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Tancats a casa
S’ha detectat un nou cas de coronavirus a 
Osona: una professional sanitària del Consorci 
Hospitalari de Vic. Ja hi ha tres afectats  
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Queixes d’alcaldes del Ripollès per la 
presència de turistes aquest cap de setmana  
a la comarca tot i l’ordre de confinament

La plaça Major de Vic buida un diumenge a la 
tarda. Aquesta és la imatge provocada per les 
mesures del decret d’estat d’alarma per la crisi 
del coronavirus. A Osona aquest cap de setmana 

se n’ha declarat un nou cas i ja n’hi ha tres de 
confirmats. L’última és una professional sanità-
ria del Consorci Hospitalari de Vic. Al Ripollès 
no n’hi ha hagut de moment cap cas, però aquest 

cap de setmana s’ha pogut veure un elevat nom-
bre de turistes que sense fer cas a les recomana-
cions es van desplaçar a les segones residències 
de la Vall de Ribes i Camprodon. 

La plaça de Vic, desèrtica un diumenge a la tarda

u El testimoni d’una 
igualadina que viu a 
Vic i un vigatà amb 
vinculació a l’Anoia

u Una cinquantena 
de ripollesos en un 
creuer que no els 
deixaven atracar

u A Vic es van 
sancionar dos bars 
per no complir amb 
l’ordre de tancar

Solidaritat entre veïns
De forma espontània s’han creat xarxes 
de voluntaris a diferents municipis 
d’Osona per ajudar persones grans que 
viuen soles. A la foto, a Sant Hipòlit.
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Un vigatà investiga la vacuna 
Joaquim Segalés, de Vic, forma part de 
l’equip de l’IRTA-CReSA que està tre-
ballant per trobar una vacuna contra el 
SARS-CoV-2.

Controls de la policia
La Guàrdia Urbana de Vic va fer 
vigilància diumenge per garantir el 
compliment del decret d’estat d’alar-
ma i que la gent no estigués al carrer.
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(Pàgines 2 a 9)
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Aquest cap de setmana s’ha confirmat 
un nou cas de coronavirus a Osona. Es 
tracta d’una professional del servei 
d’urgències del Consorci Hospitalari 

de Vic que s’està recuperant a casa seva 
i que se suma a un home de 67 anys in-
gressat a l’UCI de l’Hospital de Vic i 
una dona de 64 que és al de Bellvitge. 

Tot i això, el CHV admet que hi pot ha-
ver altres persones infectades en fase 
d’incubació, asimptomàtiques o que 
pateixin el virus de manera lleu.

Tercer cas de coronavirus a Osona
El darrer s’ha confirmat aquest cap de setmana. Es tracta d’una dels professionals que fan el triatge al servei 

d’urgències de l’Hospital Universitari de Vic i segons el CHV s’està recuperant a casa seva 
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    Imatge inusual de la plaça de la Llibertat un dissabte al matí

El Ripollès, on encara no se n’ha declarat cap cas, viu el cap de 
setmana amb un relatiu confinament

Transgredint la normalitat

Ripoll/St Joan Abadesses

Jordi Remolins

La flexibilitat de les normes 
de confinament per prevenir 
la població contra el corona-
virus va afavorir que la dife-
rència entre un diumenge 
al matí i un altre qualsevol 
a Ripoll no fos excessiva. 
Les excuses que va anunciar 
Pedro Sánchez per poder sor-
tir al carrer són tan àmplies 
que el trànsit de persones 
que anaven a buscar el pa, a 
passejar el gos o que simple-
ment semblava que només 
volien estirar les cames va 
ser constant durant tot el 
matí. Alguns grups de joves 
que voltaven en colla pel cen-
tre del municipi constataven 
que el rigor a l’hora d’obeir 
les ordres del president espa-

nyol era tan volàtil com ho 
semblen alguns dels supòsits 
que es permeten a l’hora de 
poder sortir al carrer.

Mentre jo mateix passejava 
el Menut, un bonic i empà-
tic exemplar de gos pelut 
de color blanc amb taques 
negres, vaig trobar-me gent 
que necessitava “airejar-se” 
o bé que des del balcó de 
casa posaven en qüestió el 
fet d’estar confinats “alea-
tòriament” perquè l’endemà 
haurien d’anar a treballar 
com qualsevol altre dia a 
l’empresa on estan contrac-
tats. Al migdia el passeig 
Comte Guifré de Sant Joan 
de les Abadesses presentava 
un aspecte inèdit per trac-
tar-se d’un matí dominical. 
Habitualment les parades 
de roba, llibres o fruita hi 

fan parada convivint amb les 
terrasses dels diferents bars 
que hi ha en aquell sector. La 
gent que hi passejava o torna-
va de comprar va trobar-se’l 
molt més desèrtic, mancat 
de la vida que hi donen els 
comerciants o els cambrers. 
Però malgrat tot no semblava 
que l’esperit d’aïllament ni el 
mínim d’un metre de separa-
ció entre aquells que s’hi tro-
baven fossin gaire estrictes. 
Més aviat el temor de contagi 
semblava mínim.

Vint-i-quatre hores abans, 
l’estat d’alarma que ja s’ha-
via anunciat va afavorir que 
diversos comerços tanques-
sin portes. Les perruqueries 
van ser les primeres a ser 
advertides pels Mossos 
d’Esquadra de la necessitat 
d’abaixar persianes. Altres 

establiments van fer-ho pre-
ventivament, abans que nin-
gú els ho requerís, i d’altres 
van tenir obert fins al vespre 
sense rebre cap mena d’avís. 
Els bars i establiments de 
restauració complien de 
forma generalitzada les pre-
misses de tancament, encara 
que aïlladament alguns esta-
ven només amb la persiana 
mig abaixada. Algun client 
habitual d’aquests establi-
ments aprofitava la norma-
litat d’un supermercat de 
Sant Joan per consumir-hi 
una llauna de cervesa just 
al costat de la seva porta, o 
bé per asseure’s a la terrassa 
d’un bar tancat, per abeurar-
se aprofitant les ullades de 
sol.

Quan més va notar-se el 
tancament generalitzat va 
ser a la nit. Alguns cotxes 

que ocasionalment volta-
ven per Ripoll trencaven el 
silenci que va ensenyorir-se 
del barri vell a partir de les 
9 del vespre. Res a veure 
amb l’ambient que habi-
tualment es crea a partir 
d’aquella hora gràcies als 
establiments que ofereixen 
els seus serveis als clients. 
Mentre que a la majoria 
d’aquests locals hi penjaven 
cartells explicant que tan-
quen indefinidament, o bé 
que servirien només menjar 
per endur, a La Taverneta 
de la plaça Sant Eudald van 
omplir els vidres amb la lle-
genda “Biohazard” advertint 
que per perill biològic tam-
bé haurien de mantenir-lo 
tancat.

Vic/Ripoll

Dolors Altarriba

A Osona s’han confirmat fins 
ara tres casos de persones 
afectades pel coronavirus 
SARS-CoV-2. A més dels 
dos ja coneguts, un home 
de 67 anys i una dona de 64, 
aquest cap de setmana ha 
donat positiu una professio-
nal sanitària que s’ocupa del 
triatge al servei d’urgències 
de l’Hospital Universita-
ri de Vic i que segons el 
Consorci Hospitalari s’està 
recuperant a casa seva. La 
resta de resultats que s’han 
conegut els darrers dies han 
donat negatius, però s’està a 
l’espera de rebre’n de nous. 
Divendres hi havia 16 perso-
nes aïllades preventivament 
en una planta del centre i 17 
professionals confinats a casa 
també per precaució. Des del 
CHV aclareixen, a més a més, 
que segurament aquests tres 
casos confirmats no són els 
únics a la comarca: “Hi pot 
haver altres persones infecta-
des pel SARS-CoV-2 que esti-
guin en fase d’incubació de la 
malaltia, asimptomàtiques o 
que la pateixin d’una manera 
lleu, és a dir que podrien ser 
font de contagi sense saber-
ho. Per això és molt impor-
tant seguir els consells de 
confinament domiciliari i les 
restriccions de moviment”.

Tant l’Hospital Univer-
sitari de Vic com el de 
Campdevànol, i ja abans de 
l’aprovació del decret d’estat 
d’alarma, han aplicat diverses 
mesures excepcionals per 
evitar la transmissió del virus 
i que comporten des que 
només puguin entrar a l’hos-
pital els pacients amb visita 
fins a l’anul·lació de totes les 
operacions quirúrgiques i 
proves no urgents. 

D’altra banda, fins a nou 
avís també s’ha optat per tan-
car els consultoris de salut 
dels pobles més petits i con-
centrar els efectius sanitaris 
i administratius d’atenció 
primària en d’altres de muni-
cipis més grans. Entre els que 
queden tancats hi ha Gurb, 
Seva, Sant Miquel de Balenyà 
o Olost. L’Ajuntament 
d’aquesta última població ha 
emès un comunicat on diu 
que no comparteix la deci-
sió i que hauria preferit la 
mobilitat dels professionals, 
ja que hi ha “molta població 

Diumenge hi havia 
gent estirant les 
cames, comprant 

el pa o passejant el 
gos

envellida”. 
Aquest cap de setmana 

la ciutadania ha hagut de 
passar de poder fer-ho tot a 
assimilar que cal quedar-se a 
casa per evitar la propagació 
del virus, però no tothom 
ho entén i, en aquest sentit, 
la Guàrdia Urbana de Vic va 
denunciar dissabte dos bars 
que després de ser avisats 

que havien d’abaixar la per-
siana continuaven oberts. La 
resta d’establiments “ho van 
entendre”, explica el cap de 
la Guàrdia Urbana, Antoni 
Jurjo. Tot i que la majoria va 
respectar l’ordre de quedar-
se a casa i limitar al màxim 
els desplaçaments, la Guàrdia 
Urbana assegura que va tro-
bar “molta gent anant en bici-

cleta, fent esport, asseguts 
als parcs quan no podien ser-
hi”. També, i segons denunci-
ava l’alcalde del Brull, Ferran 
Teixidó, s’han hagut de tan-
car físicament els accessos als 
parcs naturals perquè dissab-
te “l’aparcament de Collfor-
mic, al Montseny, estava 
ple de cotxes com un cap de 
setmana normal”. Fins i tot 

la grua va haver d’endur-se’n 
un que tenia una avaria. 

Mentrestant, empreses 
de transport com Fredist i 
Estfred, de les Masies de 
Voltregà i Sant Miquel de 
Balenyà, expliquen que els ha 
augmentat la feina al voltant 
d’un 30% i que els xofers tre-
ballen amb totes les mesures 
i evitant sortir de la cabina. 
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ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

CITROËN C4 GASOLINA
1.400 CC 95 CV  90.000 KM
Any 2015 9.300

3008 ALLURE PURETECh
GASOLINA 130 CV    9.972 KM                 
Any 2019           24.400 

PEUGEOT TRAVELLER
9 places 226.400 KM               
Any 2018           24.900 

RIFTER ACTIVE PURETECh
110 CV GASOLINA 13.000 KM
Any 2019 16.700

508 GT-LINE DIÈSEL AU-
TOMÀTIC 160 CV  3.000 KM
Any 2018 32.000

MILLOR

CasaCuberta automòbils
Ctra. de Manlleu, 36-38 - 08500 Vic
Tel. 93 886 20 22
toyota@casacuberta-auto.com

TOYOTA C-HR HYBRID  
ADVANCE 
ANY 2017
PVP: 23.500

TOYOTA AURIS HYBRID FEEL

ANY 2018
PVP: 15.990

TOYOTA COROLLA  HYBRID 
ACTIVE TECH
ANY 2019
PVP: 19.990 

TOYOTA YARIS HYBRID 
ACTIVE
ANY 2018
PVP: 12.500

TOYOTA AYGO 1.0I X-PLAY

ANY 2019
PVP: 7.990 (*)

(*) Preu finançat
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    PUBLICITAT Borsa de motor

Ribes/Camprodon

Jordi Remolins

L’arribada de segons resi-
dents tant a la Vall de Ribes 
com a la de Camprodon va 
modificar la quotidianitat 
dels seus pobles a partir de 
dijous. L’anunci de les immi-
nents mesures que havia de 
prendre el govern va fer que 
molta gent d’altres punts de 
Catalunya arribés on tenen 
habitatges per passar-hi 
el cap de setmana o bé per 
fer-hi estada fins que s’acabi 
el confinament tot i el risc 
d’estendre el coronavirus.

L’alcaldessa de Ribes de 
Freser, Mònica Santjaume, 
afirma que dijous “semblava 
que estiguéssim de festa 
major”. Els supermercats i 
establiments d’alimentació 
van estar desbordats no 
només pels residents per-
manents sinó sobretot pels 
ocasionals. El desembarca-
ment es va reduir a partir 
de divendres a la tarda, tot 
i que la presència de gent 

pel nucli urbà va ser intens 
fins diumenge al matí, quan 
Santjaume explica que “ja 

s’hi veia poca gent”. La 
manca d’eines per regular 
aquesta circumstància fa 

que “només puguem apel·lar 
a la responsabilitat indivi-
dual pel benefici del bé col-

lectiu”. A partir de dissabte 
tan sols va haver-hi obertes 
les farmàcies i comerços 
d’alimentació. En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament 
ribetà “hem coordinat que 
no tinguem problemes 
d’abastiment”, diu Sant-
jaume.

A Camprodon l’alcalde, 
Xavier Guitart, explica que 
també es va produir una 
pujada massiva de propie-
taris de segona residència 
divendres al matí. Molts 
d’ells han preferit fer l’es-
tada a la vall en lloc de les 
seves ciutats de destí. La 
problemàtica que han gene-
rat ha estat pel que fa als 
“supermercats plens tal com 
si fos època de vacances”. 
També a la població veïna 
de Vilallonga de Ter s’ha 
notat l’arribada de gent de 
Barcelona “com si fos un cap 
de setmana qualsevol”, rela-
ta l’alcaldessa, Mònica Bon-
soms. Tot i que el càmping i 
un parell d’hotels van tancar, 
això no va incidir en l’aug-
ment demogràfic, concentrat 
sobretot en la segona resi-
dència. Bonsoms assenyala 
que pel que fa al coronavirus 
“crèiem estar molt protegits, 
i pot semblar que amb l’ar-
ribada de tanta gent ens el 
puguin portar de fora”.

Turistes que se salten el confinament
Camprodon, Ribes de Freser i Vilallonga de Ter reben visitants de segona residència com a l’estiu 

Vigilància de la Guàrdia Urbana de Vic per evitar que la gent estigui al carrer  

Vic Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Vic –a la foto, una d’elles al sector d’El 
Nadal–van intensificar diumenge a la tarda la vigilància per evitar que la gent passegi o esti-
gui al carrer. El decret d’estat d’alarma només permet els desplaçaments imprescindibles.
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“Hem sortit pel nen: 
just comprar i tornar”
Adaptar-se a totes les restriccions, un repte

Vic

T.V.

El fill de Laura Vega i Fran-
cisco Cañadas té 5 anys i 
divendres al migdia tornava 
a casa amb un joc de l’Spi-
derman a sota el braç. Com 
que és el seu superheroi 
preferit, els pares confiaven 
que compartir-hi hores sigui 

una manera de fer més entre-
tingudes les setmanes que 
passaran tancats a casa. Fins 
i tot abans que el Consell de 
Ministres aprovés les restric-
cions ja tenien clar que era 
millor evitar el parc o baixar 
a jugar al carrer, “però hem 
sortit un moment pel nen: 
just anar a comprar, caminar 
perquè es cansi una mica i 

Vic

T.V.

Eduard Prat forma part d’una 
colla d’amics que cada diven-
dres dinen a El Caliu, al car-
rer de la Riera de Vic. El pas-
sat no van fallar, però aquesta 
setmana trencaran el costum, 
ja que els bars i restaurants 

han quedat tancats fins a nou 
avís. A Alfons Vilarrasa, el 
propietari, no l’hi ha vingut 
de nou. Divendres era consci-
ent que s’acostaven dies com-
plicats, perquè a migdia ja els 
havien anul·lat un 90% de les 
reserves pel cap de setmana: 
“Aquí hi venen sobretot famí-
lies i ens diuen que els avis 

estan espantats i prefereixen 
no sortir de casa”. 

Vilarrasa afegia que fins 
i tot aleshores ja no sortia 
a compte obrir amb un terç 
de l’aforament, que en el cas 
d’El Caliu equival a 23 per-
sones, i també lamentava la 
manca d’informació: “Tot el 
que hem rebut ha estat a tra-
vés d’associacions de comer-
ciants o hostaleria, oficial-
ment cap administració s’ha 
posat en contacte amb nosal-
tres ni ens ha comunicat res”. 
Amb els proveïdors, en canvi, 
cap problema excepte “un 
retard en l’entrega del gel 
que utilitzen a la cuina per 
desinfectar-se les mans”.

Bitllets d’última hora

Laia i Judit Torner, dissabte al migdia després d’aterrar a l’aeroport del Prat

Vic

Txell Vilamala

Amb només 26 anys, la viga-
tana Judit Torner ha viscut a 
Eivissa, Irlanda i Austràlia. 
Està molt acostumada a fer 
maletes i agafar avions, però 
aquesta vegada ha decidit 
tornar a casa sense haver 
acabat el viatge que tenia 
previst. Dimarts, en un hotel 
de Nha Trang, al Vietnam, va 
comprar un vol fins a Ho Chi 
Minh i, des d’allà, tres més 
per anar a Singapur, Atenes i 
finalment aterrar dissabte a 
Barcelona. Els últims mesos 
els havia passat a l’Àfrica i 
Àsia compartint aventura 
amb la seva germana, Laia 
Torner, que d’entrada allar-
gava més el viatge però a 
última hora també va deci-
dir tornar cap a Vic. L’una i 
l’altra coincideixen que “al 
Vietnam tot estava molt més 
tranquil que aquí, però con-
tínuament rebíem notícies 
dels contagis a Europa i tot 
tipus de restriccions. Si ens 
haguéssim quedat corríem 
el risc de no poder sortir 

del país o entrar després a 
l’Estat espanyol”. Des de 
casa, la consigna dels pares 
també era molt clara: tornar 
com més aviat millor i sense 
preocupar-se pel preu dels 
bitllets.

“He de reconèixer que jo 
estava força més espantada 
que la Laia”, explica Torner, 
“vam comprar els vols en 
dies diferents i la torna-
da l’hem hagut de fer per 
separat”. A banda de cancel-

lacions cap a Europa o als 
Estats Units, als aeroports 
del continent asiàtic “la sen-
sació era de normalitat”, però 
un cop a Grècia “ens vam 
enlairar amb retard perquè 
no arribava l’ok de Barcelona. 

No sabem si hi va haver 
algun problema, si esperaven 
la compareixença del presi-
dent...”.

La Laia, per la seva banda, 
l’escala la va fer a Dubai, als 
Emirats Àrabs: “Primer tenia 
previst volar a Qatar, però 
vaig tenir sort que el mòbil 
no em deixava acabar de com-
prar el bitllet, perquè l’ende-
mà van tancar les fronteres i 
m’hi hauria quedat atrapada”. 
Totes dues van aterrar al 
Prat dissabte al migdia, amb 
pocs minuts de diferència, i 
enmig d’un panorama com-
pletament diferent del que 
s’havien imaginat a través de 
les notícies: “Ens pensàvem 
que trobaríem l’aeroport 
desert, però al contrari. Hi 
havia gent amunt i avall, 
esperant-se i comprant bit-
llets com fos”. Tampoc els 
va sorprendre veure’n molta 
amb mascaretes i guants, ja 
que “al Vietnam és habitual 
portar-ne, però per evitar la 
contaminació de l’aire”.

Ni l’una ni l’altra han des-
envolupat cap símptoma del 
virus, però a partir d’ara faran 
una quarantena voluntària: 
“Segurament és més fàcil 
que ens contagiem aquí que 
a Àsia, perquè n’hi ha molts 
més casos, però hem passat 
hores en aeroports i avions i, 
per precaució, ens quedarem 
a casa amb la família, que ja 
toca”.
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Eduard Prat, dinant amb la colla, i Vilarrasa, dret al seu costat, divendres
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Vega i Cañadas, divendres amb el seu fill. A sota el braç, el joc de l’Spiderman

tornar”. Les bosses de men-
jar, plenes, però asseguraven 
que no més que de costum.

Cañadas treballa al sector 
de la neteja i ella, a la cuina 
del restaurant Sofia de Vic, 
que com tota la resta ha que-
dat tancat fins a nova ordre: 
“Dijous ja teníem l’aforament 
limitat a 25 persones i en 
vam haver de deixar algunes 
a fora. A la tarda estava molt 
més desert de l’habitual”. 
Malgrat que la seva salut no 
els fa patir, sí que parlaven 
d’una certa “por” pensant en 
la gent gran de la família o la 
incertesa de què passarà amb 
les nòmines a final de mes, ja 
que “el lloguer l’haurem de 
pagar igual”.  

“Ja ens havien anul·lat 
un 90% de reserves”
Els bars i restaurants, tancats fins a nou avís

Judit i Laia Torner, de Vic, van marxar cap a Tanzània al gener. Ara eren al Vietnam i 
tenien previst continuar viatjant, però al final han optat per tornar a casa
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“No hem pogut 
baixar del creuer”
Josep Cayuelas, de JC Viatges de Ripoll

El creuer on anaven els ripollesos va acabar el recorregut a Marsella un dia abans del previst

Ripoll

G.F.

Un bon exemple de com ha 
canviat la situació a tot Euro-
pa a causa del coronavirus en 
una setmana és l’experiència 
que ha viscut un grup de 51 
ripollesos a bord d’un creuer 
pel Mediterrani. El vaixell, 
amb capacitat per a 3.000 pas-
satgers, va sortir dilluns pas-
sat de Barcelona, i dimarts va 
fer una primera parada amb 
total normalitat a Palma: “Un 
cop vam tornar a pujar al cre-
uer ja no hem pogut tornar a 
tocar terra”, explicava dissab-
te des de l’embarcació Josep 
Cayuelas, responsable de 
l’expedició de Ripoll. Segons 
Cayuelas, en el moment de 

pujar no se’ls va comunicar 
aquesta possibilitat, però 
l’enduriment de les mesures 
de prevenció a Itàlia davant 
del nou coronavirus i el recor-
regut –havien de fer parades 
als ports italians de Roma, 
La Spezia i  Savona– van fer 
impossible sortir del vaixell. 
Pel que fa als passatgers 
ripollesos, Carme Ruiz remar-
cava que a bord “hi ha hagut 
tranquil·litat i els espectacles 
i serveis funcionaven tots. 
Només es va generar una mica 
d’enrenou divendres al ves-
pre quan per les notícies vam 
veure que Espanya decretava 
l’estat d’alerta i hi havia la 
possibilitat que es tanqués el 
port i no poguéssim baixar del 
creuer un cop a Barcelona”. 

El vaixell va fer desembar-
car tots els passatgers italians 
al port de Savona dissabte, i 
finalment va acabar el recor-
regut amb espanyols i fran-
cesos diumenge a Marsella 
en lloc d’aquest dilluns, quan 

havia d’atracar a Barcelona. 
El grup de Ripoll va fer l’úl-
tima part del trajecte fins a 
Catalunya amb autocar. “Al 
vaixell hem estat molt bé, fins 
i tot millor que a terra, segons 
les notícies de confinament 

que ens anaven arribant 
de familiars i amics des de 
Catalunya. En tot moment 
hem estat en contacte amb 
l’Ajuntament de Ripoll per tal 
que la tornada anés bé”, diu 
Josep Cayuelas.   

“És l’hora d’anar 
al comerç proper”
Aina Roca, del Serradet de Barneres

Aina Roca en el moment de vendre un producte a Ricard Sebastian, client habitual de la parada al mercat de Vic

Vic/Sant Martí Sescorts

Guillem Freixa

Entre les mesures per evitar 
el contagi del nou corona-
virus, els ajuntaments van 
decidir a finals de la setmana 
passada anul·lar els mercats 
setmanals, entre ells un dels 
més icònics de Catalunya 
com és el de Vic. Així doncs, 
dissabte al matí, a la plaça 
i a la rambla del Passeig, la 
multitud no es congregava 
al voltant de les habituals 
parades però ho feia als 
supermercats, on les cues per 
aconseguir productes van ser 
constants i les lleixes buides, 
habituals. “En el moment de 
conèixer la decisió vam expo-
sar als ajuntaments que no 

ho compartíem i que vèiem 
injust cancel·lar els mercats 
amb productes alimentaris i 
no tancar els supermercats. 
Hem hagut de buscar alter-
natives per vendre el nostre 
producte”, explica Aina Roca, 
productora del Serradet de 
Barneres, des de la parada que 
van muntar dissabte al pati 
interior de la botiga Men-
gem Osona. “Hem avisat els 
nostres clients a través de les 
xarxes i el mòbil que aquesta 
setmana no ens trobarien a la 
parada del mercat de Vic sinó 
aquí, i estem contents de com 
ha funcionat”, remarca. 

En aquest sentit, en un 
moment en què es limiten 
els desplaçaments de les 
persones, des del Serradet de 

Barneres i des de l’associació 
de productors i consumidors 
Mengem Osona posen en 
valor el fet que els produc-
tors de la comarca “sempre 
hi serem. És un bon moment 
per conèixer els aliments 

de proximitat que tenim a 
l’abast. És l’hora d’anar al 
comerç proper”, apunta Roca. 
Hores després de l’anul·lació 
total de mercats decretada 
dijous, la consellera Teresa 
Jordà va matisar que es per-

metrien els mercats amb pro-
ductes frescos a l’aire lliure 
complint la normativa: “En 
principi, aquesta setmana 
podrem vendre als mercats 
setmanals de Manlleu i Tore-
lló”, diu Roca.  

Un 30% més de demanda
Empreses de logística i transport com Fredist i Estfred han notat un important augment de la 

demanda d’aliments els darrers dies. Són les que abasteixen supermercats i botigues 

Vic

D.A.

Al voltant del 30% més és 
el que estan treballant les 
empreses de transport i 
logística d’aliments d’Osona 
per servir els seus clients. 
Fredist i Estfred, de les Masi-
es de Voltregà i Sant Miquel 
de Balenyà, respectivament, 
han notat molt aquest 
augment de demanda a les 
botigues i grans superfícies. 

Joan Casanovas, de Fredist, 
explica que l’augment de 
la demanda ha estat molt 
important i que els camions 
no han parat “d’entrar, sor-
tir, carregar i descarregar”. 
El seu àmbit d’actuació és 
Catalunya i això ha compor-
tat que “hem hagut d’activar 
tots els treballadors que tení-
em de reforç”. Convençuts 
que el subministrament està 
assegurat, entenen que serà 
una situació temporal d’uns 

dies: “Ara la gent està com-
prant més del compte”.

També ho veu així Esteve 
Ferrer, d’Estfred, que expli-
ca que té els magatzems de 
congelació al 100%, tot i que 
aquesta empresa pateix tam-
bé l’altra cara de la moneda 
de la situació ja que té dele-
gació a Mallorca i serveix a 
molts allotjaments turístics 
“que ara estan buits i per 
tant la demanda en aquest 
camp ha baixat”. La bona 

notícia, diu, és que per ara 
“no hi ha cap treballador cons-
tipat ni malalt”. En termes de 
feina, aquest augment s’as-
sembla a l’etapa estiuenca, 
quan hi ha més turisme i això 
fa pujar la demanda.

Tots dos estan convençuts 
que l’alimentació està asse-
gurada perquè, a més, les 
empreses han augmentat 
producció “a les seves fàbri-
ques” i per tant “no s’ha de 
patir”. 
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Cap a Igualada 
sense baixar del 
camió
Les Masies de Voltregà 

Els xofers mantenen tam-
bé totes les recomanacions 
de seguretat. “Porten 
mascareta, gel, guants i no 
surten del camió, especi-
alment els que han hagut 
d’anar a Igualada i els 
pobles del voltant, on s’ha 
fet un tancament”, expli-
ca Casanovas, i afegeix 
que “ells ni han sortit del 
camió. Els descarreguen el 
gènere després de passar 
el control”.
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El catedràtic Joaquim Segalés, en un dels laboratoris on desenvolupa part de la seva tasca  

“Si es té la vacuna 
en un any i mig, 
serà molt ràpid”
Entrevista al vigatà Joaquim Segalés, catedràtic del Departament de 
Sanitat i Anatomia Animals de la UAB i investigador adscrit a l’IRTA-CReSA

Vic

Guillem Freixa

Al Centre de Recerca en 
Sanitat Animal (IRTA-CRe-
SA) de Catalunya es treballa 
per trobar una vacuna contra 
el SARS-CoV-2. Expliqui’m el 
projecte. 

Al CReSA, que forma part 
de l’Institut de Recerca en 
Tecnologia Alimentària 
(IRTA), s’hi va començar a 
fer un estudi amb companys 
nord-americans. Aquest 
estudi ens havia de permetre 
predir una sèrie d’aspectes 
importants sobre un nou 
virus que aleshores era molt 
desconegut. Estem parlant 
de finals de gener, i d’alguna 
manera les primeres predicci-
ons ens havien d’orientar en 
tres aspectes molt importants 
a l’inici de la investigació del 
SARS-CoV-2. Primer de tot 
volíem saber quins eren els 
possibles receptors del virus, 
un fet que ara ja coneixem. 
En segon lloc, quins animals 
podien ser portadors del 
virus. Pensem que des del 
ratpenat, que segurament n’és 
l’origen, ha saltat a les per-
sones a través de l’existència 
d’un hoste intermediari. El 
tercer aspecte era la possi-
bilitat de desenvolupar una 
vacuna a partir d’una fracció 
de la proteïna S, que és la 
proteïna més immunogènica 
que s’associa amb la protecció 
davant del virus. Com he dit, 
era un primer estudi basat en 
prediccions bioinformàtiques, 
per tant predictives. Ens falta 
demostrar que les prediccions 
són certes o no.

I quin va ser el següent 
pas?

Enmig d’aquest estudi ini-
cial va sorgir l’oportunitat de 
sol·licitar un projecte conjun-
tament amb l’IrsiCaixa i el 
Barcelona Super Computing 
Center. Concretament es trac-
ta de desenvolupar productes 
antivírics i també una poten-
cial vacuna davant d’aquest 
nou coronavirus. Així doncs, 
s’inicia una nova línia d’inves-
tigació i fem la sol·licitud per 
testar en models animals, per 
fer proves d’antivírics i vacu-
nes i el desenvolupament que 
tenen. L’empresa farmacèu-
tica Grifols està interessada 
en aquesta recerca i això ens 
permetrà començar a treba-
llar en el projecte com més 

aviat millor. Com que encara 
no tenim els fons correspo-
nents, des de l’IRTA, amb 
fons propis, es començaran a 
desenvolupar aquests models 
animals amb els quals després 
treballarem.

Són optimistes en l’objec-
tiu de trobar en breu una 
vacuna que encara no exis-
teix?

Pensem que la vacuna que 
es pugui desenvolupar davant 
d’aquest nou virus funciona-
rà, i funcionarà bé. Una altra 
cosa són els terminis. Voldrí-
em la vacuna per abans-d’ahir, 

quan realment el procés natu-
ral per desenvolupar-la es pot 
allargar anys. Parlem de dues 
fases d’estudis: preclínics i  
clínics, aquests últims amb 
tres fases diferenciades, que 
ens han de permetre demos-
trar que primer és efectiva a 
través dels models informà-
tics, després en animals vius i 
finalment en humans. Què es 
pretén en aquest cas? Doncs 
com que estem en situació de 
pandèmia la idea és desen-
volupar la vacuna reduint el 
temps de registre. Si s’acon-
segueix en un any o un any 
i mig seran terminis molt 
ràpids. Una altra cosa són els 
productes antivírics, on ja 
hi ha companyies que n’han 
desenvolupat, i si funcionen 

bé en els assajos clínics amb 
persones es podrien comercia-
litzar en mesos. Els antivírics 
serveixen per tractar persones 
malaltes, en canvi les vacunes 
per prevenir la malaltia en per-
sones que no s’han infectat.

És clar l’origen d’aquest 
nou coronavirus?

Amb els altres coronavirus 
que ja coneixem hem detec-
tat que entre l’origen i els 
humans hi ha com a mínim 
dos salts d’espècie. Què vol 
dir això? Doncs que hi ha 
virus que afecten una espècie 
determinada, però en circum-
stàncies molt particulars i 
casuals poden saltar i afectar 
una altra espècie diferent. En 
algun moment, que no sabem 
quan és, el SARS-CoV-2 estava 
probablement en ratpenats. I 
ho sospitem perquè el materi-
al genètic víric més semblant 
d’aquest virus que afecta ara 
les persones es troba en rat-
penats. El virus va passar del 
ratpenat a una altra espècie 
que no es té clar quina és: si 
va ser una espècie domèstica 
o salvatge; o si hi va estar 
molt temps, poc... Finalment 
va ssaltar als humans. Es 
parla de serps o del pangolí, 
però no està gens clar, i de fet 
pensem que aquestes espècies 
no són hostes intermediaris. 
Desconeixem en gran mesura 
quina ha estat aquesta espècie 
intermediària entre ratpenats 
i humans.

És habitual que virus que 
afecten els animals tinguin 
incidència en la salut dels 
humans?

No és excepcional. En la his-
tòria recent, per exemple, hi 
ha hagut dos coronavirus més: 
un és el que causa el SARS, 
que va afectar persones a 
principis del segle XXI sobre-
tot a la Xina, però en aquest 
cas no es va expandir substan-
cialment. En el cas del SARS 
l’hoste intermediari va ser 
el gat mesquer. El 2012 es va 
detectar un altre coronavirus, 
que és el que causa el MERS, 
que sabem que l’hoste inter-
mediari són els camèlics i en 
especial el dromedari. Aquest 
MERS va afectar principal-
ment la península aràbiga, i 
probablement devia saltar del 
ratpenat als camèlics i després 
a les persones. Curiosament, 
aquest virus gairebé no fa res 
al dromedari, i en canvi en les 
persones causa una letalitat 

elevada. El SARS estem par-
lant d’una letalitat en perso-
nes aproximadament del 10%; 
el MERS, d’un 35%, i amb el 
SARS-CoV-2, tot i que el pro-
blema que té és que es trans-
met més ràpidament que els 
altres dos, la letalitat és del 
3% o 3,5% en funció dels paï-
sos. De zoonosis n’hi ha força, 
i per fer-se’n una idea el 70% 
de les malalties emergents 
que afecten les persones són 
d’origen zoonòtic. És a dir, hi 
tenen a veure animals.

Els ha sorprès l’elevada 
capacitat de contagi del 
SARS Covid-2?

Sí, perquè els altres coro-
navirus que hem estudiat, i a 
l’IRTA-CReSA portem anys 
treballant amb el MERS, no 
la tenen. En el SARS inicial i 
el MERS, la transmissió entre 
persones és relativament 
difícil, sobretot perquè afecta 
bàsicament el pulmó però poc 
les vies respiratòries altes. En 
el SARS-CoV-2, aparentment 
hi ha una infecció important 
en vies respiratòries altes i 
fa que en faciliti molt el con-
tagi entre persones. És una 
qüestió que fins ara, en coro-
navirus zoonòtics, no ens hi 
havíem trobat.

Vostè que l’està estudiant 
a fons, què cal fer per evitar 
contagis?

A dia d’avui tots els governs 
a escala mundial estan pre-
nent mesures molt marcades 
de cara a contenir la infecció. 
Quan estem parlant de con-
tenció, què volem dir? Doncs 
minimitzar la transmissió 

que dèiem abans. En les 
aglomeracions de persones o 
en les reunions amb gent de 
procedència diversa hi ha més 
probabilitats de contraure 
infeccions. Quan ens diuen 
tanquem escoles o universi-
tats, el que ens estan dient és 
que anem a minimitzar la pos-
sibilitat que hi hagi transmis-
sions efectives entre perso-
nes. Tot depèn directament de 
la ciutadania. En quina mesu-
ra creurem les ordres que ens 
envien serà clau. Perquè si la 
canalla o els joves no van als 
centres educatius però des-
prés reuneixen tota la colla en 
una festa o van a llocs farcits 
de gent, doncs no estem fent 
la contenció que es requereix. 
La ciutadania ha d’agafar un 
grau de responsabilitat impor-
tant per tal que aquestes 
mesures que han de ser efici-
ents ho puguin arribar a ser. 
També hem de ser conscients 
que aplicar aquestes mesures 
en aquest moment no vol dir 
que tindrem resultats demà. 
Penseu que el període d’in-
cubació, que és el temps que 
passa entre que una persona 
s’infecta i dona simptomato-
logia clínica, pot ser d’entre 5 
i 14 dies. Quan apliques unes 
mesures avui, els efectes no 
es veuran fins d’aquí a 14 dies 
o més.

Tothom tindrà els matei-
xos símptomes?

Se sap que el 80% de les 
persones que s’infecten amb 
aquest virus contrauen una 
malaltia respiratòria lleu: un 
refredat molt mínim o fins i 

“Provoca molta 
infecció en les 

vies respiratòries 
altes i això en 

facilita el contagi”

“La forquilla de 
vida del virus en 

una superfície pot 
ser des d’hores 

fins a pocs dies”

“Els antivírics per 
tractar malalts es 
podrien arribar   
a comercialitzar 

en mesos” 
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tot res. Només hi ha un 15% 
de persones que podran tenir 
un problema de tipus greu, 
com per exemple una pneu-
mònia, i per últim entre un 
3% i un 5% que arribarà a una 
situació crítica. La probabili-
tat de mort entre les persones 
crítiques és molt elevada 
sobretot perquè afecta gent 
gran que té altres patologies 
actives que fan que difícil-
ment puguin superar la infec-
ció. Hem d’intentar que si 
tenim algun tipus de refredat 
no ens acostem a la gent gran. 
És la que està més exposada 
i és més susceptible de tenir 
complicacions greus.

Saben la vida que pot tenir 
el virus en la superfície d’un 
objecte?

Hi ha diversos estudis en 
aquest nivell i depèn de molts 
factors: primer, si la super-
fície és porosa o no. No és el 
mateix una superfície llisa 
que la de la roba, per exemple. 
En la roba dura menys. Tam-
poc és el mateix que el virus 
estigui en una superfície en 
gran quantitat, com pot ser 
a través d’una concentració 
líquida com els mocs o la sali-
va, que no pas que es ressequi 
ràpidament. També és impor-
tant la quantitat a l’inici del 
contacte, ja que necessitarem 
molt més temps perquè s’inac-

tivi del tot. En línies generals 
podem parlar que la forquilla 
de vida del virus en funció 
d’aquestes variables pot anar 
des d’hores fins a pocs dies. 
D’aquí que es faci tan èmfasi 
a desinfectar zones comunes, 
sobretot si estem refredats 
o tenim persones malaltes 
a prop. Cal desinfectar llocs 
de treball, rentar-se les mans 
molt sovint i mantenir la 
distància amb persones que 

tenen problemes respiratoris. 
Posar mesures de distancia-
ment entre persones per tal 
d’evitar globalment que hi 
hagi més transmissions.

El fet d’anar cap al bon 
temps pot ser un factor posi-
tiu per erradicar el virus?

En aquest coronavirus hi ha 
menys evidències, però en els 
altres se sap que no resistei-
xen temperatures elevades. 
Almenys veiem que el virus 
resisteix molt poc temps tem-
peratures elevades. No els va 

bé la dessecació, per la qual 
cosa sabem que en ambients 
més ressecs, i de més tempe-
ratura, difícilment el virus hi 
pot sobreviure comparat amb 
un escenari d’hivern, amb 
humitat relativa alta. Creiem 
que de cara a l’estiu hi haurà 
menys incidència, però hem 
de ser cauts perquè és una 
infecció nova. La coneixem 
de fa dos mesos i mig, fa molt 
poc que l’estudiem i no sabem 
com evolucionarà. És un mis-
teri. El sentit comú ens diu 
que de cara a l’estiu hauria de 
disminuir l’afectació, però ho 
hem de veure.

La globalització farà que 
episodis com el que estem 
vivint siguin cada vegada 
més habituals?

La possibilitat que si apa-
reix una determinada malaltia 
en una part del món aquesta 
es pugui disseminar s’ac-
centua amb la globalització. 
També s’ha de valorar com de 
fàcil es transmet entre perso-
nes i l’exemple és el MERS. 
El coronavirus del MERS el 
coneixem des del 2012, i en 
tot el planeta se n’han confir-
mat uns 2.600 casos, i gairebé 
tots concentrats a la penín-
sula aràbiga. El MERS no es 
va transmetre amb facilitat, i 
la globalització el 2012 era ja 
molt marcada.IR
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El catedràtic Joaquim Segalés, en un dels laboratoris on desenvolupa part de la seva tasca  

“La calor pot 
fer disminuir la 

incidència però és 
un virus molt nou 

i cal ser cauts” 
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Des de la tranquil·litat de la Plana, 
Igualada sembla lluny. Ara fa poc 
més de mig any que visc a Vic, i 

això m’ha estalviat el confinament. Mentre tothom 
parla del coronavirus, a cada conversa que he tingut 
pensava “a veure com podem passar per sobre del 
tema sense haver de dir-ho…”. Aquesta setmana era 
millor ni mencionar que ets igualadí. La reacció de 
tothom, involuntàriament, és un silenci incòmode 
fins que els dius “tranquils, he estat enfeinada i fa 
20 dies que no he baixat a Igualada!”. Llavors, tot-
hom riu i respira tranquil –i justament mai millor 
que en aquesta situació–. Aquest silenci es trans-
forma en un riure nerviós quan els dius “per a més 
inri, tinc familiars que treballen a l’hospital”. Aquí 
és quan has de tornar a recordar que fa 20 dies que 
no els veus.

Tot i que he passat tots aquests dies sense contac-
te físic amb ells i que no he tingut cap símptoma, 
em sento amb una certa responsabilitat: tant de bo 
cap osonenc del meu entorn enganxi el maleït virus, 
perquè tinc la sensació que tots els dits m’apuntari-
en a mi. I una cosa us diré, si jo l’agafo, agafaré el 
mateix coronavirus autòcton d’Osona.

A la meva família ens han confirmat un positiu 

per coronavirus, i tinc els pares aïllats perquè la 
mare és personal sanitari i tots els tiets i cosins con-
finats a la zona perimetral. Tots estan bé, i no els 
falta res. Seguim fent broma, almenys a la nostra 
família hi ha algú fora de la zona 0, per si els he de 
fer contraban de queviures. Però la veritat és que 
el mòbil està 24 hores en funcionament, la comu-
nicació és literalment constant i de fons sempre 

tenim la televisió o la ràdio sonant. Ho portem bé, 
però és cert de moment no ens necessitem. M’ex-
pliquen que estan tranquils, però que l’ambient és 
molt tens. Han d’anar a treballar, i apunten la gran 
companyonia i la solidaritat entre companys, però 
estan tristos perquè la vida a la ciutat és pràctica-

ment nul·la. Realment han buidat els carrers, me 
n’envien fotos des del balcó de casa. Especialment, 
els que fan cas de les mesures són els nens, que no 
tenen escola però no se’ls veu voltar pel carrer.

Potser des de la Plana ens hauríem de començar a 
prendre més seriosament el “queda’t a casa” amb el 
seny que ho estan fent els igualadins. Jo, encara que 
els estimo molt, no aniré a veure’ls fins que passem 
la quarantena, i per si de cas, potser algun dia més. 
Igualada sembla lluny, però està aquí mateix.

Meritxell Garriga  
Periodista

“A la meva família ens han 
confirmat un positiu per 

coronavirus, i tinc els pares 
aïllats perquè la mare és 

personal sanitari i tots els tiets 
confinats a la zona perimetral”
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Contagiem-nos del seny igualadí

Elagi Deitg, porter vigatà de l’Igualada, té la seva parella i la 
majoria de companys d’equip confinats a la capital de l’Anoia

Un canvi de plans forçat

Vic/Igualada

Guillem Freixa

Des del 2012, l’osonenc Elagi 
Deitg és el porter de l’Igua-
lada Hoquei Club. Al llarg 
d’aquests vuit anys, els seus 
lligams amb la capital de 
l’Anoia han arrelat de valent, 
fins al punt que tothom el 
considera un igualadí més. 
“De dilluns a dijous com-
parteixo pis a Barcelona, on 
treballo en l’organisme de la 
Generalitat ACCIO, l’Agèn-
cia per la Competitivitat de 
l’Empresa. De dijous i fins 
diumenge, visc a Igualada 
amb la meva parella”, explica. 
Aquest dimecres, Deitg va 

plantejar a la seva cap d’àrea 
marxar a fer teletreball des 
d’Igualada, “però quan ja 
marxava cap allà vaig escol-
tar per la ràdio que s’havien 
detectat més casos de coro-
navirus a l’Anoia i vaig fer 
mitja volta”. Dijous al mig-
dia, el porter d’hoquei –els 
entrenaments els van cancel-
lar dilluns passat– va decidir 
anar a fer teletreball a Vic 
“però amb la intenció d’anar 
a Igualada el cap de setma-
na. Quan es va començar a 
rumorejar que es podia tan-
car la ciutat d’Igualada, vaig 
parlar amb el meu entorn i 
vam decidir que el millor era 
que em quedés a fora”. Així 

doncs, la seva parella, Marta 
Sánchez, i molts dels seus 
amics han quedat aïllats a la 
capital de l’Anoia fins a nou 
avís, i per tant no hi podrà 
tenir contacte físic. “Pel que 
m’explica la Marta i els com-
panys d’equip, la gent està 
tranquil·la. Ara és important 
que es garanteixi l’abasta-
ment de productes de pri-
mera necessitat, i estic segur 
que així serà”, remarca.

Amb la consciència que 
el coronavirus l’apartarà 
durant força dies d’alguns 
dels seus éssers estimats, 
Deitg té clar que cal seguir 
al peu de la lletra les reco-
manacions que fa el govern: 

Elagi Deitg treballant amb l’ordinador des de casa la seva mare, a Vic

“La mentalitat de tota la gent 
hauria de ser de tenir molta 
precaució. Ja hem fet errors 
tal com va passar a Itàlia. 
Allà han confinat a tot el país 
i segurament tard o d’hora 

passarà aquí”. De moment, i 
a l’espera de com evolucioni 
la situació en els propers 
dies a Catalunya, Deitg ja ha 
muntat el despatx a casa de 
la seva mare, a Vic. 
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Solidaritat veïnal
Creen xarxes de voluntaris en diversos municipis per atendre famílies i persones grans 

que viuen soles arran de les mesures que s’han pres per evitar el coronavirus

Sant Hipòlit de Voltregà

Guillem Rico

“Estic una mica col·lapsada 
amb tot el que sento per 
la televisió, no goso sortir 
ni a comprar”, deia aquest 
dissabte a la tarda Conxita 
Miralpeix, una veïna de Sant 
Hipòlit que viu sola. Ho expli-
cava a alguns dels membres 
de la xarxa de voluntaris que 
s’ha creat al Voltreganès que 
s’ofereixen a donar un cop 
de mà a les persones que més 
ho necessitin arran de les 
mesures que s’han pres pel 
coronavirus. Abans li havien 
picat el timbre i ella havia 
tret el cap per la finestra per 
veure qui era. Un cop a baix, 
una voluntària amb guants 
de làtex i una mascareta li 
donava un full informatiu 
amb mesures preventives i 
un paperet amb un telèfon al 
qual pot trucar “si necessita 
alguna cosa”, ja sigui anar a 
comprar o a la farmàcia. “Vaig 
comprar dimecres i no he 
sortit més, tinc alguna cosa al 
congelador però m’anirà molt 
bé quan se m’acabi si m’aju-
deu”, comentava Miralpeix. 
“Si em trobo malament sé 
que tinc el 061”, afegia, “però 
hi ha vegades que en ser 
sola em va molt bé saber que 
alguna persona ens dona un 
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Una de les voluntàries a l’entrada de la casa de Conxita Miralpeix, a Sant Hipòlit

cop de mà, estàs acompanyat 
dins del tràmit que passa ara”. 
Diu que “m’envien vídeos 
de supermercats que sembla 
que s’hagi d’acabar el món” i 
davant les imatges comenta 
que “no soc d’acaparar coses, 
se’m faria malbé, i veure-ho 
em posa nerviosa”. Miralpeix 
explica que “no hauríem 
d’atabalar-nos tant, no ho 
havíem viscut mai però sem-
bla que hi hagi una guerra”. I 
arran d’això recordava quan 
“els meus pares parlaven de 

la guerra i tothom acaparava 
menjar i feia coses rares”. 

Mentre atenien Miralpeix, 
a través del telèfon mòbil de 
contacte del grup ja havien 
rebut una llista de la compra, 
llarga, que demanava una 
altra veïna del poble. I unes 
portes més enllà, Nati Mora, 
una altra veïna que viu sola 
i que participa al projecte 
Messaia, amb voluntaris que 
acompanyen gent gran que 
està sola, també agraïa la visi-
ta: “Sort en tenim, dels joves 

com vosaltres  ”.
El grup, explicava Aina 

Jiménez, una de les voluntà-
ries, es va crear el dia abans i 
ja eren una trentena. De fet 
és una rèplica dels que s’han 
anant creant a diversos muni-
cipis d’Osona i el Ripollès per 
ajudar altres veïns que ho 
necessitin per anar a comprar 
menjar, a la farmàcia, cuidar 
infants si la família ha de 
treballar o per fer assistència 
a la gent gran. Un exemple de 
solidaritat entre veïns. 

Alumnes de l’institut del Ter de Manlleu aprenen a elaborar-ne a classe

Fer-se el propi líquid desinfectant

Manlleu

G.R.

Tenien previst fer una pràc-
tica per elaborar sabó, però 
l’actualitat va fer que canvi-
essin de plans, explica Núria 

Casals, professora de Biolo-
gia de l’institut del Ter de 
Manlleu. Havien vist a través 
dels mitjans de comunicació 
que arran del que ara ja s’ha 
definit com a pandèmia pel 
coronavirus el gel desinfec-

tant costava de trobar en 
diversos establiments davant 
les recomanacions higièni-
ques per prevenció. Així, 
dimecres de la setmana pas-
sada, quan encara no sabien 
que es tancarien els centres 

Els alumnes de l’aula d’acollida de l’institut del Ter de Manlleu, amb els gels que van fer ells mateixos

La recepta
1. MATERIAL
Per elaborar 200 ml de gel 
desinfectant casolà calen:
-135 g d’alcohol etílic de 
96%.
-8 g d’aigua oxigenada.
-22 g d’aigua destil·lada.
-4 g de glicerina (o gel 
d’àloe vera).
-Unes gotes d’oli essencial 
(opcional!, i pot ser el que 
més us agradi).

També cal:
-Envàs dosificador.
-Espàtula.
-Embut.
-Vas de precipitats.
-Balança de precisió.

2. PROCEDIMENT
Peseu amb la balança els 
ingredients. Per l’ordre de 
la llista, poseu-los en un
vas de precipitats i barre-
geu-ho bé amb l’espàtula.
Conserveu-ho en un envàs 
adequat.

3. LES PRECAUCIONS
Aquest gel no substitueix 
el rentat de mans amb 
aigua i sabó. El gel és un 
complement. 

educatius, la professora va 
decidir adaptar la pràctica 
amb els sis alumnes de l’aula 
d’acollida i aprendre a fer-se 
el propi líquid desinfectant. 

Van anar al laboratori del 
centre i van iniciar el procés 
per al qual, apuntava la pro-
fessora, “es necessita bàsica-
ment alcohol de 96 graus”, 
una dissolució d’aigua destil-
lada, “perquè si no l’alcohol 
és massa potent”, i glicerina 
a través d’un gel d’àloe vera 
“perquè fos més hidratant”. 
En total en van elaborar 
tres litres, i un cop fet van 
habilitar zones a l’entrada 
del centre, al laboratori i a 
l’aula d’acollida amb cartells 
explicant com s’han de ren-
tar bé les mans, ja que “el gel 
no substitueix el rentat de 
mans”. 

El dia següent, van com-
pletar la pràctica amb la 
comprovació de l’efectivitat 
del rentat de mans a través 
de llesques de pa de motlle, 
que van tocar amb les mans 
brutes, amb les mans només 
rentades amb sabó i amb el 
gel. Després van envasar les 
llesques amb bosses hermèti-
ques per veure com evolucio-
nen. “A veure què ens trobem 
el dia que puguem tornar”.

Què és pot fer 
i què no?

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

La situació d’estat d’alarma 
aprovat a través d’un decret 
del govern espanyol preveu 
un seguit de mesures per 
evitar el risc de contagi entre 
persones i la propagació del 
virus. Només es pot sortir al 
carrer per allò imprescindible 
com pot ser comprar ali-
ments, anar a la farmàcia, al 
metge, anar a treballar o sor-
tir per tenir cura de persones 
dependents. Es mantindran 
obertes però amb mesures de 
seguretat botigues com tinto-
reries –els perruquers poden 
fer el servei a domicili–, 
òptiques, ortopèdies, quios-
cos, botigues de menjar per a 
animals i botigues d’informà-
tica. Espais com parcs infan-
tils i espais de lleure queden 
clausurats i no es poden fer 
servir. També queden tancats 
tots els restaurants i bars i 
només es pot servir menjar a 
domicili. 

Els serveis essencials com 
l’aigua, l’electricitat o el gas 
han d’estar garantits, així 
com la mobilitat de serveis 
d’emergència o vehicles per a 
abastament d’aliments i com-
bustibles. Pel que fa al trans-
port, continua funcionant 
però només per als que van 
a treballar o a les activitats 
que es permeten. Els trens de 
Rodalies funcionen al 100% i 
els de mitja distància, al 50%.
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Osona amb els Nens busca 
noves famílies d’acollida
L’ONG arriba als 25 anys rebent cada estiu infants afectats per la catàstrofe de Txernòbil

La Carme i en Jan es van estrenar l’estiu passat acollint la Darya 

“Va ser molt enriquidor”

En Jan, la Darya, la Carme i l’Aleix, l’estiu passat

Vic

G.F.

“Des de sempre érem 
conscients que a Osona 
s’acollien nens i nenes de 
diversa procedència durant 
els mesos d’estiu, i era 
una cosa que ens cridava 
l’atenció”, explica Carme 
Vilamala. Per aquestes 
dates però fa just un any, 
ella i el seu company, Jan 
Puig, van decidir fer el pas 
endavant: “Ens vam infor-
mar de com podíem fer 
de família d’acollida, vam 
anar a conèixer la gent de 
l’associació Osona amb els 
Nens i de seguida ens van 
engrescar”. Així doncs, el 
13 de juliol arribava a Vic la 
Darya, una nena de Bielor-
rússia de 9 anys que durant 
sis setmanes es va convertir 
en una més de la família: 
“A mi em feia molt respec-
te el fet de no poder-m’hi 
comunicar d’una manera 
correcta. De no saber si es 
trobava malament o si no li 
agradava alguna cosa... Els 
primers dies fèiem molts 
gestos, i al final ja deia 
paraules en català i tot. La 
veritat és que l’acollida va 
ser més fàcil del que espe-
ràvem i es va convertir en 
una experiència molt enri-

quidora”, recorda Vilamala, 
que aquest proper estiu es 
retrobarà amb la Darya. 
“Durant l’any no hem per-
dut el contacte i hem pogut 

saber un de l’altre sobretot 
a través de fotografies que li 
fèiem arribar o de dibuixos 
que ens enviava”.

Durant la primera expe-
riència acollint la Darya, 

Vilamala destaca que “no et 
canvia coses de la vida quo-
tidiana, ja que són infants 
totalment autònoms i que 
s’adapten fàcilment a les 
propostes que els fas. Ella va 
anar al casal com un infant 
més, els caps de setmana 
anàvem a la platja i en les 
estones lliures jugàvem i  
passejàvem amb el patinet”. 
Amb el que sí que hi van 
guanyar va ser amb les anèc-
dotes simpàtiques: “Recordo 
un dia que vam comprar 
kiwis grocs, i quan els vam 
obrir i va veure que de dins 
no eren verds sinó grocs es 
va sorprendre molt, hi va fer 
fotos i vam riure molt”.

a la comarca”, explica Fiol. 
Els nens i nenes més menuts 
que arriben a Osona tenen 
“entre 7 i 8 anys, i poden 
anar venint fins que complei-
xen els 18”, diu Fiol. Des de 
l’associació es dona suport en 
tot moment a les famílies, i 
els nens arriben acompanyats 
d’una monitora i una traduc-
tora.

En la majoria dels casos, 
el vincle entre l’infant i els 
seus nous familiars és molt 
intens, i l’experiència aca-
ba sent positiva per totes 
les parts: “El primer any és 
increïble. Quan arriben tens 
dubtes de com t’hi entendràs, 
però ho acabes fent. Al prin-
cipi potser amb molts gestos, 
però al final marxen que 

fins i tot parlen amb català o 
castellà”, puntualitza Aurora 
Turró. Fiol afegeix que quan 
són a casa “són com un fill 
més. Estan totalment inte-
grats en el dia a dia i gaudei-
xen molt d’activitats que per 
nosaltres són habituals com 
anar a la piscina, a la platja 
o menjar un gelat”. Aquest 
any, l’estada dels infants a la 
comarca d’Osona serà del 26 
de juliol al 30 d’agost. Per a 
aquelles famílies que hi esti-
guin interessades, el termini 
de peticions d’acollida està 
obert fins a finals del mes 
de març. Per a més informa-
ció es pot consultar la web 
<osonaambelsnens.org>. 
Al llarg dels 25 anys, fins a 
1.853 nens i nenes han estat 
acollits: “Animo la gent a fer-
ho. És una experiència molt 
positiva”, conclou Turró.

Vic

Guillem Freixa

Després de 34 anys, la catàs-
trofe nuclear de Txernòbil 
continua deixant seqüeles a 
la població d’Ucraïna i Bie-
lorrússia que viu en zones 
properes al lloc dels fets. 
Una d’elles és l’elevat nivell 
de radiació al cos que pre-
senten molts nens i nenes 
nascuts força anys després 
de l’accident: “Són infants 
sans, però pel fet de menjar 
aliments cultivats en una ter-
ra contaminada fa que vagin 
acumulant radiació al seu cos 
que els pot comportar pro-
blemes de salut que no són 
habituals en persones joves”, 
explica Aurora Turró, de l’as-
sociació Osona amb els Nens, 
una plataforma que des de 
fa 25 anys organitza estades 
a Catalunya, i en especial a 
Osona, per a aquests infants 
a través de diverses famílies 
d’acollida. “És una qüestió de 
salut. Se’ls fa un mesurament 
abans i després de venir, i els 
resultats mostren que la radi-
ació els baixa una mitjana del 
50%”, remarca Mercè Fiol, de 
la mateixa associació.

En aquest projecte, la 
implicació de les famíli-
es d’acollida és clau, i per 
aquesta edició l’entitat en 
busca de noves: “Com en els 
últims anys, volem portar 
uns 25 infants. Tenim famí-
lies que repeteixen, però en 
busquem de noves que vul-
guin acollir nens i nenes que 
vindran per primera vegada 

Passar uns mesos fora del seu país es 
pot convertir en el millor antídot con-
tra la radiació al cos que encara pa-
teixen molts nens i nenes que viuen 

en zones properes a Txernòbil. Amb 
aquest objectiu, l’ONG Osona amb els 
Nens fa un quart de segle que porta 
infants a Catalunya cada estiu. El vin-

cle que es crea amb les famílies d’aco-
llida sol ser intens i positiu. Enguany 
han intensificat la campanya perquè 
més gent se sumi al projecte.

“Després de 
passar l’estiu 

a Catalunya, la 
radiació els baixa 

un 50%” 

“Vam conèixer 
l’associació i de 
seguida ens van 

engrescar”

La Diputació atorga 
crèdits de 42.000 
euros a Sant Boi
Sant Boi de Lluçanès La 
Diputació de Barcelona ha 
concedit crèdits per valor de 
42.000 euros a l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès per 
finançar la portada d’aigua al 
nucli de Viladecans –35.400 
euros– i per l’equipament 
d’antena TDT –6.600 euros–. 
Ho ha fet a través de la Caixa 
de Crèdit, que és l’instru-
ment de cooperació local cre-
at amb l’objectiu d’atorgar 
crèdits per finançar noves 
inversions a ajuntaments, 
entitats municipals descen-
tralitzades i mancomunitats.

Ajuntament
de Camprodon

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de març de 
2020, va aprovar inicialment la modificació puntual de Can Cabot del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Camprodon.
En el mateix acord, d’acord amb el que disposen els articles 73.3 i 74 del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, es va suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats 
o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la 
documentació aportada per l’equip redactor del Pla, que consta a l’expedient 
durant un any.
La documentació s’exposa al públic pel termini d’un mes, mitjançant edictes 
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al periòdic El 9 Nou i al web municipal, i es pot consultar a les oficines 
municipals (pl. de la Vila, 1) en horari de 9.00 a 14.30, de dilluns a divendres, 
feiners. El termini d’un mes compta a partir de la publicació en el Diari Oficial 
de la Província de Girona.

L’alcalde, Xavier Guitart Cano

Cuidadors i atenció a domicili 
i a centres sanitaris
Per a infants, adults 
i gent gran

ELS SERVEIS
Cuidadors i atenció a domicili 
i a centres sanitaris per a infants,
adults i gent gran
Acompanyaments a la llar, visites
mèdiques durant la nit 
(hospital o domicili)
SERVEIS A DOMICILI, 
PERSONAL INTERN
24h AL DIA, 365 DIES A L’ANY

Servei de:

Auxiliar de geriatria

Auxiliar d’infermeria

Teràpia ocupacional

Neuropsicologia

Fisioteràpia

Formació

608 799 014

QUI SOM?

SACOM és una empresa de 
serveis d’ajuda a domicili 
adreçada a persones en 
situació de dependència que, 
per motius físics, psíquics o 
socials, es troben amb 
di�cultats per a realitzar 
les tasques habituals 
de la vida diària i així garantir
l’adequat desenvolupament
personal i familiar

Especialistes en cuidar
a qui més estimes

Ronda Francesc Camprodon, 15 · VIC
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Els regidors d’ERC, la secretària municipal i els membres del govern

Polèmica pels sous a Montesquiu
El nou alcalde de Montesquiu (JxCat) cobrarà 16.000 euros i la primera tinent d’alcaldia (Som), 

11.000. L’antic govern d’ERC diu que contradiuen el que deien quan els van imposar els seus

Montesquiu

Guillem Rico

Montesquiu va aprovar 
dijous en un ple extraordi-
nari els sous i dedicacions 
del nou equip de govern, de 
Som Montesquiu i JxCat, 
després que plegués l’ante-
rior govern d’ERC en mino-
ria. El nou alcalde, Jaume 
Romeu (JxCat), cobrarà 
16.000 euros amb una dedi-
cació del 50% i la primera 
tinent d’alcaldia, Nuri Soler 
(Som Montesquiu-Amunt), 
en percebrà 7.800 més les 
assistències, és a dir un total 
d’uns 11.250 anuals amb una 
dedicació del 30%. Segons 
Romeu, el que han fet és par-
tir del sou de l’exalcaldessa 
Sònia Muñoz (ERC) i sumar-
hi la puja del 2% prevista per 
a l’inici d’any, que era d’uns 
23.800 euros bruts, i deia que 
“una part del meu sou passa 
a la primera tinent, faig una 
cessió de sou perquè ella en 
tingui el 30%” i s’hi suma el 
que han calculat que cobraria 
l’anterior tinent d’alcaldia, 
Albert Soler (ERC), que 
percebia només assistències. 
Romeu deia que “ara la dedi-
cació és del 80%, però amb 
el sou compactat de l’alcal-
dia, que abans era del 50%, 
per repartir-nos una mica 
la feina” amb Nuri Soler. 

juliol Som i JxCat van vetar 
que ERC aprovés el mateix 
sou i dedicació del 75% que 
tenia l’exalcaldessa Elisabet 
Ferreres (ERC) el mandat 
passat, a la qual en aquell 
moment havia donat suport 
Romeu. Llavors els grups que 
ara són a govern van aprovar 
crear noves comissions infor-
matives i juntes de portaveus 
amb assistències retribuïdes. 
Els republicans deien que 
els qui llavors eren a l’oposi-
ció els parlaven de “vocació 
de servei” i que estaven en 
contra de crear les comissi-
ons noves amb retribució. 
Segons Romeu, l’exalcaldes-
sa Muñoz “volia el 75% per 
cobrar el 75%, no per tenir 
dedicació”. Tots, però, esta-
ven d’acord que la dedicació 
sempre acaba sent més alta 
del que s’acorda.

Al ple extraordinari, el 
segon en vuit dies, també 
es va aprovar canviar els 
dies dels plens i reunions de 
dijous a dimarts o la puja del 
2% dels sous del personal.

Els altres dos regidors de 
l’equip de govern, Frederic 
Trapé (JxCat) i Carles Colo-

mo (Som), cobraran per les 
assistències als plens, juntes 
de govern i comissions infor-

matives. 
Des de l’oposició ERC era 

crítica amb els nous sous. 
Segons Muñoz, “no han tin-
gut més remei que repartir-
se el sou que ens van imposar 
al juliol, perquè si no hauria 
estat un escàndol”. Són 
crítics amb el fet que “ara 
cobrarà l’alcalde i la primera 
tinent, cosa que no havia 
passat mai”. Els republicans 
afegien que “ens han volgut 
fer una comptabilitat creati-
va perquè ens creguem que 
els càlculs surten igual”. 

En el ple de cartipàs del 

Dilluns, 16 de març de 2020 11

Lliuren els premis Pepi Balmanya a l’institut Jaume Callís de Vic

Vic Dijous es van lliurar els premis Pepi Balmanya als millors treballs de recerca de Batxille-
rat de l’institut Jaume Callís de Vic. En l’àrea humanística i social es va premiar Júlia Riera 
Parramon, de Folgueroles, pel treball Les arrels literàries de l’antifeminisme, per “saber fer 
una bona tria dels models de dona dins la literatura”. En l’àrea científica la premiada va 
ser Marta Espina Olivé, de Vic, amb Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a 
la medicina regenerativa per la capacitat “d’explicar conceptes complicats de manera molt 
senzilla i clara però amb concreció”, i en l’àrea tecnològica es va premiar el treball de Mar-
çal Comajoan Cara, de Calldetenes, titulat Teoria de grafs i algorismes: buscant el camí més 
curt. Se’l destaca per l’ús d’eines informàtiques avançades per arribar a un resultat en forma 
d’aplicació executable. A la foto, tots tres amb els tutors.

Al mateix ple 
extraordinari 

es va aprovar la 
puja del 2% dels 
sous del personal
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“Haver fet la moció de censura 
està donant estabilitat a Viladrau”
Entrevista a Noemi Bastias (Independents de Viladrau), alcaldessa de Viladrau

Viladrau

Guillem Rico

Noemi Bastias (Indepen-
dents de Viladrau) és alcal-
dessa des del 10 d’octubre, 
quan el seu grup juntament 
amb JxCat van aprovar una 
moció de censura que des-
bancava Margarida Feliu 
(Som-ERC) de l’alcaldia, qua-
tre mesos després de la seva 
reelecció. A les eleccions els 
independents i els republi-
cans van empatar a quatre 
regidors i JxCat en va obtenir 
un. Ara el grup de Bastias 
governa en minoria, ja que el 
regidor de Junts es manté a 
l’oposició.

Per què la moció de censu-
ra i en aquell moment?

El dia de la investidura tot-
hom es va votar a ell mateix 
i es va proclamar alcaldessa 
la llista més votada. Des de 
l’oposició Junts i nosaltres ja 
vam estar treballant sempre 
conjuntament i es va arribar 
a la conclusió que l’estabili-
tat estava a l’oposició. Això 
sumat a certs comporta-
ments que no ens van acabar 
d’agradar o que no ens aju-
daven a fer consensos ens 
va fer decidir de presentar 
aquesta moció, que entenem 
que està donant una estabili-
tat al poble. 

El detonant va ser el ple 
del setembre.

Va ser el dir: ens quedem 
bloquejats, no diem res, no 
aportem o què fem? Vam dir 
de donar-li la volta, teníem 
les eines i és totalment lícit 
fer una moció i ho tirem 
endavant.

De fet, al juliol quan van 
escollir els representants 
a la Mancomunitat JxCat i 
vostès ja van vetar que ERC 
hi fos. No era estrany que el 
govern no hi fos?

Ens proposava ser al màxim 
transversals amb les repre-
sentacions i en la primera 
proposta totes eren per a 
Som. Va ser això: com és que 
ens dieu govern unitari i ho 
representeu tot vosaltres? 
Crec que no ens hi volien i 
a partir d’aquí evidentment 
vam decidir posar-nos-hi 
nosaltres per estar repre-
sentats a tants llocs com fos 
possible.

Ara que estan al govern, 
també en minoria, entendri-
en no ser-hi? Llavors vostè 
deia a Feliu que en estar en 
minoria no dediqués hores 
a la Mancomunitat.

Sí, està passant, ho estem 
compaginant molt bé i penso 
que sí, que té tota la lògica el 
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Bastias al balcó de l’ajuntament de Viladrau, la setmana passada

Quan eren a l’oposició es 
va aprovar per unanimitat 
que Liquats Vegetals pogués 
fer una depuradora. 

En breu es podrà començar 
a fer, estava previst que esti-
gués acabada aquest estiu 
i no creiem que estigui. És 
molt important que tinguin 
la seva pròpia depuradora.

En el pressupost d’aquest 
any en què incideixen?

El pressupost no ens per-
met massa miracles, estem 
amb un PEF que ens limita i 
a banda d’això els ingressos 
que tenim ja gairebé amb la 
despesa corrent ens queda 
absorbit. En línies generals 
hem augmentat partides que 
ens ajudaran a tenir el poble 
amb unes millors condicions 
de manteniment i neteja. 
Hem tret alguna cosa de fes-
tes, però hem d’optimitzar i 
estudiar-ho bé. Per altra ban-
da, hem fet una partida per a 
promoció econòmica perquè 
cal donar un gir i fer activar 
l’economia. Hem tret unes 
beques escolars, que no n’hi 
havia. Quant a inversions hi 
ha el projecte del Triescape, 
el tema d’aiguaneixos o una 
zona de contenidors. 

Fan el porta a porta i 
tenen un índex de recollida 
selectiva del 67,3%. S’han 
relaxat en aquest aspecte? 

Els últims anys s’ha empit-
jorat en el percentatge. 
Aquest any es farà una nova 
zona de recollida d’emer-
gència. La tenim a peu de 
carretera i se situarà a l’al-
tra banda en un lloc menys 
accessible que farà que no 
s’hi pari tothom. Ara serà 
un espai tancat i sabrem qui 
entra i qui surt i entenem 
que es millorarà. A banda 
d’això instal·larem minidei-
xalleries al centre.

La Fira de la Castanya va 
fer els 25 anys, també el Ball 
de Bruixes és una icona del 
municipi.

Són els dos actes més 
importants. Van augmentant 
en quòrum de gent any rere 
any i ho hem de potenciar. 
Quan parlem de la fira par-
lem que s’hauria de mirar 
de renovar una mica, que es 
diferenciés. De fires n’hi ha 
moltes i a totes trobes poc o 
molt el mateix. Sí que hi ha 
d’haver de tot però volem 
que la castanya agafi més 
força en aquesta fira i és cap 
on treballarem aquest any, a 
donar-li un to més de casta-
nya, de potenciar-la més. 

Si no els roben castanyes.
Ens en van robar molts qui-

los. És un problema perquè la 
gent puja a agafar castanyes, 
entren als boscos i hi ha gent 
que viu de la castanya tot 
l’any. Vam haver de parlar 
amb els Mossos que s’esti-
gués més al cas d’això. El pro-
blema no són les famílies que 
agafen alguna castanya, hi ha 
gent que hi va amb furgone-
tes i ven les castanyes, i estan 
prenent el negoci a un altre. 

“La Fira de la 
Castanya s’ha de 
renovar i donar 
protagonisme al 

producte” 

“El poble té 
torres molt grans 
que volem mirar 

de dividir per 
crear habitatge”

i d’avui. És la unió d’una 
experiència i solidesa amb un 
altre aire. 

La moció és una torna pel 
pacte del mandat passat 
entre ERC i CiU, que tot i 
que va guanyar l’Alternati-
va va quedar a l’oposició?

Algú ho pot haver interpre-
tar així però no ho atribuei-
xo. Sí que llavors no van dub-
tar a deixar-los a l’oposició. 
S’hi valia, sap greu i dol. Ara 
també s’hi valia, però no és 
una torna de res.

Abans de la constitució 
de l’Ajuntament es parlava 
d’un govern conjunt. Per 
què no va fructificar?

Hi havia acord amb tot 
perquè nosaltres no hem 
posat mai línies vermelles. 
Volíem un govern conjunt i 
una alcaldia compartida dos 
anys per Som i dos per Inde-
pendents, l’ordre no l’havíem 
parlat. El POUM i l’aigua 
com a línies vermelles les 
van proposar ells, però crè-
iem que arribaríem a acords. 
Ells sí que ens ho marcaven 
com si estiguéssim tancats a 
un tipus de concessió d’aigua 
o a un tipus de POUM.

En quin punt es troba el 
POUM?

Està en fase inicial aprovat 
i estem revisant-lo, entrant 
molt en detall zona per zona 
i estem acabant de respondre 
al·legacions. Després ens 
reunirem amb els veïns amb 
qui algunes al·legacions no 
han estat estimades o no del 
tot. Planteja un creixement a 
30 anys i cap a una banda del 
municipi, a la zona del camp 
de futbol i Liquats Vegetals. 

Estan a la línia dels 1.000 
habitants. Pateixen per per-

dre població? 
Hem de fer polítiques que 

facin que la gent vulgui que-
dar-se i venir. Hem començat 
un estudi d’habitatge buit 
per saber on estem, que en el 
fons tampoc es coneix. 

D’habitatge buit, n’hi ha?
El municipi té algunes 

cases molt grans, que estan 
en desús i són difícils de 
mantenir. Volem veure si 
aquestes torres es poguessin 
dividir i fer més habitatges. 
Seria una manera de crear 
habitatge i mantenir aques-
tes edificis que són molt 
emblemàtics, ara alguns es 
veu que comencen a caure. 

Tenen problemes amb 
l’aigua. 

A l’estiu hi ha mancances 
per abastir tot el necessari. 
Tenim una empresa que té 
un gran consum d’aigua i a 
l’estiu augmenta la població 
amb segones residències, jar-
dins i piscines. Tenim capta-
cions força obsoletes o fetes 
malbé. Disposem de canalit-
zacions també trencades de 
fibrociment i és un projecte 
que estem movent per arre-
glar-ne si més no una part i 
no perdre tanta aigua. 

Havien demanat poder 
captar més aigua.

Però havia quedat una 
mica sobre la taula i comen-
çava a agafar pols.  

muntatge que tenim ara. Si 
tinguéssim més suport per 
part d’un altre equip i real-
ment volguessin treballar 
amb nosaltres no tindríem 
cap problema que ens repre-
sentessin a una altra banda. 

Com han estat els primers 
mesos. Tot i tenir suport de 
JxCat, estan en minoria. 

Tenim un govern en mino-
ria però tenim el seu suport. 
Ell hi és, ens acompanya, ens 
ajuda, ens ve a veure sovint i 
estem molt en contacte. 

S’ha parlat amb Junts 
d’integrar-lo al govern?

De tant en tant es comenta, 
li diem que ja que ve s’hi afe-
geixi i que com més siguem 
millor per a tots. Es va parlant.

La relació amb els republi-
cans després de la moció de 
censura com és?

No és massa fluida i té 
lògica. És una situació que 
no agrada a ningú i ningú ha 
disfrutat amb ella. Espero 
que amb el temps puguem 
tenir una relació més dinàmi-
ca i fluida.

Independents de Viladrau 
són els hereus de l’antiga 
Alternativa?

És l’evolució, tenim l’ex-
periència de l’Alternativa, 
que són al darrere. Som la 
joventut de l’Alternativa, 
donem aquest aire més fresc, 
tenim una ment més oberta 
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Amb les primeres restric-
cions acordades pel govern 
espanyol després de decretar 
l’estat d’alarma comencen 
dues setmanes de confina-
ment obligatori claus per 
evitar la propagació del 
Covid-19. La limitació de la 
mobilitat, tot i les diverses 
excepcions previstes, perse-
gueix alentir la transmissió 
del virus i, en conseqüència, 
salvar del col·lapse el siste-
ma sanitari. A partir d’ara 
ens toca a tots actuar amb 
responsabilitat: extremar les 
mesures d’higiene, mantenir 
una distància prudencial en 
les relacions socials i, com 

a norma bàsica, quedar-
nos a casa. No és fàcil per a 
ningú, perquè haurem de 
fer sacrificis i modificar els 
nostres hàbits, però segons 
els experts és la manera més 
eficaç per vèncer el virus i 
restablir la normalitat.

A Osona, on fins ara s’han 
confirmat tres positius, i al 
Ripollès, on no n’hi ha cap, 
la resposta de la ciutadania 

majoritàriament ha estat cor-
recta. No es podrà abaixar la 
guàrdia. Tot és nou, perquè 
es tracta d’una crisi sense 
precedents. Com que no exis-
teix una experiència prèvia 
–la Xina i Itàlia són les úni-
ques referències–, qualsevol 
decisió política és susceptible 
de generar un incendi. La 
centralització competen-
cial anunciada per Pedro 

Sánchez, i l’immediat enuig 
del govern de la Generalitat, 
n’és un exemple. Pot haver-hi 
arguments pels dos cantons. 
Però, sigui com sigui, ara 
cal actuar de manera eficaç, 
fer passos per evitar els 
estralls del virus i no mirar 
pel retrovisor. La prioritat 
ha de ser frenar la crisi sani-
tària i minimitzar l’efecte 
econòmic que se’n derivi. Per 

això és important conèixer 
quines mesures econòmiques 
s’acorden aquesta setmana 
de suport als treballadors, als 
autònoms, a les famílies i a 
les empreses. Mentrestant, 
el que toca és que l’adminis-
tració actuï amb celeritat, 
que els ciutadans facilitem la 
feina dels professionals sani-
taris, que entre tots tinguem 
cura dels més vulnerables 
i que ens fem a la idea que 
les crisis globals, siguin del 
caire que siguin, segurament 
necessitaran també un abor-
datge global. I, després, en 
fred i amb totes les dades 
sobre la taula, serà l’hora de 
fer-ne una anàlisi tan crítica 
com convingui. 

El portal i el raval de Sant Joan de Vic

La urgent resposta a una 
crisi sanitària i econòmica

A banda dels cinc carrers itine-
rants fora muralla (Sant Francesc, 
Sant Pere, Gurb, Manlleu i Caput-

xins), la ciutat de Vic en època medieval a partir 
de la nova muralla de Pere III iniciada l’any 1368 
comptarà amb un cinyell de quaranta torres i set 
portals amb doble torre sagetera a les seves portes 
principals. Dels portals menors, Portalet, d’en Tei-
xidor i Sant Joan, és d’aquest darrer, potser el més 
desconegut, del que volem parlar.   

En la formació dels primers ravals fora muralles 
es parla ja del raval de Sant Joan, enllaçat amb el 
Portal de Malloles a ponent de la ciutat, que, com 
diu molt bé el Dr. Junyent en el seu llibre sobre La 
ciutat de Vic i la seva història, “era el camí antic 
antiguament dit de Cardona on hi havia la tor-
re d’Amposta que també originà un carrer més o 
menys divergent del carrer de Sant Pere que toca-
va els anomenats camps de Letrans, en la seva 
extensió fins al Prat de la Riera”. L’anomenat raval 
es correspon a un tipus de barri de creixement 
irregular separat del nucli urbà. Vic havia tingut 
els seus dos primers ravals ben aviat, el de les 
Clotes (barri de calciners i pellaires) i el de Santa 
Eulàlia a la sortida nord en la direcció de França. 
Sabem que ja al segle XII existia aquest nucli o 
raval –el de Sant Joan– ocupant els terrenys extra-
murs entre el carrer de la Ramada, l’entrada del 
carrer de Sant Pere i l’edifici actual dels jutjats.

Aquesta denominació es mantingué al llarg 
d’uns quants segles com a mínim fins al segle XVI, 
que podria decaure amb motiu de la construcció 
de l’Hospital de la Santa Creu (1539-1547). Fruit 
d’aquesta construcció es tiraran algunes cases adja-
cents d’aquest antic raval. Però la separació física 
entre muralles obligada per Joan d’Àustria encara 
propiciarà el canvi de denominació, que arriba amb 
la construcció d’un portal al mur exterior del Mor-
bo aixecat a finals del segle XVI per tal de preve-
nir la ciutat i els seus ravals de possibles empestats. 
La hipòtesi més plausible és que s’apliqués l’antiga 
denominació del raval a la nova porta de sortida de 
la ciutat en direcció a Berga i Cardona. Curiosament 
a diferència d’altres portals de muralla que ostenta-
ven fornícules de la Verge, amb l’excepció del car-
rer de Sant Cristòfor (conegut també com a carrer 
Estret), en el nostre cas l’adjudicació del patronat-
ge a Sant Joan és degut molt possiblement a l’exis-
tència d’una capella romànica documentada des de 
l’any 1003 a quatre quilòmetres de la ciutat en el 
camí ral cap a Cardona. Es tracta de l’ermita de Sant 
Joan del Galí, antiga “quadra civil” de Vic, encara 
avui i des de 1930 adscrita al mateix municipi.

Però el nom del barri i del portal inexistents en 
l’actualitat s’hauria perdut irremissiblement si no 
fos que la seva denominació continua figurant i 
perdura documentalment en la història, tal com 
ho hem esmentat abans, i en plànols de la ciutat 
al llarg dels tres darrers segles. En el plànol més 
antic que hem consultat (any 1813) apareix anotat 
Puerta de San Juan just a l’indret on hi ha actu-
alment les oficines de Correus. En un plànol pos-
terior de 1820 hi llegim una inscripció al marge 
que diu: Portal, carrer de Sant Joan i carretera de 
Berga. Es tracta de la porta que tancava les parets 
del Morbo entre la Casa de Convalescència i els 

actuals jutjats. En un plànol posterior de l’any 
1848, encara amb la segona muralla ben perfilada, 
es pot llegir carrer del Portal de Sant Joan, però 
no va més enllà de l’antiga seu de Creu Roja, avui 
dependències de la UVic. En els altres plànols con-
sultats, 1910 i 1924, aquest primer tram (davant 
de l’actual Correus i jutjats) consta com a carrer 
dels Estudis. Però a inicis del segle XIX comencen 
a néixer les primeres indústries a banda i banda 
de la carretera atretes per la força del ferrocarril, 
que arribaria a Vic l’any 1875, la carretera cap a 
Berga es converteix en carrer i és per això que el 
doctor Junyent ens diu en el seu llibre que “la pri-
mitiva estació de Vic se situa al capdavall del car-
rer del Portal de Sant Joan”. Un carrer nou que a 
manca del portal i el mur del morbo enderrocats a 
finals del XIX comença a conèixer-se també com a 
passeig de l’Estació. Són uns anys que a manca de 
definició urbanística les fàbriques de filatura de 
Can Masgrau i la d’embotits Robert queden ubi-
cades indistintament al padró municipal amb les 
sigles de les dues denominacions. Però encara més 
modernament hi haurà un nou canvi en la deno-
minació, Portal de Sant Joan, quan per proximi-
tat s’aplicarà a l’antic camí de Ronda rere la caser-
na del Batalló d’Alfons XII, destruïda el 1940, i 
el futur carrer del Bisbe Morgades. Amb la cons-
trucció de la Llangonisseria Torra (posterior Fari-
nera Costa i avui Centre d’Arts Visuals) i la Casa 
Forcada, l’antic camí esdevé un carrer que passa-
rà a denominar-se popularment (abans que pla-
ça Morgades, any 1901) carrer de Sant Joan o del 
Portal de Sant Joan, a l’esquena del qual hi circula-
va l’anomenat “rec del gas”. Encara l’any 1910 ens 
trobem que els terrenys del Vic-Sport, una instal-
lació ubicada a la cruïlla dels actuals carrer d’en 
Verdaguer i Bisbe Morgades el padró municipal 
els situa “als afores del Portal de Sant Joan”. Amb 
aquest “paisatge” tan convuls, si algú, a principis 
del segle XX, ens hagués enviat a fer un encàrrec 
al carrer de Sant Joan sense cap altre precisió de 
lloc, ens hauríem d’haver encomanat a la provi-
dència a fi efecte d’arribar a bon port. La denomi-
nació genèrica del multisecular Raval i Portal de 
Sant Joan continuaven cuejant fins que la defini-
tiva urbanització dels dos carrers i l’oficialització 
del nou nomenclàtor, carrers del Bisbe Morgades 
(1910) i Doctor Junyent (1980), acabarien d’esbor-
rar de la memòria col·lectiva la vigència de l’an-
tiga denominació. L’any 1975, però, rescatant-lo 
de l’oblit, un edifici del carrer Bisbe Morgades 
destinat a habitatges prendria, per decisió dels 
seus propietaris, el nom del “Portal de Sant Joan”. 
Finalment hem de dir que les excavacions dutes 
a terme l’any 2019 per a l’ampliació de l’Hospital 
de la Santa Creu van deixar al descobert els fona-
ments de diversos habitatges i un pou que podrien 
correspondre a una part de l’antic raval medieval. 

Miquel S. Cañellas  
Articulista

Al segle XII ja existia aquest 
nucli o raval ocupant els 

terrenys extramurs entre el 
carrer de la Ramada, l’entrada 

del carrer de Sant Pere i 
l’edifici actual dels jutjats
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Benvolgut/uda subscriptor/a,
Davant la situació excepcional que estem vivint, si per algun motiu no rebeu el diari, bé sigui perquè no el podeu 
anar a recollir o perquè no us el podem servir, sapigueu que podeu obrir i llegir el diari en línia gratuïtament. 
Només cal que abans us registreu*.

* Per registrar-vos seguiu aquests passos

1. Entreu a el9club.cat
2. Registreu-vos (anant a dalt de tot i a la dreta de la pantalla)
3. Marqueu “Ja soc subscriptor d’EL 9 NOU”

4. Poseu el DNI del subscriptor
5. Completeu les dades del subscriptor
6. Un cop registrats aneu a “Iniciar sessió”, 
    (a dalt de tot a la dreta de la pantalla)

Recordeu que podeu seguir tota l’actualitat informativa minut a minut a través de la pàgina web el9nou.cat

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb subscripcions@vic.el9nou.com
o trucar al 93 889 49 49 (de dilluns a divendres, en horari d’oficina).

Grup EL 9 NOU, sempre al servei de la comarca.

Aquí teniu els enllaços:

Edició Osona i Ripollès
https://el9nou.cat/osona-ripolles/quiosc

Edició Vallès Oriental
https://el9nou.cat/valles-oriental/quiosc

Dilluns, 16 de març de 202014

Quina vida més trista i absurda la 
meva. Desaparellat, i ara, confinat. Tot 
va començar amb aquella rentadora de 

fa cinc anys. Vam entrar-hi tots dos, junts i contents, i 
en vaig sortir jo sol. Què se’n va fer, de la meva parella? 
Misteri. Aparentment, l’electrodomèstic se la va engo-
lir. Després van venir mesos de solitud i ostracisme. 
Allò sí que era no poder sortir de l’armari. Veia com els 
meus companys, els prims, els gruixuts, els clars, els 
foscos, els estampats i els de colors llisos no paraven 
d’entrar i sortir, sempre atrafegats, sempre escalfant 
els peus dels amos, sempre de dos en dos. Jo, sol i avor-
rit com una ostra. Va anar del canto d’un duro que no 
em reciclen com un drap vell. 

Llavors va venir el referèndum de l’1 d’octubre, les 
estomacades de la policia nacional i el fantàstic desco-
briment de Sant Esteve dels Roures. Quina gent més 
trempada i imaginativa, la de Sant Esteve! Com recor-
dareu, a la primavera del 2018 van organitzar la Prime-
ra Fira del Mitjó desaparellat. A casa m’hi van portar, 
i vaig descobrir que de personatges extraviats i solita-
ris com jo, el món n’era ple. Va ser un dia inoblidable. 
Tot el matí de parada en parada, passant per moltes 
mans (jo que no havia passat mai dels peus!), i posant-
me al costat dels meus congèneres. I, cap al tard, vaig 
trobar la meva mitja taronja: un mitjó idèntic que jo, 
del mateix cotó lleuger, del mateix blau marí, amb la 
mateixa sanefa al voraviu. Va ser un amor a primera 
vista. Vaig sortir de l’armari, i amb la nova parella vam 
anar a tot arreu: despatxos, festes, berenars, discote-
ques. Fins i tot, en dies d’hivern, passàvem les nits a 
dins del llit, ben juntets.

L’estiu passat es va repetir la història. Va ser durant 
les vacances, al càmping. En aquella rentadora enorme, 
industrial, hi havia una promiscuïtat escandalosa. Tots 
junts i barrejats. No és estrany que tornés a perdre la 
parella. Em vaig tornar a quedar sol. Quin hivern més 
trist m’esperava.

Però any nou, vida nova. Tornava una altra primave-
ra. Em vaig tornar a il·lusionar. Si un cop va funcionar, 
per què no s’havia de repetir la història? Ja tenia el cap 
ple de pardals. 

I ara, quan només faltava una setmana per la terce-
ra edició de la Fira del Mitjó desaparellat, el consisto-

ri de Sant Esteve dels Roures va i decideix suspendre 
totes les activitats socials per por del coronavirus dels 
pebrots. A la porra la Fira.

Doncs res, amics. Un any perdut: sol i desaparellat 
per la por del contagi. Ara, si algú de vosaltres té a casa 
un mitjó –un, només un– que sigui de cotó lleuger, 
blau marí i amb una senzilla sanefa daurada al voraviu, 
que es posi en contacte amb mi: voldrà dir que estem 
fets l’un per l’altre. 

De moment, confinats a caseta. 

Enric Casulleras  
Economista i professor de la UVic-UCC

Confinat i desaparellat

Tot va començar amb aquella 
rentadora de fa cinc anys. 

Vam entrar-hi tots dos, junts 
i contents, i en vaig sortir jo 

sol. Què se’n va fer, de la meva 
parella? Misteri. Aparentment, 

l’electrodomèstic se la va engolir

Cinc anys enrere l’Ajunta-
ment de Ripoll va perpetrar 
la instal·lació d’un banc-fanal 
al mig de la plaça de Sant 

Eudald. Aprofitant la base del banc que hi 
havia hagut durant dècades en aquest mateix 
indret, es va fer una reinvenció del fanal en 
forma de palmera coronada amb vidres mul-
ticolors, suposadament per crear un efecte 
molt atractiu que per desgràcia dels vilatans 
mai s’ha visualitzat del tot. Aquest exem-
ple infecte de mobiliari urbà es va justificar 
dient que els veïns hi estaven d’acord. En 
conec profundament un que ni tan sols va 
tenir opció d’opinar. A més amb la instal·lació 
es reformulava el disseny del centre neuràl-
gic de la població que tot just el 2009 s’havia 
projectat perfilant el perímetre de l’antiga 
església de Sant Eudald, destruïda a l’inici de 
la Guerra Civil.

Aquell banc-fanal que encara presideix 
–com si es tractés d’un orgasme metafòric–el 
rovell de l’ou ripollès va ser promogut per 
l’aleshores regidora de Barris Fina Guix. En 
aquella època la seva presència a l’equip de 
govern tenia autoritat. Ara pertany a un par-
tit del qual va ser número dos, però on no va 
aconseguir regidoria. Ningú fa cas de cap de 
les mocions que presenten, per més raonables 
que semblin, perquè els acusen de “xenòfobs” 
i eviten “blanquejar-los”. Això sí, la palmera 
de Sant Eudald continua sense fer nosa a nin-
gú.

La palmera
Jordi 
Remolins

ESTERNUT
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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 (13-3-20)

GRA DE COLZA: 326,25 (-18,50)

Vic

D.A.

La indústria representa el 
55% de la facturació que fan 
les empreses a Osona, men-
tre que a Catalunya aquesta 
dada és del 33%. Així ho 
expliquen les dades del cin-
què Informe de Competitivi-
tat publicat per l’Observatori 
Socioeconòmic d’Osona. L’es-
tudi ha sumat els resultats 
de de 3.297 empreses actives 
al Registre Mercantil de 
l’any 2017, que van facturar 
10.570,5 milions d’euros, 
una xifra que representa 3,2 
milions d’euros per empresa 
mitjana. Aquesta quantitat 
és superior a la mitjana cata-
lana, que és de 2,4 milions 

d’euros per empresa. Segons 
expliquen des de l’Observa-
tori, això es deu al fet que “hi 
ha una major productivitat 
de les empreses industrials i 
el pes que tenen al Registre 
Mercantil d’Osona, mentre 
que a Catalunya aquest pes 
és inferior”. 

De les 15 empreses d’Oso-
na que més facturen, la 
majoria pertanyen al sector 
de l’agroindústria i l’agricul-
tura i ramaderia, seguit del 
comerç i logística, el metall 
i les TIC. El grup La Farga i 
el grup Bon Preu se situen, 
amb Casa Tarradellas, en les 
primeres posicions, però les 
dues primeres es van inter-
canviar els llocs durant el 
2018. Alhora, Seidor ja ocu-

pa, el 2018, la posició núme-
ro 4. De totes elles, només La 
Farga i Bon Preu se situaven 
entre les 15 empreses que 
més facturen de Catalunya. 

El nombre d’empreses 
comptabilitzades el 2018 van 
ser 5.739, una xifra menor a 
la del 2016, quan n’hi havia 
5.805. Ara bé, tot i haver-n’hi 
menys “les que hi ha són més 
grans i més productives”. 
De fet, el VAB per empresa 
a Osona ha evolucionat de 
forma més favorable que 
al conjunt de Catalunya. 
La diferència entre Osona i 
Catalunya pel que fa al VAB 
per empresa ha passat entre 
el 2013 i el 2018 de 121.287 
euros a 101.577. “Això vol dir 
que malgrat que les empre-

ses osonenques tenen un 
volum menor que la mitjana 
de Catalunya, estan conver-
gint cap a una major produc-
ció mitjana”. 

Entre els anys 2015 i 2018, 
la comarca va registrar 819 
altes empresarials. El 39,2% 
tenen el domicilia a Vic, el 
10% a Manlleu, el 5,7% a 
Torelló i el 5,6% a Centelles. 
Bona part són del sector 
comerç (29,9%), seguit de la 
construcció (12,8%), l’hos-
taleria (9,2%) i els serveis 
administratius i empresarials 
(8,2%), dels quals la majoria 
són consultories. El resultat 
és que s’han creat poques 
empreses industrials noves. 
I també cal tenir en compte 
que en alguns casos són altes 

La indústria representa el 55% de la 
facturació de les empreses a Osona

Tot i tancar el 2018 amb menys empreses que el 2016, les que hi ha són més grans i més productives

Les quinze que més 
facturen en funció 
de l’any 
Vic Les 15 empreses que 
més facturaven l’any 2017 
ja representaven el 49% 
del total de les que hi ha 
al Registre Mercantil. Són 
les que surten al llistat del 
costat. La variació del que 
van facturar el 2013 –quan 
se sortia de la crisi– amb el 
que van facturar el 2017 era 
del 28,3% més. L’any 2018, 
però, i segons les dades 
recollides al dossier dels 
resultats econòmics que 
publica EL 9 NOU, la suma 
de la facturació va ser de 
5.156.334,92 euros. La dife-
rència entre els dos anys és 
que el 2018 hi ha facturaci-
ons consolidades a dues de 
les empreses de la llista i 
baixades de facturacions en 
altres que fa que els llocs al 
rànquing acabin canviant. 
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Empresa Municipi Facturació % Variació 2013-2017 Sector

GRUP LA FARGA S.A. Masies de Voltregà 1.332.823.582,00€ 12,7% 15,4% Metall

BON PREU SA Masies de Voltregà 1.181.733.864,62€ 11,3% 44,0% Comerç i logística

CASA TARRADELLAS SA Gurb 917.627.000,00€ 8,8% 19,8% Agroindústria

PATEL SA L’Esquirol 329.672.769,00€ 3,1% 4,1% Agroindústria

SEIDOR SA Vic 211.503.920,00€ 2,0% 118,9% TIC

GRUP BAUCELLS 
ALIMENTACIO SL 

Vic 190.049.954,00€ 1,8% 20,1% Agroindústria

COSTA FOOD MEAT S.L. Vic 151.682.451,69€  1,4% 3,5% Agroindústria

MAFRIGES SA Sant Vicenç de Torelló 142.535.426,91€  1,4% 15,8% Agroindústria

GIRBAU SA Vic 119.396.906,00€  1,1% 60,0% Metall

EMBUTIDOS MONELLS SA Seva 106.841.042,00€ 1,0% 23,9% Agroindústria

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING 
IBERICA SA. 

Gurb 93.993.318,00€  0,9%  23,1% Agroindústria

ALACER MAS SL. Gurb 93.166.993,54€ 0,9% 78,0% Comerç i logística

INDUSTRIAS CARNICAS 
MONTRONILL SA 

Vic 89.668.211,96€ 0,9% 6,0% Agroindústria

EUROPEAN FROZEN MEALS SL Gurb 86.834.611,95€  0,8% - Comerç i logística

VILARTA Gurb 80.585.353,30€ 0,8% 103,4% Agricultura i ramaderia

TOTAL TOP 15 5.128.115.404,969€ 49,0% 28,3%

EMPRESES AMB MÉS FACTURACIÓ 2017

d’empreses que ja tenen acti-
vitat anterior. 

Alhora hi va haver 522 
baixes empresarials en el 
mateix període. Algunes com 
Càrniques Solà van passar a 
mans de Costa Food Meat; 
Carrocerías Vic i Solutech 
Solucions es van extingir, i 
estava en liquidació Abbey 
Metals Europe. Són exem-
ples d’aquesta volatilitat en 
el sector empresarial. Un fet 
que es notarà més el 2019, 
que va ser l’any que es va 
anunciar el tancament de la 
planta de Prysmian a Man-
lleu. Entre 2015 i 2018 es van 
registrar 322 empreses al 
Registre Mercantil, tot i que 
no totes tenen l’obligació de 
fer-ho. 
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Albert Canadell guanya el premi 
Ruyra de narrativa per ‘La ferida’

L’escriptor tonenc, que viu a Montesquiu, hi aplega dos contes ambientats a l’Amèrica del Sud

Montesquiu

Jordi Vilarrodà

Una setmana després d’ha-
ver-lo rebut, Albert Canadell 
encara s’està fent a la idea 
d’haver obtingut el Premi 
Joaquim Ruyra. L’escrip-
tor i artesà, que viu ara a 
Montesquiu, va guanyar el 
prestigiós guardó de narrati-
va, que forma part dels Pre-
mis Recull de Blanes, per La 
ferida, conjunt de dos relats 
que parteixen de la seva prò-
pia experiència viatjant per 
l’Amèrica del Sud. 

“Hi havia 40 participants, 
no pensava que fos jo qui 
pogués guanyar”, diu Cana-
dell, autor de diverses obres 
de narrativa, que ara està 
molt satisfet “perquè el 
que és important és poder 
publicar i compartir el que 
escrius”. I en aquest cas, és 
la suma de dues narracions, 
una més llarga i l’altra més 
curta, que parteixen de l’ex-
periència de l’autor, fa unes 
tres dècades, viatjant per 
diferents llocs de Sud-amèri-
ca. El primer d’aquests relats 
porta per títol Marajó, el 
nom d’un arxipèlag d’illes a 
la desembocadura de l’Ama-
zones, en territori del Brasil. 
Un lloc on arriba un indíge-
na que ve de terres més al 
sud, “que escapa, sense que 
s’expliqui per què, que va 
marxant per la vida”. Allà hi 
troba un món divers, en què 
prenen protagonisme els que 
allà es designen com a micro-
bios, personatges errants 
que es busquen la vida amb 
diverses estratègies. 

Canadell els va conèixer, 
i gairebé en va formar part 
durant dos anys, mentre 
es guanyava la vida venent 
artesania. “El relat ve de les 
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Albert Canadell amb l’escriptora Maria Mercè Roca, presidenta del jurat, al donar a conèixer el premi

meves experiències vitals, 
i de la meva estimació per 
aquesta gent”, tot i que pre-
cisa que “és ficció”. La ferida 
del títol del recull “és una 
metàfora de l’Amazònia, una 
ferida personal i social”. El 
llenguatge intenta reproduir 
la vivesa que té en el seu 
lloc d’origen. Vocabulari i 
diàlegs “durs, però amb ten-
dresa”, i amb un ritme intens 
que va cridar l’atenció del 
jurat. El segon relat segueix 
en la mateixa tònica: porta 
per títol Rai, i en aquest cas 
l’ambient es trasllada a l’al-
tre extrem de l’Amazònia, a 
Puerto Maldonado (Perú). 
Allà també hi va passar 
Canadell en el seu periple, 
i una tribu el va convidar a 
prendre el que en el relat es 
designa com a “poció sanado-
ra”. L’escriptor va evitar de 
fer-ho, però el protagonista 
d’aquest relat no. “Se la pren 

i queda enganxat, ja no pot 
marxar d’allà”. 

Dos relats, a cada extrem 
del riu més gran del món, 
que lliguen un amb l’altre: 
personatges que naveguen 
en una natura que s’imposa 
a l’home. “És desmesurat”, 
diu Canadell. Ell en va tornar 
amb records que li van servir 
d’inspiració per escriure i 
que van quedar en un calaix 
fins que ara els va reelaborar 
i presentar al premi. “Neces-
sito madurar les coses però 
tinc persistència, vaig treba-
llant paraula a paraula”. Com 
si fes una de les seves joies 
artesanes. 

L’obra premiada la publica-
rà Pagès Editors però trigarà 
a sortir. Els Recull acostu-
men a publicar-se mesos 
després de l’atorgament del 
premi. “Tinc una altra novel-
la a punt que potser sortirà 
abans”, diu l’autor. 

Un premi guanyat 
per grans autors de 
les lletres catalanes
Blanes Els premis Recull 
de Blanes són dels més 
antics de la literatura 
catalana. S’entreguen 
des de l’any 1965 i en 
l’apartat de narrativa –el 
Premi Joaquim Ruyra– el 
palmarès és més que nota-
ble. L’han guanyat, entre 
d’altres, Jaume Cabré, 
Montserrat Roig, Carme 
Riera, Maria Mercè Roda, 
Gemma Lienas o Sílvia 
Soler. L’any passat, però, 
el jurat presidit per Vicenç 
Villatoro el va declarar 
desert perquè va conside-
rar que cap obra no tenia 
prou qualitat com per ser 
guanyadora. Una prova de 
l’exigència que hi impera. 

Graupera obre el 
cicle sobre el Bé

Vic El filòsof Jordi Graupera 
va obrir dimarts el cicle de 
Vetllades sobre Filosofia, que 
organitza el Patronat d’Estu-
dis Osonencs en col·laboració 
amb l’Ateneu de Vic i l’Insti-
tut de Ciències Religioses. El 
Bé és el tema central del cicle 
d’enguany, que s’abordarà 
des de diferents punts de vis-
ta. Graupera ho va fer des del 
punt de vista de la política. 
Com que la propera confe-
rència no està prevista fins al 
dia 6 de maig, amb una sessió 
sobre el Bé i l’Art a càrrec 
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El centenari de 
l’Hospital, tema del 
Certamen Literari  
de Campdevànol

Campdevànol El Certamen 
Literari que organitza l’Ajun-
tament de Campdevànol 
arriba enguany a la vintena 
edició, incorporant una nova 
modalitat: una categoria de 
relats curts sobre el cente-
nari de l’Hospital, nascut de 
la iniciativa social del poble 
i avui centre sanitari de 
referència al Ripollès. A més 
d’aquest, hi haurà els premis 
habituals de les modalitats 
de narrativa i poesia de tema 
lliure. El concurs es divi-
deix en categories diferents 
per edats, des de primer i 
segon curs de Primària fins a 
adults, amb premis màxims 
de 300 euros. Els originals 
s’han de presentar abans del 
proper dia 4 d’abril. El lliura-
ment de premis es farà en el 
marc dels actes de Sant Jordi 
que organitzarà la Regidoria 
de Cultura. 

El Premi Solstici de 
Taradell recupera la 
categoria de joves  
i augmenta la dotació

Taradell Fins al proper dia 
25 d’abril es poden presentar 
treballs a la convocatòria del 
Premi Solstici de Taradell, 
que es dona a conèixer habi-
tualment pels volts de Sant 
Joan. La novetat de la 18a 
edició d’aquest certamen 
és que es recupera la cate-
goria de Joves, destinada a 
participants d’entre 13 i 17 
anys. Una altra novetat és 
que el premi de la categoria 
d’adults, per a més grans 
de 18 anys, incrementa la 
dotació: els guanyadors de 
poesia i prosa s’emportaran 
500 euros i els classificats 
en segon lloc, 300 euros. Les 
obres s’han de presentar a la 
Biblioteca Antoni Pladevall 
i Font, organitzadora del 
premi, on s’entregaran els 
guardons el proper dia 13 de 
juny. 

del cineasta Albert Serra, la 
programació no es veu afec-
tada en principi per l’allau 
de suspensions d’aquests 

darrers dies. A la fotografia, 
Jordi Graupera en primer 
terme amb el professor 
Ignasi Roviró. 
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Una obra que canviarà en la solitud
La creació de la ceramista Sama Genís a L’albergueria evolucionarà sense que el públic la vegi

Vic

Jordi Vilarrodà

La ceramista Sama Genís 
acabava de posar a punt 
dijous els darrers detalls de 
l’exposició “Ho saben tes 
entranyes!” a L’albergueria. 
En aquell moment creia 
encara que, prescindint de 
la inauguració, podria que-
dar oberta perquè el públic 
l’anés veient. Tot just l’ende-
mà, tot havia canviat, i L’al-
bergueria, com altres sales 
d’exposicions, tancava les 
portes almenys durant tres 
setmanes. 

Serà un temps en què la 
instal·lació de Genís a la sala 
romànica canviarà a poc a 
poc, fora dels ulls del públic. 
Disposats en filera, hi ha set 
suports de fang cada un dels 
quals té al mig un cercle de 
terres de diferents colors i 
procedències. Els encofrats 
són fets d’un fang amb molta 
sorra, brillant encara, que 
anirà agafant un to mat. 
Les terres del mig, sobre 
un suport líquid, tampoc 
tindran sempre el mateix 
aspecte: “Són terres i fangs 
crus, s’aniran assecant i 
esquerdant, estaria bé que la 
gent vingués més d’una vega-
da per veure què va passant”, 
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Sama Genís, amb la peça principal de l’exposició “Ho saben tes entranyes!”, que ha quedat muntada a L’albergueria

deia Genís. La matèria mine-
ral és viva, però els seus pro-
cessos imparables no estan 
afectats pels virus. L’evolució 
es produirà en silenci, i en 
tot cas el públic en podrà 
veure el resultat ja més avan-
çat. En principi, no s’han d’al-
terar les dates de l’exposició 
perquè s’ha d’allargar fins al 
dia 30 de maig.

Genís s’inspira en la terra 
perquè és el tema comú del 
cicle que inaugura i que por-
ta per títol “Tres murmuris 
de tu”. L’albergueria ha pro-
posat a tres creadores –ella 
mateixa, Marina Berdalet i 
Anna Viñas– que facin una 
creació a partir del poema 
Himne d’Ulisses a la terra, 
de l’escriptor Agustí Bartra. 

“Hi vaig veure una oportu-
nitat per fer una exposició 
adequada a l’espai, en lloc de 
portar-hi peces que ja tenia”. 
Va prendre un vers com a 
títol, i el concepte de la terra 
el va agafar des del punt de 
vista de la matèria que utilit-
za com a artista, les terres a 
partir de les quals s’elabora 
la ceràmica. Una de les rodo-

nes, per exemple, és feta amb 
margues de la plana de Vic. 
Els set cercles dibuixen un 
camí, “els camins de la terra 
com a idea geogràfica, les 
terres que hem trepitjat”. 
I com que la terra és una 
entitat viva, evoluciona i 
canvia tal com ho faran ara a 
la sala romànica. A l’entrada 

de L’albergueria, dues altres 
peces: un mostrari de terres 
que esdevé una instal·lació 
en ella mateixa, i un paisat-
ge construït amb peces de 
ceràmica de formes irregu-
lars, cada una de les quals té 
autonomia per ella mateixa i 
juntes creen un conjunt. Tot 
plegat hi és, però caldrà espe-
rar per poder-ho veure. 

Manlleu ha obert 
la 15a edició del 
Concurs de Manga

Manlleu El Concurs de 
Dibuix Manga de Manlleu 
arriba enguany a la quinzena 
edició, per a la qual es poden 
presentar treballs fins al pro-
per dia 20 d’abril. El concurs 
proposa cada any un tema de 
treball, que en aquesta oca-
sió serà el Far West, l’Oest 
americà. El concurs està 
organitzat per l’Ajuntament 
de Manlleu, l’Estudi Tres 
Llunes i la perruqueria La 
Font 23.

Antoni Ylla-Català, 
Soci d’Honor del 
Patronat d’Estudis

Vic El farmacèutic Antoni 
Ylla-Català ha estat nomenat 
Soci d’Honor pel Patronat 
d’Estudis Osonencs, entitat 
que va presidir entre els anys 
2010 i 2018. El títol se li con-
cedeix “en reconeixement a 
la seva trajectòria i els seus 
mèrits destacats”. L’entitat 
va ajornar també dissabte 
l’acte previst de lliurament 
del títol de Membre de Mèrit 
a l’entitat Grup de Defensa 
del Ter. 

Una altra mostra 
ja preparada, al 
Museu de la Pell

Vic També ha quedat 
instal·lada, al Museu de 
l’Art de la Pell de Vic, 
l’exposició “Pells de bosc”, 
de l’artista Dolors Puigde-
mont, que s’havia d’inau-
gurar aquest dissabte. Una 
exposició “sobre els arbres, 
la seva naturalesa i el seu 
simbolisme”, que aquesta 
artista que treballa entre 
la Garrotxa i Barcelona ha 
preparat expressament per 
a l’espai on es mostra. Ini-
cialment ha d’estar oberta 
fins al 24 de maig. 

Cap dels museus i biblioteques no obrirà al públic durant un període mínim de dues setmanes

Equipaments culturals, amb portes tancades
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La porta del Museu Episcopal de Vic, tancada des de divendres al migdia 

Vic

J.V.

Els equipaments culturals 
d’Osona i el Ripollès que 
mantenien l’activitat van 
quedar totalment tancats a 
partir de divendres. La reso-
lució adoptada pel Depar-
tament de Salut va obligar 
al tancament de tots els 
museus i biblioteques de la 
xarxa pública de Catalunya. 
Així, van tancar portes el 
Museu Episcopal de Vic, el 
Museu de l’Art de la Pell i el 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
i el Museu de la Torneria de 
Torelló, que havien anul·lat 
les visites de grup però res-
taven oberts. El Museu del 
Ter de Manlleu i el Museu de 
l’Esquerda de Roda de Ter ja 
havien anunciat dijous que 
tancaven portes durant dues 
setmanes.

En algun d’aquests casos, 
les noves tecnologies seran el 
suport d’activitats alternati-
ves a les quals tothom pugui 
accedir des de casa. El Museu 
Episcopal de Vic ha anunci-

at que oferirà una sèrie de 
píndoles sobre l’exposició 
“Nord & Sud”, amb textos 
d’aprofundiment sobre les 
obres d’art que s’exposen en 
aquesta mostra d’art romànic 
català i noruec, que estava 

tenint un extraordinari èxit 
de públic. Ja es pot veure en 
línia la conferència “Rcons-
truir l’Europa medieval des 
de Noruega i Catalunya”, que 
el conservador del museu, 
Marc Sureda, va oferir fa 

pocs dies. Pel que fa a les 
biblioteques, recorden que 
es manté actiu el préstec en 
línia de la plataforma e-biblio, 
associada als carnets. Els lli-
bres físics prestats no s’han 
de retornar aquests dies. 
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Torelló

Laia Miralpeix

A Can Coll Autet de Torelló 
s’hi ha respirat sempre fut-
bol. Els tres fills: Nil, de 33 
anys; Pol, de 31, i Dan, de 22, 
han “mamat” futbol i aquesta 
passió l’han compartida entre 
ells. El culpable, però, és el 
patriarca: “Els meus germans 
petits no ho recorden, però 
jo havia anat a veure’l jugant, 
l’havia seguit”, comenta en 
Nil, el gran de tots tres. La 
mare, tot i que no ha jugat, 
és la més crítica amb ells: “Si 
no ho fem bé, no s’ho calla, 
és molt negativa en aquest 
aspecte”. I amb els pares 
futbolistes, no és d’estra-
nyar que naixessin amb una 
pilota als peus. A banda dels 
entrenaments, dels partits 
que havien de fer el cap de 
setmana, dels que veien per 
la televisió els dissabtes i diu-
menges quan jugava el Barça 
i també els dimecres, encara 
els quedava temps per jugar 
al jardí de casa “en una porte-
ria que ens va cagar el tió”. En 
Dan, que es porta molts anys 
de diferència amb els seus 
germans, ho explica molt clar: 
“En comptes de dibuixos, a 
casa sempre hi havia futbol”. 
Sense oblidar els tornejos 
d’estiu, on els germans Coll 
sempre hi han participat. 

Encara que els camins que 
han seguit futbolísticament 
parlant són diferents, el seu 
origen és el mateix: el Tore-
lló, l’equip del poble, on des 
de fa dues temporades en Nil 
ha tornat: “Sempre havia dit 
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Dan, Nil i Pol Coll, divendres al sofà de casa els seus pares

que volia retirar-me on havia 
començat”, una premissa que 
també comparteix en Pol, 
actualment a les files del 
Tona. Entre els equips que ha 
jugat en Nil hi ha la Damm 
(de Juvenil), però també 
Manlleu, Vic, Abadessenc 
i Ripoll. En Pol, seguint els 
passos del seu germà, amb 
qui es porta tres anys, també 
va jugar a la Damm en èpo-
ca Juvenil, però després va 
passar pel Ripollet, el Vic i el 
Manlleu. El benjamí de tots, 
en Dan, va canviar la Damm 
pel Cornellà, en Juvenil, on 
també va jugar a l’Abades-
senc, però ja d’amateur ha 
jugat també amb Manlleu, 

Figueres, Vic i actualment 
està al Girona B.

Tot i la diferència d’edat 
i els diferents clubs per on 
han passat, la seva trajectòria 
futbolística també s’ha cre-
uat, encara que mai tots tres 
han coincidit junts. En Nil i 
en Pol van coincidir al Vic; en 
Nil i en Dan, a l’Abadessenc, 
i en Pol i en Dan, al Manlleu.
Tres jugadors que se situen 
en diferents posicions encara 
que tots tres “vam començar 
al mig del camp”. Allà, però, 
només s’hi ha quedat en Nil. 
Pol Coll ha passat a jugar a 
davant mentre que en Dan ho 
fa de central. 

I amb tres fills jugant a 

futbol i fent-ho pràcticament 
sempre a tres clubs diferents 
els seus pares se les havien 
d’enginyar per arribar a tot 
arreu: “Era molt complicat. 
Si coincidien, a un o altre, 
ens havien d’encolomar a 
uns altres pares”. El cert, 
però, és que “el pare havia fet 
maratons. Des de portar-me 
a València quan jugava amb 
la Damm, a tornar per veure 
en Pol i segurament que el 
dia abans havia anat a veure 
en Dan”. En Nil té clar que “li 
hem d’agrair molt perquè si 
hem pogut jugar tant a futbol 
i fer-ho on ho hem fet és grà-
cies a ell, que ens portava no 
només als partits sinó també 

als entrenaments, entre set-
mana, esperant-nos fins que 
acabéssim, havent de plegar 
més d’hora de la feina”.  Una 
tasca que va repetir amb els 
tres germans durant molts 
anys i amb pocs parèntesis. 
I encara que avui en dia no 
ha de fer de taxi, no es perd 
–sempre que els horaris no 
coincideixin– cap dels par-
tits dels seus fills. També és 
habitual veure pels camps de 
futbol de la comarca en Pol i 
en Coll: “Ens agrada el futbol, 
però a més a més hi tenim 
amics i els anem a veure”.  

Tots tres germans disfruten 
i gaudeixen del futbol però 
sobretot els agrada competir: 
“Hi ha gent que tenen molta 
qualitat i està jugant a Terce-
ra Catalana perquè no volen 
competir. A nosaltres sempre 
ens ha agradat progressar, 
competir i jugar com més 
amunt millor”, explica en Nil. 
En Pol recorda que “en el meu 
primer any d’amateur jugant 
a Ripollet anava a veure el 
Manlleu en l’època d’en Pla-
nagumà i deia –hosti, com 
m’agradaria jugar aquí–, i ho 
vaig aconseguir”. En el mateix 
sentit, Dan espera confirmar 
l’ascens del Girona B (actu-
alment líder del grup 1 de 
Primera Catalana) i poder 
tornar a jugar l’any vinent a 
Tercera.Rodamons del futbol 
i coneixedors de les diverses 
categories aquest cap de set-
mana tenen l’agenda buida i 
els seus pares també. Un fet 
inèdit per a la família Coll 
Autet quedar-se sense futbol 
a mitjans de març.
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Sam Rierola, José Gallardo, Clara Latorre, Roger Fortet i Rubén Pérez, dimarts al camp del Manlleu

Relleu de coordinadors en el futbol base

El Manlleu presenta 
un nou organigrama
Manlleu

L.M.

L’AEC Manlleu ha presentat 
el nou projecte per al futbol 
base, que encapçala Sam 
Rierola com a responsable 
esportiu del futbol base i que 
alhora serà l’enllaç amb els 
coordinadors. Des del club fa 
setmanes que treballen amb 
la definició del nou projecte 
esportiu. Xevi Carandell, 
responsable del futbol base, 
comenta que “s’ha apostat 
per la gent de casa” i en 
destaca “la metodologia i la 
bona estructura de club” en 
un projecte transversal que 
engloba “jugadors, entrena-

dors, junta i famílies amb 
la finalitat que els mateixos 
jugadors millorin constant-
ment com a futbolistes”.

Sam Rierola comptarà com 
a adjunt amb José Gallardo, 
que compartirà tasques com 
a ajudant de Jordi Solé a la 
direcció esportiva del primer 
equip. Roger Fortet i Rubén 
Pérez seran els nous coordi-
nadors del futbol base del 
club (tant de futbol 7 com 
11), mentre que de la coordi-
nació del femení se’n faran 
càrrec Clara Latorre, Clàudia 
Garolera i Laia Planella. Tots 
ells ja treballen en la prepa-
ració de la propera tempora-
da. Des de la coordinació del 

femení, per exemple, s’han 
posat en contacte amb esco-
les per iniciar una campanya 
per buscar futures jugado-

res de la base manlleuenca. 
Pel que fa al base masculí, 
els nous coordinadors de 
moment només agafen les 

competències totals de fut-
bol 7. Un cop acabi la tempo-
rada s’encarregaran també de 
les de futbol 11. 

Nissaga de futbolistes
Els tres germans Nil, Pol i Dan Coll Autet han heretat l’ADN i la passió pel futbol dels seus pares
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Douarnenez (França)

EL 9 NOU

El Club Billar Vic tornarà 
de la Bretanya francesa amb 
una medalla de bronze del 
Campionat d’Europa de jocs 
de sèrie disputat a la localitat 
de Douarnenez entre diven-
dres i diumenge. És la que 
van aconseguir Esteve Mata, 
Raúl Cuenca i Joan Espinasa, 
els jugadors del club vigatà, 
que després de fer una gran 
fase de grups van caure a 
semifinals davant el BC Ois-
sel per 6 a 0. 

Els jugadors vigatans van 
realitzar un gran inici de 
campionat. Tot i quedar 
enquadrat en el grup B, un 
dels més potents, van poder 
aconseguir la primera posició 
del grup després de superar 
divendres el Bochum ale-
many, equip que ha estat 
dues vegades campió d’Eu-
ropa i un dels grans favorits 
al títol. 

Els vigatans van guanyar 
per 4 a 2, el mateix resultat 
que van aconseguir dissabte 
davant del BC Soissons fran-
cès, equip amb qui havia per-
dut a la fase classificatòria 
però que aquesta vegada el 
conjunt vigatà va ser superi-
or. El grup A estava format 
pel Douarnenez Valdy, el BC 
Hilden i el BC Oissel. 

Amb el primer lloc del 
grup, el Club Billar Vic va 

Joan Espinasa, Esteve Mata i Raúl Cuenca, amb la medalla de bronze

quedar aparellat a les semifi-
nals amb el segon classificat 
de l’altre grup, el BC Oissel, 
amb qui el CB Vic no va 
poder fer res davant la supe-
rioritat de l’equip en tots els 
partits i amb qui va acabar 
perdent de forma clara per 
6 a 0, sense que cap dels tres 
jugadors vigatans poguessin 
puntuar en els seus respec-
tius partits davant Willy 
Gerimont, Johann Petit i 

Xavier Gretillat.  
A la final, però, el BC Ois-

sel va caure davant l’equip 
amfitrió, el Douarnenez 
Valdy, per 4 a 2. I la tercera 
posició va acabar sent pel CB 
Vic per un major nombre de 
percentatges en els punts 
per davant del BC Soissons. 
Una puntuació que va val-
dre el bronze a l’equip que 
presideix Miquel Costa, que 
es mostrava content amb la 

tercera posició: “És una altra 
fita important per al nostre 
club”, assegurava poc després 
d’acabar “un bon campio-
nat”. 

L’expedició vigatana, que 
ha fet estada a Nantes i s’ha 
desplaçat fins al lloc de la 
competició amb una furgone-
ta, tornava a Catalunya amb 
avió, en un vol que havien 
d’agafar aquest diumenge a 
les 11 de la nit. 

L’equip vigatà estava format pels jugadors Esteve Mata, Raúl Cuenca i Joan Espinasa

El Club Billar Vic aconsegueix  
el bronze al Campionat d’Europa

Text

Poble

Nom

sdjkf

FEU EL VOSTRE DIBUIX
I ENVIEU-LO

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “Una aventura emocionant”. La tècnica 
és lliure i també el material a utilitzar: retoladors, colors, 
aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina.

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat
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El CP Voltregà 
femení es queda 
sense poder 
jugar la Copa 
Intercontinental

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

La Federació Internacional 
de Patinatge ha anunciat 
l’ajornament de la Copa 
Intercontinental 2019 a 
causa del coronavirus. El CP 
Voltregà Stern Motor, com a 
guanyador de la Lliga Euro-
pea femenina, era un dels 
quatre clubs que l’havia de 
jugar. S’havia d’enfrontar a 
la Unión Atlético San Juan, 
el subcampió d’Amèrica. El 
Palau i el Concepción havien 
de jugar l’altra semifinal. La 
competició la juguen el cam-
pió i subcampió d’Europa i 
d’Amèrica. Per Ramon Sitjà, 
president del CP Voltregà 
Stern Motor, “és una llàs-
tima, ens fa molta il·lusió 
jugar-la i guanyar-la”. Sitjà 
apunta que “a més a més és 
un títol que no tenim”. 

Aquesta no és la primera 
vegada que la competició del 
2019 s’ajorna. La final s’ha-
via d’haver jugat el passat 
desembre a Portugal, però 
es va ajornar. Tot i que no 
s’havia fet oficial, la nova 
data estava previst per al 
mes de maig i Palau era una 
de les possibles seus per 
jugar-la. En el comunicat es 
diu que “segons l’evolució 
de la situació es prendran les 
decisions pertinents, o si fos 
necessari s’estudiaran futu-
res solucions”. 
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Centelles

Laia Miralpeix

Adam Raga es va trencar 
el menisc a finals de gener, 
però tot i que tenia dolor 
i líquid al genoll va córrer 
diverses curses perquè podia 
competir igual. Un parèntesi 
en la competició li va per-
metre operar-se a mitjans de 
febrer, “perquè era necessari 
ja que en algun moment l’ar-
ticulació es podia bloquejar”, 
i  gairebé un mes després “la 
recuperació ha anat força 
ràpid i ja puja a la moto per 
”començar a agafar un bon 
estat de forma i nivell”.

Així és com ha agafat la 
paralització de la competició 
esportiva pel coronavirus 
Raga, que aquesta setmana 
es convertia en subcam-
pió del món de trial per la 
suspensió de la penúltima 
prova. D’aquesta manera, 
i de forma matemàtica, no 
podrà lluitar per la primera 
posició: “Sempre ens agra-

da competir, però és un cas 
excepcional”. Raga fa sobre-
tot un bon balanç del campi-
onat: “Estic molt content pel 
subcampionat, he tret molts 
punts al tercer classificat i he 
estat supercompetitiu, quasi 
a totes les curses del campi-
onat he guanyat mànegues 
classificatòries i he estat a 
prop de guanyar finals. Estic 
content d’aquest rendiment, 
perquè en els meus 37 anys 
costa estar en aquest nivell”.

En marxa hi ha el Cam-
pionat d’Espanya de trial, 
que enguany té l’absència 
de Toni Bou i del qual de 
moment només s’ha disputat 
una prova: “Sempre és bo 
que corri tothom, jo estic bé 
i espero donar el 100% per 
aconseguir la victòria perquè 
l’objectiu sempre és guanyar, 
hi hagi qui hi hagi”. Per altra 
banda i per completar la 
temporada, al mes de maig 
està previst que comenci a la 
República Txeca el Campio-
nat del Món d’outdoor. Pen-
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Adam Raga ha iniciat de nou els entrenaments després de l’operació al menisc

dents del coronavirus, Raga 
comenta que “en aquests 
moments les competicions 
no són gens importants 
davant la vida de les perso-
nes. El que està passant és 
una novetat per a tothom 
i hem d’intentar entre tots 
mantenir la prudència i no 

córrer riscos, hem de ser soli-
daris i estar aïllats. Ho hem 
de superar amb disciplina i 
després tornar”.

 El pilot afincat a Centelles 
té l’avantatge que disposa 
d’un espai adequat a casa 
seva, on també té un gimnàs 
per poder-se entrenar: “Ho 

tinc muntat molt bé, per 
tenir-ho tot l’abast, enca-
ra que sempre ens agrada 
desplaçar-nos i buscar llocs 
nous, però la veritat és que 
ho tinc molt bé per entre-
nar-me a casa mateix, en 
casos, per exemple, com el 
d’ara”.

Adam Raga s’entrena 
després de la lesió

El pilot, pendent de l’aturada de la competició

Enric Gil, tercer classificat al duatló   
de Punta Umbría
Punta Umbría (Huelva) El passat cap de setmana Enric 
Gil (a l’esquerra de la foto) va aconseguir la tercera posició 
al Campionat d’Europa de duatló disputat a la localitat de 
Punta Umbría (Huelva). El duatleta del Vic ETB va com-
petir a la modalitat d’esprint de la categoria 60-65, que 
consistia en una cursa de 5km, una de bicicleta de 20km i 
un darrer tram corrent de 2,5km. Gil va estar des del primer 
moment en el grup capdavanter. El guanyador de la cursa 
va ser el suís Appius, seguit del basc Javi Zubiete, actual 
campió d’Espanya, mentre que a quatre segons i completant 
el podi va entrar Gil, que va aconseguir així la medalla de 
bronze de l’Europeu. El duatleta tenia previst participar al 
Campionat d’Espanya de Sòria, que s’ha anul·lat pel corona-
virus, mentre que pel setembre intentarà participar al Cam-
pionat del Món, que es disputarà a Holanda.

L’INS Taradell guanya el Campionat 
Interescolar d’Atletisme a Vic
Vic Les instal·lacions del CA Vic van ser l’escenari, el 6 de 
març, de la XI edició del Campionat Interescolar d’Atletis-
me al CA Vic, que va comptar amb uns 200 alumnes de 1r 
d’ESO. La competició va constar de proves individuals i una 
de relleus. Es va començar amb les semifinals de les curses 
de velocitat, 50mll i 50mt, ja que per a la llargada el vòrtex 
i la cursa de 1000mll es va fer directament la final. Cada 
atleta que va fer podi va obtenir una medalla i també es va 
fer una classificació per equips amb la primera posició per 
a l’institut de Taradell, amb 108 punts. El segon lloc va ser 
per a l’institut de Gurb, amb 100, i el tercer, per a l’institut 
Jaume Callís, amb 60. Les Margues, l’institut La Plana i 
Casals Gràcia van completar la classificació. Més enllà dels 
resultats esportius, la importància de l’esdeveniment era 
conèixer l’atletisme, les seves disciplines i els seus valors. 
Així doncs, també es va fer entrega del trofeu a la millor 
afició, que es va emportar l’institut de Gurb. Des del CA Vic 
fan una valoració “molt positiva del projecte”. Al maig se 
celebrarà un esdeveniment amb el mateix format però amb 
alumnat de 3r d’ESO.

Sofia Zhang, 
subcampiona  
de l’Open d’Oman

Oman La jugadora del Gir-
bau Vic TT Sofia Zhang va 
aconseguir el subcampionat 
en l’Obert Internacional 
d’Oman de tennis de taula en 
el quadre individual Sub-21 
disputat aquest cap de set-
mana. A la semifinal va supe-
rar la jugadora d’Eslovàquia 
Tatiana Kukulkova per 3 a 1 i 
a la final va perdre pel mateix 
resultat davant la número 1 
del rànquing mundial Sub-
21, la japonesa Maki Shiomi. 
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Bàdminton a Roda, per tot Osona
Roda de Ter

Sagi Raurell

Parlar de bàdminton a Oso-
na sempre ha anat lligat a 
Roda de Ter. Hi va néixer el 
primer club, i únic al llarg de 
molts anys, d’aquest esport 
a la comarca. Tot va comen-
çar amb l’empenta que li va 
donar Hernán Goti, un argentí 
instal·lat a Roda que havia 
practicat aquest esport al seu 
país natal.

La idea del joc és simple: col-
pejar un volant amb la raqueta 
per fer-lo passar per damunt 
de la xarxa de tal manera que 
l’adversari no el pugui tor-
nar. Es pot jugar de manera 
individual o en parella. Joan 
Gallach, un dels participants 
rodencs permanents, ens asse-
gura que aquest esport aporta 
unes sensacions que  “quan 

t’hi has enganxat ja no el dei-
xes en tota la vida. El bàdmin-
ton té uns al·licients especials 
que quan els perceps t’aporten 
moltes satisfaccions”. Gallach 
també convida a tothom “a 
venir a provar aquest esport, 

siguin rodencs o no. Actual-
ment tenim participants de 
tota la comarca i fins i tot de 
comarques veïnes, a banda 
d’un grup d’estudiants fran-
cesos de la Universitat de Vic, 
que són practicants habituals 

d’aquest esport al seu país”. 
Gallach creu que probable-
ment la clau per enganxar-se 
al bàdminton és “superar les 
experiències dels primers 
dies, cal constància, ja que 
agafar el tacte i la tècnica per 
controlar el volant no és feina 
de només un entrenament, i 
és que tal com diem nosaltres 
els primers dies el que fas és 
matar mosques”.

Aquest esport s’està con-
vertint en tot un fenomen 
en algunes regions de l’Estat 
i al Vallès dins Catalunya: 
“Gairebé tots els entrenadors 
de la Federació Catalana de 
Bàdminton fan de professors 
a instituts del Vallès i aquest 
fet ha convertit Granollers i la 
Garriga en els dos grans refe-
rents del bàdminton català. En 
aquestes poblacions aquest és 
un esport habitual als insti-

tuts i això fa que cada tempo-
rada hi hagi més participants”. 
Gallach reconeix que el seu 
esport “no està de moda. Ara 
surt més per televisió, però 
tot i així la majoria de gent 
no ho ha provat mai”. Dins 
el bàdminton sí que hi ha un 
fet força significatiu que ens 
descobreix Gallach: “Moltes 
vegades ens trobem que un 
pare porta el fill perquè hi tin-
gui un primer contacte i s’hi 
acaben quedant jugant tots 
dos”. I és que, tal com explica 
Gallach, “un dels actius més 
importants amb què comptem 
dins el nostre club és l’alt 
nivell de convivència entre 
tots. La gent practica bàd-
minton per gaudir d’aquest 
esport, i el fet de poder jugar a 
nivell individual o en parelles 
també facilita molt la relació 
entre tots els jugadors”.

L’ànima: Joan Gallach

Roda de Ter

S.R.

El Club Bàdminton Roda 
és una entitat consolidada 
dins el teixit català d’aquest 
esport. Amb l’experiència 
de més de vint anys fede-
rats i participant en com-
peticions oficials, el club 
osonenc s’ha convertit en 
un dels clàssics dins el bàd-
minton català.

El rodenc Joan Gallach en 
va ser un dels fundadors i és 
el tresorer d’una entitat que 
presideix actualment Toni 
Figueres i que té Manel 
Matas com a secretari.

Gallach ha jugat de mane-
ra ininterrompuda al llarg 
de tots aquests anys i n’ha 
estat un dels puntals.

Les instal·lacions del 
pavelló municipal de Roda 

de Ter són la seva ubicació. 
Cada dimarts i dijous, de 8 
a 10 del vespre, nou pistes 
prenen tota l’activitat amb 
uns participants que van 
des dels 9 anys fins a la vora 
de la setantena, i és que 
com el mateix Gallach argu-
menta “aquest és un esport 
per a totes les edats”. 

Esport olímpic en cinc 
modalitats des de Barcelona 
92, actualment en l’àmbit 
de l’Estat viu una línia espe-
cialment ascendent des de 
l’aparició de la campiona 
mundial Carolina Marín, 
tot i que els èxits de l’an-
dalusa costen de fer efecte 
a Catalunya, dins la qual 
trobem la zona del Vallès 
com les comarques amb més 
participants. 

El tresorer de l’entitat 
rodenca explica que el 

Joan Gallach

nivell de participants a Oso-
na “el tenim estabilitzat”, 
però Gallach afegeix que 

quan ho venen a provar de 
seguida els enganxa i majo-
ritàriament es queden”. 

Últim minut

La comunitat 
fa el territori

Anna Comet

Periodista i esportista

Comença a fer 
uns quants 
mesos que 
escric, peri-
òdicament, 
aquestes 
línies. Els qui 

em seguiu sabeu que soc 
una assídua defensora a 
destacar i donar suport a 
l’esport de la comarca, tant 
per les seves possibilitats 
quant a territori, com pels 
seus esportistes, que en són 
un bon grapat tant de des-
tacats, que són els qui ens 
donen a conèixer arreu, com 
d’aficionats, que són els qui 
omplen la comarca de bones 
pràctiques.

Osoning va néixer per 
potenciar Osona a través 
d’un dels seus potencials 
importants: l’esport. Tot 
i les meves obligacions i 
compromisos actuals que 
fan que no pugui dedicar-
hi ni l’atenció ni el temps 
que desitjaria, hi he estat 
involucrada des del pri-

mer moment perquè val la 
pena fer costat a iniciatives 
d’aquestes característiques 
que busquen el creixement 
de tots.

Una de les darreres pro-
postes que ha fet aquesta 
plataforma ha estat la Copa 
Osoning de Trail Run. Evi-
dentment, en tractar-se del 
meu esport fa que hi sigui 
especialment sensible. 
És una gran proposta que 
ofereix vivesa al territori i 
connota les ganes d’invo-
lucrar-se de les diferents 
organitzacions. Es tracta de 
cinc de les competicions de 
més renom de la comarca, 
emplaçades en zones molt 
diferents que ofereixen una 
gran riquesa als participants 
que s’hi animin. 

Es valen, totes elles, per si 
soles. Acostumen a reben-
tar inscripcions i tenen 
una àmplia demanda que 
no necessitaria del suport 
d’una plataforma com Oso-
ning per promocionar-se.

Com a esportista i amant 
de la zona se’m fa bonic 
palpar aquestes ganes de 
créixer tots plegats: esport, 
esportistes i territori.

“És un esport 
que quan t’hi has 
enganxat ja no el 
deixes en tota la 

vida”

Club Bàdminton Roda
Any de fundació: 1997
Socis: 40

La Copa Osona 
de Trail Run 
és una gran 

proposta que 
ofereix vivesa
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Parelles gastronòmiques
Les Magnòlies i la Fonda Sala tanquen amb èxit, a Olost, la primera edició dels “Sopars a 4 Mans” d’Osona Cuina
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Víctor Torres (Les Magnòlies) i Toni Sala Gabasa (Fonda Sala), a la cuina d’aquest últim restaurant, a Olost, preparant dijous el seu sopar a quatre mans
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Quatre cites més 
des del passat  
mes d’octubre
Vic El cicle va començar el 
dijous 3 d’octubre amb el 
sopar que van oferir Eduard 
Aliberch (Cal Jutge, d’Orís) 
i Oriol Sala (El Gravat, de 
Vic), a la cuina d’El Gravat. 
El segon el van protagonitzar 
la família Reniu (Ca l’U, de 
Vic) i Jordi Arumí (Arka, de 
Santa Eugènia de Berga), 
el 24 d’octubre. El tercer es 
va fer en dissabte, el 9 de 
novembre, i el van cuinar 
Ferran Rovira (Ca la Cinta, 
de Sant Agustí de Lluçanès) 
i Isaac Monzó (Cal Trumfo, 
de la Torre d’Oristà) –aquest 
últim en qualitat de convidat, 
ja que no és membre del col·
lectiu–. El penúltim sopar es 
va fer a la cuina del Bareku, 
entre Santi Masallera (Treso·
na XXI, de Vic) i Gil Currius 
(Bareku, de Vic).

Les jornades de cuina 
de l’Escola d’Hostaleria, 
també ajornades

Tona La situació d’emergèn·
cia pel coronavirus també ha 
obligat a ajornar la desena 
edició de les Jornades de Cui·
na d’Autor de l’Escola d’Hos·
taleria d’Osona. El primer 
sopar gastronòmic havia de 
tenir lloc aquest dijous. Per 
ara no hi ha data prevista.

Olost

Miquel Erra

Víctor Torres és, des de 
finals del 2017, cap de cuina 
de Les Magnòlies, d’Arbúcies 
–l’únic restaurant d’Osona 
Cuina que no és pròpiament 
de la comarca–, mentre que 
Toni Sala Gabasa compagina 
al costat del seu pare, l’his·
tòric Toni Sala, la direcció 
dels fogons de la Fonda Sala, 
d’Olost. Admeten que cap 
dels dos no s’ha entaulat al 
restaurant de l’altre –“els 
meus pares, sí”, apunta en 
Toni–, però es coneixen bé, 
el respecte professional és 
mutu i són de la mateixa 
generació de cuiners. Dijous 
passat van compartir la cuina 
de la Fonda Sala per prepa·
rar i servir el cinquè i últim 
dels “Sopars a 4 Mans”. Es 
tracta de la primera edició 
d’aquesta singular proposta 
de sopars gastronòmics a duo 
organitzada pels mateixos 
membres d’Osona Cuina. 

La trentena de comensals 
que van omplir el menjador 
de la Fonda Sala van poder 
tastar alguns dels plats mar-
ca de la casa de cada un dels 
dos restaurants. La caça i la 
tòfona no hi podien faltar en 
les propostes que van guisar 
pare i fill Sala, com uns cane·
lons de faisà amb tòfona, o 
una llebre a la royale amb 
puré de poma i codony. Víc·
tor Torres, per la seva banda, 
va aprofitar per fer la seva 
particular picada d’ull al clas·
sicisme francès, testimoni 
de la seva mateixa formació 
acadèmica, amb plats com 
una bouillabaisse amb sèpia, 
o la seva pithivier, un pastís 
calent de porc senglar i foie.

Actualment aquests són 
els dos únics restaurants 
d’Osona Cuina amb estrella 
Michelin. La Fonda Sala 
l’exhibeix des de 1992, men·
tre que Les Magnòlies la va 
guanyar el 2012, aleshores 
amb l’argentí Víctor Trochi 
com a cap de cuina. Una 
reconeguda credencial que, 
segons ells, no suposa treba·
llar sota una pressió afegida. 
“Nosaltres hem estat fidels a 
una manera de fer, i això ens 
fa estar tranquils”, apuntava 
Toni Sala Gabasa, tercera 
generació d’un restaurant 
que van obrir els seus avis 
l’any 1959. “L’important 
és això, treballar tranquil i 
creure en el que fas. No pots 
cuinar pensant en l’estrella, 
no tindria sentit”, afegia 
Víctor Torres, avui home de 
confiança d’Isidre Fradera i 
Roser Gumà, el matrimoni 
que va obrir Les Magnòlies 

l’any 1996. A tots dos els 
agrada fugir d’etiquetes, 
però es troben còmodes 
quan se’ls identifica amb la 
cuina de territori, de mercat 
i de proximitat. “La zona on 
estem ens acompanya molt”, 
admetia Torres, en el seu cas 
amb un entorn, la Selva, que 
els permet festejar amb pro·
ductes de mar i muntanya.

Tots dos es felicitaven del 
bon regust que els deixava 
haver treballat a quatre 

mans. “Ha estat molt fàcil”, 
coincidien. “Llàstima que ens 
ha ensopegat en un moment 
com aquest, però és el que hi 
ha”, afegia amb resignació 
el pare Sala, que continua al 
peu del canó del restaurant.

Des d’Osona Cuina també 
han valorat “molt positi·
vament” la iniciativa, que 
ha comptat “amb una gran 
ocupació en tots els sopars 
i, a més, ha permès donar 
a conèixer el potencial gas·

tronòmic de la comarca amb 
propostes de qualitat, que 
han demostrat la personali·
tat de cada cuiner”.

Fonts del col·lectiu ja han 
anunciat que es tornarà a 
programar aquesta acció de 
cara a la tardor d’aquest any, 
però previsiblement amb 
alguna modificació del for·
mat, “que permeti conèixer 
noves parelles gastronòmi·
ques tant de la comarca com 
d’altres zones”.



EL CALAIXNOU9EL

Operacions del mes de febrer de 2020

INGRESSOS:
Acapte Fira Tió Solidari de Sant Pere de Torelló .................................. 137,40

Acapte Parròquia Granollers de la Plana .............................................. 170,00

Donatiu Fundació Serra Santamans................................................... 2.000,00

Donatiu Teresa Mercader Casanovas.................................................... 120,00

Donatiu Ramon Morató Parés ............................................................... 250,00

Dietes FECEC ......................................................................................... 142,56

DESPESES:
Ajuda a malalts i famílies .................................................................... 1.185,43

Subministraments .................................................................................. 104,26

Material oficina i correus........................................................................ 340,30

Quota FECEC....................................................................................... 1.150,00

Despeses representació ..................................................................... 1.054,64

Servei assessoria fiscal............................................................................ 75,00

Assegurança RC....................................................................................... 1.024

Publicitat................................................................................................... 72,00

IVA Suportat............................................................................................ 251,63

PROPERS ESDEvENImENtS SOlIDaRIS:
Divendres 27 de març
Assemblea General 2020
Diumenge 29 de març

ONCOESQUIMO a la Vall de Núria
Diumenge 5 d’abril

“El motivador. Tu també pots ser feliç!” Fel Faixedas a Centelles

Junts lluitem contra el càncer! Ajuda’ns a ajudar!
Ens podeu trobar de dilluns a divendres matins de 10 a 12.30h i 

totes les tardes de dimarts, de 17.30h a 19h (excepte festius)
Per a més informació, consulteu osonacontracancer.cat

Dilluns, 16 de març de 202024

Viladrau

M.E.

Els encants que atresora l’en-
torn del Montseny continu-
en sent un fil editorial molt 
llaminer per a un públic que 
li agrada descobrir i redesco-
brir aquest territori. Ho sap 
bé Òscar Farrerons, vinculat 
des de fa anys a Viladrau i 
bon estudiós d’aquest mas-
sís. Acaba de sortir publicat 
el seu sisè títol dedicat al 
Montseny, declarat Parc 
Natural i Reserva de la Bios-
fera, sis dels quals editats 
per Farell Editors. Porta per 
títol El Montseny. Rutes en 
cotxe i a peu.

Farrerons admet que quan 
li van proposar de fer un 
recull de rutes en cotxe va 
arrufar el nas. L’editor va 
insistir, però, que hi havia 
molta demanda d’aquest 
tipus de rutes rodades 
accessibles, i van trobar una 
fórmula mixta. “Són com dos 
llibres en un”, descriu. Les 
17 rutes que proposa el llibre 
es poden fer en part en cotxe 
i en part a peu, en funció de 
la disponibilitat de cadascú. 

Els recorreguts en cotxe –que 
puntualment s’endinsen 
per pistes forestals habili-
tades– permeten una apro-
ximació extensa per tota la 
regió, mentre que els trams a 
peu faciliten d’endinsar-se “a 
llocs curiosos i excepcionals”. 
Precisament, Farrerons ha 
tingut cura especial per pro-
posar espais sovint més “des-
coneguts” pel gran públic, i 
cita com a exemples, a la fal-
da del massís, el mirador de 
l’Enclusa de Taradell, l’Arbo-
rètum centenari d’Espinelves 
o el cim de les Cuines d’en 
Rocaguinarda, entre Taradell 
i Viladrau.

I és que els 17 itineraris 
sobrepassen els termes dels 
17 municipis que conformen 
el perímetre del parc natural, 
per incloure-hi altres pobles 
amb una llarga vinculació 
amb el massís, com Taradell, 
Centelles, Espinelves o Tona. 
En total, els 17 itineraris 
trepitgen 27 municipis de 
les comarques d’Osona i el 
Vallès Oriental.

Restes arqueològiques, 
natura exuberant, fonts i 
molins, ermites romàniques 

que per això és necessari 
dedicar-hi temps, obrir força 
els ulls, la ment i el cor, i 
sobretot deixar el lloc igual o 
millor de quan hi hem anat”, 
remarca l’autor en la mateixa 
introducció.

Farrerons es va endinsar a 
fons en la història d’aquest 

La presentació a Vic 
es va haver d’ajornar

Vic El llibre s’havia de 
presentar divendres pas-
sat a la llibreria Muntanya 
de Llibres, de Vic, però la 
situació d’alerta sanitària 
va obligar a ajornar-ho. El 
que sí que es pot visitar a 
la mateixa llibreria, sense 
inauguració, és l’exposició 
fotogràfica “Retalls del 
Montseny”, del fotògraf 
d’Arbúcies Lluís Juanola. 
Hi serà tot aquest mes.

Redescobrir el Montseny
El viladrauenc Òscar Farrerons publica un llibre amb 17 itineraris per 27 pobles de l’entorn

Òscar Farrerons, amb un exemplar del llibre

o llegendes diverses confor-
men alguns dels atractius 
d’unes rutes que Farrerons 

coneix a fons. “Tot un món 
per descobrir i per gaudir, en 
cotxe i a peu, però recordeu 

territori a través d’un pro-
jecte de documentació de 
les fonts. Les més de 800 
identificades han estat prota-
gonistes d’una exposició que 
ha itinerat durant tres anys. 
Fins ara ha publicat altres 
títols relacionats amb el mas-
sís, com Racons del Montseny 
amb aigua, El paradís del 
Montseny o El Montseny, 51 
passejades per descobrir.

La creativitat té premi
La firma de perruqueria vigatana Carol Bruguera recull a Nova 

York un primer premi als prestigiosos Hairbrained Video Awards

Vic

EL 9 NOU

Carol Bruguera, empresa 
nascuda a Vic l’any 1962 i 
avui una de les firmes de 
referència del sector de la 
perruqueria, amb una quin-
zena de salons arreu del país, 
ha sumat al seu palmarès un 
guardó de renom mundial. 
La matinada de diumenge de 
la setmana passada, el direc-
tor de la firma, Mia Carol 
Bruguera, va recollir a Nova 
York el màxim guardó en la 
categoria de Creativitat dels 
Hairbrained Video Awards.

En l’edició de 2018 
d’aquests premis, un dels 
més prestigiosos del món de 
la perruqueria, dues de les 
creacions de Carol Bruguera 
ja havien estat seleccionades 
entre els 100 millors treballs. 
L’any passat la marca va que-
dar finalista amb el vídeo 
Trenesis i enguany ha acon-
seguit el primer premi en la 
categoria Creativitat, gràcies 
a l’evolució de la seva col-
lecció més icònica: Trenesis 
2. Les trenes són l’element 
central d’una proposta d’ai-

res místics i colors suaus, en 
què destaquen “uns efectes 
de càmera que aconseguei-
xen que el cabell sembli tenir 
vida pròpia i es mogui a la 
seva voluntat”.

Carol Bruguera va ser 
l’única representació euro-
pea entre els 30 finalistes 
de les diferents categories. 
L’equip que va assistir a Nova 
York va viure la celebració 
amb molta emoció: “Hem 
estat amb l’ai al cor fins a 

l’últim moment”, confessa 
Mia Carol Bruguera. Per ell, 
aquest èxit és el resultat de 
“treball i més treball. Cada 
petit esforç de més compta, 
la constància és essencial”. 
Això sí, per guanyar en la 
modalitat de creativitat, “un 
bon toc de bogeria també és 
imprescindible”. En aquesta 
edició dels premis s’hi havi-
en presentat al voltant de 
3.500 treballs de perruqueria 
d’arreu del món.

Mia Carol Bruguera recollint el guardó a Nova York, la matinada del dia 8



LA GUIANOU9EL

FARMÀCIES 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Moltes de les coses 
que fem últimament de manera instantània 
/ 2. Coleòpter que podria donar el bondia. 
Utopia de fumador / 3. Per tot l’escaire. Re-
construir en Calimer ja en seria un. Produeix 
abans de sortir el sol / 4. Fa de mal tocar, 
aquest sector de l’escorça terrestre. Exalcem 
/ 5. Quan demanem on és ell s’hi posa de cul. 
Conegut just després del públic. El partit / 6. 
Colpirà incomprensiblement la campaneta. 
Gent en Defensa Nostra / 7. Vehicle ideal per 
a l’eslàlom urbà. Pardal amagat d’esquena 
sota el rafal / 8. Negui, renegui i maleeixi. Ma-
jestuosament ferida / 9. Al mig de les borles. 
Favorable al crític xinès?: no, relatiu al mot 
que forma unitat fònica / 10. Com gallec però 
d’estil arcaic. Faci caure amb la sabatilla / 11. 
Dimarts a migdia. Supermercat d’alta mun-
tanya. Contenen ginebró / 12. Palmi, estiri la 
pota. Expliquin fabulosament el naixement 
dels continents / 13. Relaxa prescindint de 
ginseng. Per grossa que tinguis la barra no en 
treuràs més de dos.

VERTICALS: 1. Rapinyaire molt freqüent a 
l’aristocràcia hispànica. Maragda manipula-
da perquè sembli adobada amb roca / 2. Dos 
quarts d’onze. Porta tot de gent nova a viure 
a Lillet. Marxa quan completa l’escreix / 3. 

Guitarrista ideal per acompanyar amb una 
llesqueta. Pel recte però per sota / 4. Mort 
d’un acadèmic. Col•lega d’aventures, si més 
no per a en Mikimoto / 5. Tan immortal que 
ha sobreviscut a en Manuel el banquer. És un 
assumpte d’iridi / 6. L’Alemanya comunista, 
al fons de l’esquerda. S’ha fet tan cabalós a 
força de miccions, no? Marxa de Balaguer 
/ 7. I entra a Agullana. És el tub de la tele, 
que t’ho dic jo! Cor fet a miques / 8. Justifica 
l’existència del padrí. Es refereix al sorus 
ascendent / 9. L’estranya dèria d’inventar. 
Corda gruixuda d’espart, feta a partir de lli / 
10. Emès d’un cop. Si no fem l’ullet no ens la 
podrem pas veure. Nucli de l’àtom / 11. Nervi 
de la cama mogut per una rara fase. Anhelin 
de tot cor un poti-poti clarament indigest / 
12. Queixes i protestes per aquest cony de 
mur (o era l’altre?).

Vic

✚URGELL

Rbla. de l’Hospital, 18 | dia 16

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 17

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 18

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 19

Torelló

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 16

✚NOFRE

C. Manlleu, 31  | dia 17

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 18

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 19

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 16

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 17

✚CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 18

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 19

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 16, 17, 18 i 19

Roda de Ter

✚TORRENT 

Pl. Major, 7 | dies 16, 17, 18 i 19

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 17

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35  | dia 18

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 16 i 19

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 16, 17, 

18 i 19

Ripoll

 ✚RIU

Pl. Gran, 24 | dies 16, 17, 18 

i 19

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 16, 

17, 18 i 19

CREIXENT

EL 9 TV
EL 9 FM

 FESTIVAL BENÈFIC

LA SERRA MUSIC BAND
de la Fundació Projecte i Vida

Col·laborenOrganitzen

ESPECTACLE AJORNAT

Divendres
20 de març
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NOU9EL PUBLICITAT

Alpens
Can Jolis
C. Placeta, 1

Balenyà
Papereria Gatzerí
C. Pont, 17

Calldetenes
Benzinera Repsol
Ctra. N-141, km 3,3

Forn Anfruns
C. Gran, 15

Supermercat El Rebost - SUMA
C. Gran, 4

Centelles
Impremta de Centelles
C. Nou, 14

Supermercat Esclat
C. Sant Josep, 44

l’Esquirol
Ca la Palmira
C. Major, 26

La Pastisseria
Pg. de les Gorgues, 15

Folgueroles
El Raconet
C. Ricardera, 1

Fruiteria i Celler Jordi Bayés
C. Atlàntida, 20

Gurb
Cafeteria Gurbi
C. Verdaguer, 20, baixos

les Masies de Voltregà
L’ Estanc de Vinyoles
C. Major, 9 - 11

L’Estanc la Gleva
C. Sant Josep, 20

Serra Paper
C. Balmes, 89

Supermercat Esclat
C. Narcís Oller, 2-4, cant. c. Mata-
galls

Lluçà
Cal Penyora
C. Major, 42

Malla
Esclat
Ctra. C-17 km 55

Manlleu
Benzinera Feixas Aulet
C. Francesc Puget I Montfort, 2

Esclat
Pg. de Sant Joan, 240

Forn Prat
Av. Roma, 245

Hipermercat Esclat
Ctra. de Roda, s/n

Hipermercat Esclat
Pg. de Sant Joan, 218

Llibreria Casa Victoria
C. Sant Jordi, 4

Llibreria papereria Contijoch
Pg. Sant Joan, 63

Llibreria papereria Marisa
C. Montseny, 8

Quiosc El Núvol
C. Pintor Guàrdia, 6

Supermercat Esclat
C. Vilamirosa, 90

Montesquiu
Llibreria Sant Roc
C. Major, 13

Olost
Estanc
Pl. Major, 2

Llibreria Griera
C. Berga, 14

Oristà
Cal Toni
C. Mossèn Riva Pont, 54

Queviures Ordeig
C. Vic, 14

Perafita
Forn Franquesa
Pg. Sant Agustí, 8

Prats de Lluçanès
Cal Lila
Pg. Lluçanès, 17

Roda de Ter
Benzinera Feixas Aulet
C. Bac de Roda, 52

Llibreria papereria Can Manolito
C. Bac de Roda, 2

Supermercat Esclat
Av. Miquel Martí i Pol, s/n

Rupit i Pruit
Estanc M. Carme
Pl. Bisbe Font, 2

Sant Bartomeu del Grau
Despatxos La Plaça
Pl. Doctor Griera, 8, baixos

Sant Boi de Lluçanès
Casa Vigatà
Pl. Nova, 10

Perruqueria Paquita
Av. Font de la Prada, 4

Sant Hipòlit de Voltregà
Cal Pastisser
Pl. Vila, 5

Dic Imatges
Ptge. Parés, 16

Estanc Anna
Ptge. Parés, 38

Sant Julià de Vilatorta
Forn de pa Sant Julià
Av. Montserrat, 31

Sant Pere de Torelló
Benzinera Shell
Av. Joan Maragall, s/n

Sant Quirze de Besora
L’Estanc de Sant Quirze
C. Pont, 39

Llibres i papers Roca
C. Mestre Quer, 4

Sant Vicenç de Torelló
Forn de Pa Gina
C. Bellmunt, 50

L’Economat
C. Borgonyà, 3-4

Santa Eugènia de Berga
Quiosc de Santa Eugènia
Ctra. Arbúcies, 7

Santa Eulàlia de 
Riuprimer
Bar Can Miquel
C. Major, 15

Carnisseria i pa Vilaró
C. Major, 2

Seva
Can Ros
C. Bonaire, 24

Llibreria El Pergamí
Camí Ral, 3

Taradell
Àrea de Servei Taradell
Ctra. Vic, Km 5,8

Ca la Nuri
C. Sant Miquel, 50

Quiosc
Pl. de la Pilota, s/n

Supermercat Esclat
Ctra. de  Montrodon, 9

Tavèrnoles
Restaurant Can Colomer
Torre Can Colomer

Tona
Llibreria Cors
C. Major, 3

Llibreria Pipa-Paper
C. Major, 68

Llibreria Sant Jordi
C. Major, 87

Supermercat Esclat
C. Barcelona, 52

Torelló
Benzinera Galp
C. del Ter, 45

Esclat
Ctra. de Manlleu a Torelló, km 4,7

Estanc Esther
C. Pont, 10

Hipermercat Esclat
C. de Manlleu, 117-123

Llibreria Colors
C. Sant Roc, 69

Llibreria Montseny
Pl. Sardana, 3

Llibreria Punt Font
C. Estudis, 5

Supermercat Esclat
Av. del Castell, 39 

Supermercat Esclat
Pl. Nova, 13

Vic
Benzinera Feixas Aulet
Ctra. Roda, 67

Benzinera Repsol
C. Onze de Setembre, 12

Benzinera Shell
C. Sabadell, 4-6

Brico Llar
C. Virrei Avilés, 13-15

Carnisseria Castany
C. Pius XII, 23

Esclat
C. de Ripoll, 1 Pol. Mas Beuló

Estanc
C. Jacint Verdaguer, 2

Estanc Boixeda
C. Doctor Junyent, 8

Estanc d’en Quico
Av. Països Catalans, 78

Forn Catalunya
C. Dr. Junyent, s/n

Forn de la Guixa
C. Major, 8

Forn del Remei
C. Raimon d’Abadal, 23

Hipermercat Esclat
C. Ripoll, 20 Pol. Mas Beuló

Hipermercat Esclat
Pg. de la Generalitat, 44-46

La Botiga de l’Hospital - Adfo 
CET
C. Francesc Pla Vigatà - La Botiga 
de l’Hospital, s/n

Llibreria Anglada
Pl. Major, 12

Llibreria Dalfi
Av. de l’Estadi, 15

Llibreria Mater
Ctra. Sant Hipòlit, 23. Pol. ind. Sot 
dels Pradals

Muntanya de Llibres
C. Verdaguer, 31

Papereria Jupping
Pl. Divina Pastora, 12

Papereria Salés
Pg. Generalitat, 31

Polleria i Llegums Josefina
Mercat Municipal, Parades 35-36-37

Quiosc Divina Pastora
Pl. Divina Pastora, s/n

Quiosc Rambla Passeig
Rambla Passeig, s/n

Sotstop
C. Mataró, 12

Supermercat Esclat
C. Arquebisbe Alemany, 20-22

Supermercat Esclat
C. de Torelló, cant. C. Mare de Déu 
dels Munts

Vidrà
Fleca de Vidrà
C. Puigsacalm, 13

Viladrau
L’Estanc de Viladrau
C. Antoni M. Claret, 6 bxs.

Vilanova de Sau
Forn Sañas
C. Santa Maria, 3

Si vols vendre EL 9 NOU al teu establiment, posa’t en contacte 

amb nosaltres: 93 889 49 49 - distribucio@vic.el9nou.com
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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. N. Murcia
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 Dra. Ester Tió
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, Sra. M. Parra
Òptic-Optometrista Sra. A. Grifell
Anàlisis clíniques Dr. J. Fargas

cremades
1. Cremades tèrmiques
(per efecte de la calor)
Escaldades: per líquids o gasos 
calents.
Foc: per flames o gasos infla-
mables.
Contacte amb superfícies molt 
calentes.
Què fer?
Renteu-vos les mans i traieu-vos 
rellotge, braçalets, anells, etc.
Apliqueu aigua freda a la zona 
cremada durant 10 minuts.
Cobriu la zona amb gases estè-
rils xopes amb sèrum fisiològic 
o aigua.
En cremades greus, cobriu-ho 
amb mantes.
En les lesions per flama, apa-
gueu les flames amb extintors o 
fent rodar la persona per terra.
Si cal, aneu a un centre sanitari.

2. Cremades elèctriques
(pel pas del corrent elèctric per les 
cèl·lules)
Baix voltatge (domèstica).
Alt voltatge. Poden ser més des-
tructives del que és visible.
Què fer?
Talleu el corrent elèctric.
Aïlleu-vos del ferit i mireu d’apar-
tar-lo del corrent amb l’ajuda 
d’algun objecte de material 
aïllant (fusta, plàstic).
Aviseu els serveis sanitaris.
Valoreu la persona accidentada i 
actueu només si esteu segurs de 
no empitjorar el seu estat.

3. Cremades químiques
(per contacte amb substàncies quími-
ques com àcids)
Què fer?
Traieu la roba de la zona afec-
tada.
Renteu abundantment amb 
aigua, almenys durant 20 o 30 

minuts, per intentar eliminar o 
diluir l’agent químic.
Acudiu a un centre sanitari.

4. Cremades radioactives
(per acció directa d’ones radioactives)
Naturals: radiació ultraviolada 
del sol.
Artificials: com les que utilitzen 
per al tractament de càncer.
Què fer?
Aparteu l’afectat de la font de 
calor.
Afluixeu la roba si estreny.
Apliqueu compreses d’aigua 
freda.
Doneu beguda freda a l’afectat.
Aneu a un centre sanitari.

5. Congelacions
(per fred extrem)
Què fer?
Escalfeu moderadament amb 
aigua tèbia la zona afectada.
Allibereu roba que estrenyi.
Aneu a un centre sanitari.

6. Inhalacions
(per gasos sobreescalfats, vapors, 
líquids calents o emanacions nocives 
procedents de la combustió incompleta)
Aquestes lesions poden ser 
molt greus. Cal destacar com a 
motius d’alerta:
Dificultat en respirar i tos.
Presència de xiulets en la respi-
ració.
Canvi a la veu.
Boca carbonitzada i llavis cre-
mats.
Pels del nas o de les celles 
socarrats.
Mucositat fosca o amb taques 
de carbó.
Cremades al cap, cara o coll.
Què fer?
Acudiu al servei d’urgències més 
proper.

Tipus de cremades i què fer en cada cas

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Primer grau Segon grau Tercer grau
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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.comCOLÒMBIA
Per la diversitat de la seva 
fauna i flora, a Colòmbia 
sorgeix una variada 
gastronomia essencialment 
criolla, amb poca influència de 
cuines estrangeres. 

La cuina colombiana varia 
en preparació i ingredients 
per regió i incorporen les 
tradicions de les cultures 
espanyola, mestissa i afro. 

Alguns dels ingredients més 
comuns en les preparacions 
són cereals com l’arròs i el 
blat de moro, la patata i la 
iuca, i algunes varietats de 
lleguminoses com els fesols.

També inclouen carn de vacú, 
gallina, porc, cabra i altres 
animals silvestres, peix i 
marisc. 

És important la varietat 
de fruites tropicals com el 
mango, el plàtan, la papaia, la 
guaiaba, el lulo i el maracujà.

LULO O naranjiLLa
És una fruita nativa 
dels Andes, conreada i 
consumida principalment a 
l’Amèrica Central. 

És una font important 
de proteïna i minerals, 
i especialment de 
vitamina C. Té propietats 
diürètiques, calmants i 
és una font important de 
fòsfor i vitamina A. 

És rica en minerals com 
el ferro, que està vinculat 
amb la producció de 
glòbuls vermells.

GUaYaBa
Són membres de la 
família de la murta i 
l’eucaliptus.

Són suaus, dolces i 
fragants quan estan 
madures i varien de color 
depenent de la varietat. 

Cada fruita conté un gran 
nombre de petites llavors 
comestibles al seu centre.

PrOPiETaTS
Tenen un alt contingut en
fibra i proteïna. Ajuda a 
protegir el còlon, reduint 
el risc de toxines causants 
del càncer.

Contenen vitamina A, 
essencial per mantenir 
la pell saludable, i àcid 
fòlic, ideal per a les dones 
embarassades. La pell té 
una alta concentració de 
vitamina C. 

No obstant, s’han de 
consumir amb moderació 
ja que contenen fructosa, 
que podria ser perjudicial 
per a la salut en quantitats 
excessives.
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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.comCOLÒMBIA
Per la diversitat de la seva 
fauna i flora, a Colòmbia 
sorgeix una variada 
gastronomia essencialment 
criolla, amb poca influència de 
cuines estrangeres. 

La cuina colombiana varia 
en preparació i ingredients 
per regió i incorporen les 
tradicions de les cultures 
espanyola, mestissa i afro. 

Alguns dels ingredients més 
comuns en les preparacions 
són cereals com l’arròs i el 
blat de moro, la patata i la 
iuca, i algunes varietats de 
lleguminoses com els fesols.

També inclouen carn de vacú, 
gallina, porc, cabra i altres 
animals silvestres, peix i 
marisc. 

És important la varietat 
de fruites tropicals com el 
mango, el plàtan, la papaia, la 
guaiaba, el lulo i el maracujà.

LULO O naranjiLLa
És una fruita nativa 
dels Andes, conreada i 
consumida principalment a 
l’Amèrica Central. 

És una font important 
de proteïna i minerals, 
i especialment de 
vitamina C. Té propietats 
diürètiques, calmants i 
és una font important de 
fòsfor i vitamina A. 

És rica en minerals com 
el ferro, que està vinculat 
amb la producció de 
glòbuls vermells.

GUaYaBa
Són membres de la 
família de la murta i 
l’eucaliptus.

Són suaus, dolces i 
fragants quan estan 
madures i varien de color 
depenent de la varietat. 

Cada fruita conté un gran 
nombre de petites llavors 
comestibles al seu centre.

PrOPiETaTS
Tenen un alt contingut en
fibra i proteïna. Ajuda a 
protegir el còlon, reduint 
el risc de toxines causants 
del càncer.

Contenen vitamina A, 
essencial per mantenir 
la pell saludable, i àcid 
fòlic, ideal per a les dones 
embarassades. La pell té 
una alta concentració de 
vitamina C. 

No obstant, s’han de 
consumir amb moderació 
ja que contenen fructosa, 
que podria ser perjudicial 
per a la salut en quantitats 
excessives.
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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

Ajuts diversificació 
agrària (PAC)

Dilluns, 16 de març de 202030
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Cada matí, 
‘Territori 17’
Vicenç Bigas i Jordi Sunyer 
condueixen l’espai que se 
centrarà en l’evolució del 
coronavirus al Ripollès, 
Osona, el Moianès i el 
Vallès Oriental.  

Territori 17 
de dilluns a divendres, 9.00

‘Al dia Catalunya 
Central’, al migdia
Natàlia Peix presenta 
cada migdia l’informa-
tiu d’Osona, el Bages, el 
Berguedà, el Moianès i el 
Lluçanès, centrat ara en 
l’evolució del coronavirus.  

Al dia Catalunya Central 
de dilluns a divendres, 14.00

‘El 9 Informatiu’, 
al vespre
Clàudia Dinarès presenta 
l’informatiu de referèn-
cia a la comarca que cada 
dia, al vespre, fa un repàs 
al més destacat de la jor-
nada.

El 9 Informatiu 
de dilluns a divendres, 20.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 16

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Olot. 
6.30 TELÓ DE FONS. Pioneres. 

7.00 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Jordi Graupera, doctor en 
Filosofia; Núria Pradas, autora 
de Tota una vida per recordar, 
premi Ramon Llull, i aprofun-
dim en el coronavirus amb 
Íngrid Vilaró, metgessa adjunta 
de medicina interna i referent en 
malalties infeccioses del CHV. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu matinal.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 ... I BONA LLETRA.  
13.00 TELÓ DE FONS. Pioneres. 
13.30 AVENTURA’T. La pista 
més alta, més llarga i més senzi-
lla de Sierra Nevada. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 CARRETERES. C-25. 
15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
15.30 AVENTURA’T.  
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 ... I BONA LLETRA.  
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
18.00 DES DEL CAMPANAR. 
Manlleu. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT. Presen-
ta: Pere Puig. 
20.00 DE TEE A GRENN. Golf.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 WORLD ROLLER 
GAMES. Finals skateboard. 
Finals femenina i masculina de 
Skateboard Open dels World 
Roller Games. Es van disputar el 
6 i 7 de juliol al Palau Sant Jordi. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 

23.00 CURSA LAIA SANZ. 
23.30 TOT JAZZ.  
0.00 CARNESTOLTES DE 
FOLGUEROLES. Reportatge. 
0.30 EL 9 INFORMATIU.  

1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimarts 17

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 DE TEE A GREEN. Golf.  
7.00 CARRETERES. C-25. 
7.30 DES DEL CAMPANAR.  
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín.  
12.00 EL 9 INFORMATIU. 
12.30 WORLD ROLLER 
GAMES.  
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
14.30 CARRETERES. N-340. 
15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
15.30 DE TEE A GREEN. Golf.  
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 DES DEL CAMPANAR. 
Olost. 
17.00 CARRETERES. N-340. 
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
18.00 DES DEL CAMPANAR. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Presenta: Martí Sales. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Infor-
matiu. 
21.00 DES DEL CAMPANAR. 
21.30 MEMÒRIES DEL TER. 
Voltreganeses. 
22.00 AVENTURA’T.  
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
23.30 TOT JAZZ.  
0.00 MEMÒRIES DEL TER.  
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 CONNECTI.CAT.  
2.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimecres 18

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TOT JAZZ.  
7.00 CARRETERES. N-340. 
7.30 DES DEL CAMPANAR.  
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín.  
12.00 EL 9 INFORMATIU. 
12.30 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
13.00 MEMÒRIES DEL TER.  

13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
14.30 CARRETERES. C-14. 

15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
15.30 TOT JAZZ.  
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 DES DEL CAMPANAR. 
Sant Boi de Lluçanès. 
17.00 CARRETERES. C-14. 
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
18.00 DES DEL CAMPANAR.  
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 AVENTURA’T.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 DES DEL CAMPANAR.  
21.30 CAU DE BRUIXES I CAR-
NAVAL DE CENTELLES.  
22.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
23.30 TOT JAZZ.  
0.00 AVENTURA’T.  
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 CONNECTI.CAT.  
2.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dijous 19

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 AVENTURA’T.  
7.00 CARRETERES. C-14. 
7.30 DES DEL CAMPANAR.  
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 INFORMATIU. 
12.30 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
13.00 TOT JAZZ.  
13.30 AVENTURA’T.  
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
14.30 CARRETERES. C-37. 
15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
15.30 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 DES DEL CAMPANAR. 
Tona. 
17.00 CARRETERES. C-37. 
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
18.00 DES DEL CAMPANAR.  
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Infor-
matiu. 
21.00 DES DEL CAMPANAR.  
21.30 CARNAVAL DE TORE-
LLÓ. Reportatge. 
22.00 TELÓ DE FONS.  
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
23.30 TOT JAZZ. 
0.00 TELÓ DE FONS.  
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 GAUDEIX LA FESTA.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

EL 9 TV i EL 9 FM 
potencien els espais 
informatius durant la 
crisi del coronavirus
EL 9 TV i EL 9 FM centraran els seus esforços durant els 
propers dies en els espais informatius de les graelles. El 
magazín radiofònic Territori 17, els informatius Notícies 
en Xarxa, Al dia i El 9 Informatiu, i el magazín Connecti.
cat estaran dedicats a la informació sobre el coronavirus.  
Durant aquests dies s’ha suspès temporalment l’emissió 
dels programes Temps afegit, Quatre paraules, La tramoia, 
Angle obert i ... i bona lletra, espais que estan condicionats 
a l’actualitat esportiva i sociocultural, que s’ha exhaurit 
del tot per les mesures preventives. D’aquesta manera 
s’evita també el desplaçament fins als estudis d’entrevis-
tats i tertulians. La graella es completa amb la reemissió 
d’espais d’èxit com Des del campanar, Carreteres, Fem un 
musical, Territori contemporani o Tot jazz.
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“Si fa vint anys m’haguessin dit que 
acabaria treballant i vivint a Bèlgica, 
no m’ho hauria cregut”, explica Marc 
Casals. Aquest osonenc de 45 anys va 
néixer a Vic, i al llarg de la seva vida 
també va residir a Seva i Tona. El 2011, 
veient l’estancament que hi havia 
en diversos àmbits de la societat a 
Catalunya, va decidir fer les maletes i 
posar direcció al centre d’Europa. “Vaig 
marxar perquè tenia una barreja d’espe-
rit d’aventura i també em va sortir un 
molt bon projecte per treballar. Mentre 
a Catalunya es parlava de crisi i de con-
tenció d’inversions, a fora ja es parlava 
de creixement. Vaig pensar que no era 
qüestió de perdre el tren”, comenta. 

La seva primera parada va ser a 
Luxemburg. “Tot i que és relativament 
a prop de Bèlgica, la realitat és que es 
tracta d’un món a part en els àmbits 
social, polític, econòmic i cultural. És 
un país que té una identitat pròpia i 
molt diferenciada. Tot i que no va ser 
fàcil a l’inici, viure-hi una temporada 
va ser una gran experiència”. Dos anys 
després, el seu projecte vital i laboral el 

va portar cap a Waterloo, una població 
situada a pocs quilòmetres al sud de 
Brussel·les. “Actualment ocupo un lloc 
directiu en una empresa farmacèutica, 
i la meva missió consisteix a accelerar 
la recerca per poder fer arribar el trac-
tament al més ràpid possible al pacient. 

Estem enfocats en malalties cròniques 
severes com el Parkinson, l’epilèpsia 
o l’artritis reumatoide. És molt grati-
ficant saber que estàs aportant el teu 
gra de sorra per intentar trobar remei a 
aquestes afectacions”, apunta.

En aquesta aventura, que ja fa nou 
anys que dura, “sempre he tingut el 
suport de la meva família: la meva 
dona, Marta, i els meus tres fills, Laia, 
Pol i Oriol. Els inicis no van ser fàcils, 

amb els nens molt petits, però ara valo-
rem el que tenim i de moment no tenim 
pressa per tornar”. Tot i que troba a fal-
tar el clima de Catalunya o “tradicions 
com fer el vermut al sol o anar a buscar 
bolets”, també remarca que Bèlgica 
“està molt ben connectat i tornem de 
tant en tant”. A més han pogut desco-
brir “paratges de gran bellesa com les 
ciutats de Bruixes, La Hulpe (a la foto), 
Gant, el centre de Brussel·les... o men-
jars com les frites (patates fregides), els 
moules (musclos) o la xocolata”.

Amb un casal català proper com el de 
Brussel·les amb molta història –agrupa 
cap a 200 famílies i s’organitzen diver-
sos actes al llarg de l’any–, a Waterloo 
han guanyat nous veïns ben coneguts 
en els últims temps: “És força difícil 
veure el president Puigdemont pel car-
rer, ja que és molt cautelós. A la nostra 
ciutat també s’hi ha establert Robert 
Martínez, que és l’entrenador de la 
selecció belga de futbol i amb qui tenim 
una bona amistat”.        

Guillem Freixa

“Si tot això ha 
funcionat és gràcies a 
l’esforç de la família”

Als operatius polici-
als sempre se’ls posa 
un nom més o menys 
rebuscat. L’operatiu 
que han desplegat els 
Mossos d’Esquadra per 
assegurar el confina-
ment de la població de 
Catalunya per corona-
virus es diu Oris. Segur 
que no té res a veure 
amb el poble d’Orís, 
perquè són gent molt 
responsable.  

La majoria de gent ha 
fet cas a les ordres de 
confinament a casa 
seva, però sempre hi ha 
excepcions. L’alcalde 
de Tavèrnoles, Carles 
Banús, va haver d’anar 
a fer fora una família 
sencera que diumenge 
es va instal·lar a dinar 
al camp de futbol en 
ple estat d’alarma. No 
sabem si portava o no la 
vara per espantar-los.

Tavèrnoles

Amb el confinament no 
es poden fer concerts 
ni espectacles. Alguns 
músics ja se les han 
empescat per fer actu-
acions des de casa via 
internet. El millor, però, 
Pep López. Després de 
la compareixença de 
Pedro Sánchez, propo-
sava anar a fer bolos a 
perruqueries, que és 
l’únic “servei bàsic” que 
deixaran obrir. 

Perruqueria

A Itàlia es va fer una 
crida perquè la gent 
confinada sortís al 
balcó a cantar l’himne 
nacional. Aquí s’ha fet 
amb el Boig per tu i Sen-
se tu com a homenatge 
al personal sanitari que 
ho està donant tot. Si 
la cosa s’allarga gaire 
a veure si d’aquí a uns 
dies acabarem cantant 
allò de “Mercat del 
Ram... orgull...”. Uf.

Cançons

Orís

Waterloo, Bèlgica

De Vic a Waterloo

L’osonenc Marc Casals fa set 
anys que viu a Waterloo, on 
ocupa un càrrec directiu en 
una empresa farmacèutica. 
Tot i que troba a faltar coses 
de Catalunya, la bellesa de les 
ciutats belgues, la qualitat de 
les cerveses, de la xocolata o els 
horaris amb què es regeix el seu 
país d’acollida i que li deixen 
temps per als seus projectes i la 
família l’han acabat captivant.

MARC CASALS VILASÍS
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