-
tinua igual, no es descarta que molts 
artistes li segueixin les passes. 

Castellers
Provocador com ell sol, en Peyu va 
llançar a les xarxes socials la proposta 
que es fusionessin totes les colles 
castelleres d’Osona: Sagals, Nyerros i 
Emboirats. Va rebre per tot arreu. Ell 
ja advertia que s’estava ficant en un 
jardí. Algú deia que per aconseguir-
ho caldria un mediador internacional.

Plàstic
El director de l’Agència de Residus 
de Catalunya va assistir al Consell 
d’Alcaldes d’Osona. Els va donar 
molts consells i instruccions. Una era 
eliminar d’una vegada els gots i les 
ampolles de plàstic dels plens. Ningú 
sabia on mirar. Gairebé n’hi havia una 
a la taula de cada conseller comarcal.

cobraments de les factures.
Però ha aparegut el coro-

navirus i ha revolucionat la 
incertesa. Perquè n’ha explo-
sionat la digestió. Perquè ha 
dinamitat el tempo dels esde-
veniments. El coronavirus és 
la incertesa amplificada al 
minut. Que si el que no era 
pandèmia, ara ja ho és. Que si 
tanquen les escoles d’Iguala-
da. Que si Catalunya ja està 
en estat d’alerta. Que si el 
Reial Madrid envia els juga-
dors a casa. Que si se suspe-
nen competicions esportives i 
els exàmens de març en algu-
nes universitats. Que si la 
ministra del govern de l’Estat 
Irene Montero ha donat posi-
tiu. Que si Pablo Iglesias està 
en quarantena. Que si Parets 
tanca un centre de dia per cas 
positiu. Que si tanca l’NBA. 
Que si les clíniques privades 
ofereixen llits. Que si el SEK 
de la Garriga tanca, també, 
per un cas positiu. Que si tan-
quen teatres o en redueixen 
l’aforament. Que si s’anul-
len estrenes potents. Que si 
s’ajorna el Congrés de Pasto-
rets. Que si Ada Colau i cinc 
regidors estan en aïllament 
preventiu. Que si tanquen 
tots els centres educatius. 
Que si es posposa el Concurs 
Internacional de Música 
Maria Canals. Que si se sus-
pèn el mercat de Granollers i 
el de Canovelles. I a Caldes, 
el Mercat de l’Olla. I a Vic, 
el Mercat del Ram. I potser 
d’aquí un minut, una altra 
cosa. I una altra. I una altra. I 
una altra. Potser.
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Doncs això, 
que, potser, 
ben aviat ens 
haurem de 
confinar tots 
a casa. Sí, 
tots. Potser 
tots. I utilit-

zo l’adverbi potser perquè és, 
sens dubte, l’expressió més 
afinada d’allò amb el qual 
estem obligats a conviure ara 
mateix, en aquests moments: 
la incertesa. 

La incertesa és un estat 
anímic d’inseguretat generat 

pel desconeixement que es 
caracteritza pel dubte. I si 
mirem el món en forma de 
dron històric i cronològic, 
m’atreviria a dir que, fins 
no fa massa, la vida era prou 
estable: teníem una feina per 
a tota la vida, una casa per a 
tota la vida i una parella per 
a tota la vida. Però tot això 
s’ha dinamitat totalment. I 
la incertesa abraça el futur 
personal i laboral. I, també, 
polític i econòmic. Ja mai res 
és per sempre. Res. Ja mai res 
és segur. Ja mai res és ferm i 

consistent. I quan somiem el 
nostre futur, se’ns desdibui-

xa el camí. I l’adverbi potser 
s’amplifica immensament i 
fa diana en les nostres pors. I 
la imprevisibilitat multiplica 
l’ansietat i l’angoixa. I dina-
mita les nostres decisions. 
O, simplement, les posa en 
quarantena. Que difícil que 
és gestionar-la, la incertesa. 
Molt. Massa. Però amb el 
temps i una canya l’anem 
paint. Sobretot, els autònoms 
i les autònomes, que malau-
radament estem massa acos-
tumats a conviure, per exem-
ple, amb la incertesa dels 

Que difícil que 
és gestionar-la, la 
incertesa. Molt. 

Massa. Però amb 
el temps i una 
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