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La xifra d’afectats  
es multiplica
A Osona hi ha hagut un mort i 22 casos confirmats de coronavirus. Al Ripollès, hi ha un positiu 

Els Mossos, conjuntament amb la 
Guàrdia Urbana de Vic –a la foto– i la 
policia de Manlleu, han fet controls 

aquests dies per demanar a la gent que  
no surti de casa si no és del tot neces-
sari. El nombre de casos de coronavirus 

s’ha triplicat en només una setmana a 
Osona. Al Ripollès hi ha un positiu i al 
Moianès, tres.

u El Consorci 
Hospitalari es 
reorganitza per 
afrontar l’augment 
de pacients

Controls per garantir el confinament
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u Els sindicats 
temen una allau 
d’expedients 
d’ocupació a 
Osona i el Ripollès

u Els artistes 
reaccionen a l’allau 
de cancel·lacions 
amb actuacions a 
les xarxes socials

u El consell dels 
psicòlegs per 
afrontar la situació 
actual: “Pensar en 
el dia a dia”

u S’organitzen 
els voluntaris. A 
Vic reparteixen 
àpats a usuaris del 
menjador social

Com ho viuen els 
esportistes d’elit
Els esportistes i els pre-
paradors físics expliquen 
com intenten mantenir la 
forma física tot i l’atura-
da pel coronavirus.

La modista Conxita Mas, ara 
jubilada, fa mascaretes per al 
CAP de Balenyà i la residèn-

cia. Els llençols de casament, 
50 anys després, serviran per 
prevenir el coronavirus.

Mascaretes ‘made in’ Balenyà
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(Pàgines 2 a 12, editorial i a les sec-
cions d’Economia, Esports i Cultura)

El metge Jordi Casanovas 
ha hagut d’estar confinat 
després d’atendre un pacient 

amb coronavirus. El seu ofe-
riment a resoldre consultes a 
través de les xarxes, un èxit.

Consulta mèdica des de casa
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COM ESTÀS VIVINT LA CRISI DEL CORONAVIRUS?

“Des del dimarts de la setmana 
passada que ja estic treballant des 
de casa. Vaig ser la primera de l’em-
presa a la qual van donar aquesta 
opció, ja que estic embarassada de 
quasi cinc mesos. Ens dediquem a 
les assegurances i a la seu central de 
la companyia hi treballem unes 800 
persones. A la resta els van enviar 
cap a casa uns dies després.”

Mariona 
Isern
(Sora)

“Passem els matins fent deures amb 
els nens, i a les tardes juguem a 
jocs de taula, dibuixem, endrecem, 
preparem receptes de cuina o fem tik 
tok per riure una estona. Tenim dos 
gossos i els hem treure, encara que 
sigui un ratet petit. Entre setmana 
la meva parella treballa en una ETT 
a porta tancada i telemàticament. Jo, 
en una indústria càrnia de nit.”

Sebastià 
Moro
(Manlleu)

“Treballo des de casa. Soc malalta 
crònica i la meva empresa m’ho ha 
facilitat. Tinc una terrassa gran i 
puc sortir-hi a caminar, en bici o a 
prendre el sol. A les 8 del vespre dono 
ànims als que treballen perquè els al-
tres ens quedem a casa. La meva mare 
és sanitària; la meva parella, transpor-
tista, i la meva germana, personal de 
supermercat. S’ho mereixen.”

Maria 
Nebot
(Vic)

“Serà un aprenentatge, però si no 
para tothom això no s’acabarà ni en 
10 mesos. És una guerra invisible i 
cadascú ha de ser conscient del pa-
per que hi pot jugar ell mateix! Que-
da’t a casa! Sols sé que no vull ser 
portadora a cap malalt i no penso ni 
a pagar els autònoms ni a omplir la 
nevera, amb un grapat d’arròs puc 
passar perfectament.”

Anna 
Pove
(Taradell)

646 079 023
Expliqueu-nos la vostra experiència

i envieu-nos fotos o vídeos

Els casos de coronavirus continuen 
multiplicant-se. A Osona ara mateix 
n’hi ha 22 de confirmats, però les au-
toritats sanitàries admeten un infra-

diagnòstic i, per tant, que les dades 
no reflecteixen la realitat. La prime-
ra víctima mortal a la comarca ha es-
tat un veí de Calldetenes de 83 anys. 

Al Ripollès, el president del Consell 
Comarcal va confirmar un positiu di-
mecres al vespre, però l’Hospital de 
Campdevànol ho matisa.

Vic/Ripoll/Moià

Txell Vilamala

Un veí de Calldetenes de 83 
anys que estava ingressat a 
l’Hospital Universitari de 
Vic ha resultat ser la primera 
víctima mortal per causes 
relacionades amb el corona-
virus a la comarca d’Osona. 
Així ho va confirmar dime-
cres el Consorci Hospitalari, 
que també està estudiant si 
dos pacients més haurien 
mort per causes lligades al 
SARS-CoV-2. D’altra banda, i 
després d’una nit molt com-
plicada a Urgències, el CHV 
va informar dimecres de la 
mort d’una noia de 19 anys 
que havia ingressat en estat 
greu, un cas que s’està inves-
tigant sense que de moment 
s’hagi pogut assegurar la 
relació amb infecció per 
coronavirus. 

A l’Hospital Universitari 
de Vic actualment s’hi estan 
atenent 11 persones que han 
donat positiu a les proves de 
la Covid-19, però des de l’ini-
ci de l’epidèmia el Consorci 
n’ha confirmat 22 casos: 15 
pacients i 7 professionals, 
unes xifres que tripliquen les 
de principis de setmana. 

Al Ripollès, Joaquim Colo-
mer, el president del Consell 
Comarcal, va confirmar 
dimecres el primer positiu 

a través d’una piulada a 
Twitter, però l’Hospital de 
Campdevànol ha matisat 
que es tracta d’un profes-
sional sanitari que viu fora 
de la comarca, que no es va 
contagiar en aquest entorn 
i que està aïllat a casa seva, 
de manera que no ha tingut 

cap contacte amb el centre. 
L’alcalde de Moià, Dionís 
Guiteras, també va comuni-
car aquest dijous a la tarda 
la detecció de tres casos de 
coronavirus al municipi, 
motiu pel qual demanava 
seguir estrictament les 
mesures que han fixat les 

autoritats sanitàries i no 
sortir de casa. S’han expres-
sat en el mateix sentit Txevi 
Rovira i Marc Verdaguer, de 
Santa Eulàlia de Riuprimer 
i Calldetenes, pobles on 
respectivament s’han con-
firmat com a mínim un i 
quatre casos d’infecció per 

SARS-CoV-2. Al conjunt de 
Catalunya hi ha 3.270 perso-
nes afectades i la xifra de víc-
times mortals puja a 82. Pel 
que fa a l’Estat espanyol, els 
infectats superen els 17.000 
i creixen a un ritme més alt 
que fa unes setmanes a la 
Xina o Itàlia. Les autoritats 
sanitàries reconeixen, a més 
a més, que les dades oficials 
no reflecteixen el volum 
de casos reals, ja que hi ha 
contagiats als quals no se’ls 
ha practicat la prova, en fase 
d’incubació o que pateixin la 
malaltia d’una manera lleu i 
no en noten els símptomes.

La consigna continua sent 
quedar-se a casa, una petició 
que al llarg de la setmana han 
refermat l’alcaldessa de Vic i, 
entre d’altres, els alcaldes de 
Ripoll, Manlleu i Torelló. Els 
centres sanitaris, per la seva 
banda, continuen reorganit-
zant l’activitat. El CHV va 
posar en marxa aquest dime-
cres un seguit de mesures 
amb l’objectiu d’adequar els 
recursos i espais de l’Hospital 
Universitari de Vic per afron-
tar el ràpid augment de paci-
ents ingressats per Covid-19 
o amb sospita d’infecció: a 
partir d’ara, l’atenció conti-
nuada d’urgències d’Atenció 
Primària s’oferirà al CAP Vic 
Nord, a la plaça de la Divi-
na Pastora, a fi de reservar 
l’hospital només per als casos 
més greus i emergències. 
Els pacients ingressats a la 
Unitat Geriàtrica d’Aguts es 
traslladaran a l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu i la Santa 
Creu i en una de les ales de 
la primera planta de l’Hos-
pital de Vic s’hi ha habilitat 
una segona Unitat de Cures 
Intensives.

Controls policials perquè els veïns 
no se saltin el confinament
Vic/Ripoll Els Mossos d’Esquadra i les poli-
cies locals (a la foto, a Manlleu) continuen 
fent controls per evitar que els ciutadans sur-
tin al carrer sense motius justificats. Aquest 

dijous a la tarda van denunciar un jove de 
Vilallonga de Ter que havia anat a Vallter 
2000 a trepitjar neu. Antoni Jurjo, responsa-
ble de la Guàrdia Urbana de Vic, explica que 
han informat els qui se saltaven el confina-
ment sense raó, però passaran a sancionar. 
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Primera víctima mortal 
amb coronavirus a Osona
Es tracta d’un veí de Calldetenes de 83 anys. Els positius a la comarca s’han triplicat des de dilluns
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Menú social per emportar
Membres de la xarxa de voluntaris de Vic ajuden a fer el repartiment dels àpats per als 

usuaris dels menjadors socials que l’Ajuntament ha centralitzat al Seminari

Vic

Guillem Rico

Era dijous i, tot i la crisi del 
coronavirus, tocava paella. 
Era el primer plat que van 
menjar la cinquantena d’usu-
aris dels menjadors socials 
de Vic, els que habitualment 
van a El Tupí i al que gesti-
ona Càritas. Els dos centres 
han tancat perquè “s’hi con-
centra molta gent”, explicava 
la regidora de Benestar i 
Família, Núria Homs (JxCat), 
per la qual cosa juntament 
amb el Seminari de Vic, que 
fa uns anys que ofereix els 
menús low cost, “ens vam 
unir” perquè disposaven de 
la infraestructura i el perso-
nal i es va plantejar la pos-
sibilitat que els usuaris dels 
menjadors socials el passes-
sin a buscar allà. A més, des 
del Seminari també treballen 
per a escoles i aquests dies, 
en estar tancades, tenen més 
disponibilitat per dedicar-se 
a aquesta nova tasca.

Aquest dijous, com els 
altres dies de la setmana, 
una cinquantena d’usuaris 
anaven a buscar el seu àpat 
de forma esglaonada, per 
evitar aglomeracions, res-
pectant les distàncies. Un 
cop a dins quatre persones 
amb qui l’Ajuntament ha 
contactat a través de la xarxa 
de voluntaris que s’ha creat 
arran de la situació d’alarma 
s’encarregaven de certificar 
que hi havien anat i de repar-
tir-los el menjar, que a banda 
de l’arròs constava de truita 
de tonyina i pinya. A més, en 
aquesta ocasió, havien rebut 
panets i ensaïmades d’un 
forn, que també repartien, 
comentava Tati Furriols, un 
dels voluntaris, que havien 
pres les mesures pertinents, 
amb guants i mascaretes. El 
menjar s’elabora a la cuina i 
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Alguns dels voluntaris que repartien menús ‘low cost’ aquest dijous al migdia a l’entrada del Seminari de Vic

el portaven a l’entrada on el 
mantenien calent, per no fer 
entrar la gent. Ara atenen 
un col·lectiu amb un perfil 
més social i vulnerable, “la 
majoria homes que no tenen 
xarxa”, deia Homs.

Furriols comentava que 
actualment a la xarxa de 
voluntariat són unes 150 per-

sones de les quals la setmana 
vinent se n’activaran més per 
repartir menjar a domicili. 
Homs explicava que estan 
engegant una altra iniciativa 
que consistirà a oferir, tam-
bé des del Seminari, menús 
d’uns 4 euros “per distribuir 
a la població en general” i 
per als quals es podrà fer la 

demanda a través d’internet. 
Els voluntaris deixaran els 
àpats a la porta de la viven-
da per no establir contacte 
directe. Furriols subratllava 
“les ganes d’ajudar” per part 
de la ciutadania i subratllava 
que “es torna a demostrar 
que la solidaritat és la ten-
dresa dels pobles”. 

Formació i consells per 
al voluntariat a Torelló
Torelló A Torelló, més de 
100 persones s’han ofert 
com a voluntaris per ajudar 
la gent gran a fer tasques 
quotidianes que els poden 
suposar un risc. Aquest 
dimarts van fer una reunió 
a la nau de Protecció Civil 
amb els primers 12 a qui 
se’ls assignaran tasques 
per marcar com cal actuar. 
Algunes tasques seran anar 
a comprar o a buscar medi-
caments.
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Demanen que es 
descongestioni el 
061 en previsió 
de l’augment 
d’infectats

Vic/Ripoll

EL 9 NOU
Des de la Secretaria de 
Difusió i Atenció Ciutadana 
de la Generalitat han fet una 
crida pública per demanar la 
col·laboració ciutadana amb 
l’objectiu de descongestionar 
el número de telèfon 061, 
que és la porta d’entrada al 
Sistema de Salut Català, per 
tal de millorar la seva eficà-
cia en previsió de l’augment 
d’infectats per la Covid-19 
dels propers dies. Per fer-ho, 
es demana a tots aquells que 
no siguin població de risc, 
és a dir, majors de 65 anys o 
amb persones amb patolo-
gies prèvies, que contactin, 
d’una banda, a través de 
l’aplicació Stop Covid19 Cat, 
disponible tant per IOS com 
per Android. L’aplicació ha de 
permetre facilitar i fer més es-
tret el contacte digital entre la 
ciutadania i els serveis sanita-
ris. En aquest sentit, l’aplica-
ció permet comunicar a través 
del mòbil de la simptomato-
logia que es té, fer seguiment 
de casos compatibles amb la 
Covid-19 i estar al corrent 
de la informació oficial que 
transmet el Departament de 
Salut. I, d’altra banda, també 
es pot contactar a través de 
l’adreça electrònica <https://
lamevasalut.gencat.cat/es>. 
La resta d’informació actua-
litzada sobre el coronavirus 
es pot trobar al canal salut o 
als canals oficials del Depar-
tament de Salut a Twitter, 
Facebook i Instagram. 

Codi QR amb el 
comunicat de la 
Generalitat
EL9NOU.CAT
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“La mesura del confinament és nova 
i suposa un canvi de conductes”
Dos psicòlegs de la UVic-UCC parlen de les reaccions de la ciutadania davant l’alarma social

Vic

Guillem Rico

La situació d’alarma social per 
la pandèmia de coronavirus 
provoca reaccions diferents a 
la ciutadania i fa que psicolò-
gicament “necessitem algunes 
respostes i algunes protec-
cions per ajudar a passar 
aquests dies”, asseguren Pilar 
Prat, professora de Psicologia 
Social, i Àngel Serra, profes-
sor de Psicologia Clínica, tots 
dos de la UVic-UCC. Segons 
Serra, la Covid-19 és “potenci-
alment estressant” per motius 
com que “posa en perill” el 
benestar global en ser un 
problema de salut pública. 
Assegura que ha estat un pro-
cés de conscienciació sobtat i 
la percepció de gravetat “s’ha 
precipitat quan s’ha activat 
l’alarma” i el confinament. El 
psicòleg explica que és “un 
estressor invisible, fet que 
el fa més temible ja que pot 
estar per tot arreu”. La mesu-
ra de confinament “és nova i 
això suposa un canvi de con-
ductes”, com la limitació de la 
llibertat d’acció o les mesures 
de distanciament, que exigeix 
adaptació, comenta Serra. La 
situació “és un fet únic, ireco-
neixible, imprevisible per la 
nostra experiència amb una 
dinàmica canviant” que omple 
d’incertesa. Per tot plegat 
“percebem que no tenim el 
control”, assegura. 

 Serra afirma que “les situ-
acions estressants són poten-
cialment ansioses, sobretot 
si sents que et sobrepassen i 

bliments comercials s’esgotés 
el paper de vàter. Prat diu 
que “és tan senzill com això: 
perquè s’estava esgotant i tot-
hom en comprava”. En aquest 
sentit cita Roberto Cialdini 
i el seu principi d’escassetat: 
“Les persones volem tenir el 
que pensem que potser no 
tindrem”. També parla de 
Solomon Asch, que estudiava 
la “influència social infor-
mativa” que diu que “si estàs 
confós i no saps què fer, fas el 
que fa la majoria”. I d’aquí el 
fet que quan es van viralitzar 
imatges amb prestatgeries 
buides del paper de vàter la 
gent corregués a comprar-ne 
perquè “pensen que si la gent 
n’està comprant deu ser per 
alguna cosa”, un efecte que 
també es produïa per contagi. 
Segons Prat, això es donava 
tot i que s’hagués dit que els 
abastiments estaven garan-
tits: “Hem rebut missatges 
contradictoris, o molta infor-
mació que no sabem com aca-
bar de gestionar” i “ens entra 
el dubte sobre qui té raó i qui 
no”. Per això “entrem en dis-
sonància cognitiva”, un terme 
que va definir Festinger, que 
diu que “el sentit comú i les 
conductes que estem veient 
són totalment contradictòries 
i per protegir-nos ens llancem 
a la idea que ens asseguri 
millor la subsistència”, com 
amuntegar rotlles de paper de 
vàter, diu Prat.

Els dos psicòlegs fan l’ob-
servació que la gent no obeeix 
i això, apunta Prat, pot ser per 
trets de personalitat com la 
falta d’empatia, de solidaritat 
o trets antisocials, però també 
persones que sense cap pato-
logia “han decidit alleujar el 
seu estat d’ansietat amb un 
procés de negació i trivialit-
zació: es convencen que tota 
aquesta alarma no té sentit, 
que no pot estar passant i que 
el més segur és que s’estigui 
exagerant”. 

Pilar Prat, professora de Psicologia Social de la UVic Àngel Serra, professor de Psicologia Clínica de la UVic

Estratègies davant 
del confinament

1 Acomodeu-vos a aquest 
moment i penseu que 
serà un temps limitat.

2 Reguleu i limiteu
el consum 
d’informació
només a fonts fiables.

3 Focalitzeu l’atenció
en estímuls externs.

4 Sapigueu desconnectar 
centrant-vos en estímuls 
externs: música, sèries, 
manualitats.

5 Parleu d’altres 
temes.

6 Comuniqueu i compartiu 
per normalitzar la 
situació.

7 Centreu-vos en 
l’avui.

8 Canvieu els hàbits. 
Obriu-vos a una vida 
no tan programada, tan 
agendada, més relaxada, 
amb una diversitat 
d’activitats.

9 Poseu-hi sentit 
de l’humor.

10 Genereu
expectatives 
positives realistes.

que no serem capaços de fer-li 
front”. Paraules com pandè-
mia, estat d’alarma, confina-
ment, distanciament social 
o col·lapse sanitari “generen 
temor” i davant d’això “hem 
de pensar que no es cronifica-
rà però tindrà conseqüències 
econòmiques”. Qui és més 
susceptible a desenvolupar 
pànic són persones immunes 
deprimides amb afectaci-
ons mèdiques, la gent gran 
desprotegida i que viu sola i 
personalitats ansioses o pati-

dores per les malalties, diu. 
Davant de les persones més 
preocupadisses, per reduir 
l’obsessivitat el psicòleg pro-
posa tenir una actitud oberta 
a una escolta activa validant 
allò que l’altre sent i pensa 
“sense fer judicis de valor”. 
També diu que “si convé cal 
tornar realistes les creences 
i opinions que expressin” i 
“identificar els pensaments 
negatius i revisar-los, aportar 
una tranquil·litat racionalitza-
da a través d’una informació 

fiable”. 
Pel que fa als més petits, 

recomanen “tenir en compte 
tant el que diem com el que 
fem i donar sempre un to 
d’optimisme”. Per explicar el 
coronavirus proposen fer-ho a 
través de contes com els de La 
Rosa contra el virus (Editorial 
Sentir).  

Una de les situacions que 
ha cridat l’atenció els darrers 
dies ha estat la compra mas-
siva que han fet alguns ciuta-
dans i el fet que en molts esta-

“Treballo de monitora d’autobús 
escolar a Autocars Mir i ara està 
tancat. Al matí intento fer una mica 
de feina, però no massa. A la tarda 
miro alguna pel·lícula, truco als 
meus pares, que són grans, i reposo, 
ja que quan treballo m’aixeco molt 
d’hora i ara aprofito per dormir. 
No miro massa les notícies per no 
espantar-me. Visc sola.”

Dolors 
Sánchez
(Campdevànol)

“Avorrir-me? De moment, no. Vam 
celebrar l’aniversari d’una persona 
molt especial i per primera vegada 
ho vam fer virtualment i a distància 
tot i estar a prop. Però l’ocasió s’ho 
val. I després, lectura, música, mo-
viment, neteja i una mica d’estudi. 
I sobretot, mantenir la població in-
formada a través de tots els mitjans 
que tenim a l’Ajuntament!”

Griselda 
Castells
(Sant Pere 
de Torelló)

“Estan sent uns dies una mica es-
tranys amb això de no sortir al carrer, 
tot el dia tancada a casa... Però els 
estic aprofitant al màxim per fer la 
feina de la universitat i totes aquelles 
coses que vas ajornant per manca de 
temps, així com dedicar-me estones 
a mi mateixa. Hi ha una certa por, in-
certesa, per no saber com evoluciona-
rà tot i sobretot per no anar a pitjor.”

Andrea 
Tabueña
(Vic)

Raquel 
Díaz-
Meco 
(Sant 
Hipòlit)

“Estic a casa tancada amb un bebè 
i ens estem enfilant per les parets. 
Potser és una bona manera perquè 
aprengui a gatejar, ja que de mo-
ment encara no ho fa. Si de normal 
em necessita 24 hores, ara més. El 
meu home treballa en contacte amb 
gent de tot arreu. Estic angoixada 
que el dia menys pensat caiem un o 
tots dos.”

COM ESTÀS VIVINT LA CRISI DEL CORONAVIRUS? 646 079 023
Expliqueu-nos la vostra experiència

i envieu-nos fotos o vídeos
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Un vincle que no separa cap virus

Antonieta Guardiola i Joan Herrera fent una videotrucada aquesta setmana

Vic

Guillem Freixa

Aquesta és la història d’An-
tonieta Guardiola i Joan 
Herrera, però podria ser la 
de molts de nosaltres que 
aquests dies ens veiem obli-
gats a posar distància amb 
aquelles persones que tant 
estimem: els avis, els pares i 
mares o la parella que es tro-
ben en una situació de salut 
delicada o vulnerable davant 
de la Covid-19. Estem en un 
moment en què les abraçades 
no curen, sinó que l’antídot 
contra el maleït virus és pre-
cisament la separació i això, 
quan fa 56 anys que compar-
teixes la vida amb la mateixa 
persona –com és el cas de 
l’Antonieta i en Joan–, no és 
gens fàcil. 

Des de fa set anys, Antoni-
eta Guardiola, que a l’octubre 
en farà 80, viu per motius de 
salut i per poder rebre una 
atenció més adequada a la 
residència El Nadal de Vic. 

Tot i que no s’hi pot quedar 
a dormir, fins allà hi va cada 
dia el seu marit, Joan Her-
rera, a punt de fer-ne 84. 
La rutina és clara: en Joan 
s’aixeca, s’arregla i surt cap 

a El Nadal per estar amb la 
seva dona. “Ell no va a veure 
una persona malalta. Ell va a 
estar amb la seva companya, 
i en funció de com està i com 
es troba aquell dia la mare, 

doncs fan unes coses o unes 
altres”, explica la filla del 
matrimoni, Cristina Herrera.

Aquest dia a dia s’ha vist 
totalment alterat amb l’ar-
ribada del coronavirus, ja 

que l’Antonieta, com la res-
ta d’usuaris, s’ha hagut de 
quedar aïllada a l’interior de 
l’edifici. El virus, però, no és 
prou fort per separar del tot 
aquest vincle, i dilluns en 
Joan va intentar continuar 
amb la normalitat amb una 
escena entranyable: “Va aga-
far el cotxe, va anar fins a 
sota la finestra de la residèn-
cia i allà, veient-se des de la 
distància, els meus pares van 
estar xerrant una bona estona 
per telèfon”, descriu Cristina 
Herrera. 

Amb la consciència que 
estar-se a casa és la millor 
solució per evitar riscos, en 
Joan i l’Antonieta han desco-
bert aquesta setmana el món 
de les videotrucades: “Serà 
la manera de continuar-nos 
veient tots i sentir-nos una 
mica més a prop. Es podran 
veure però no tocar, i això per 
ells, després de tants anys 
junts, és inaudit”, diu Cristina 
Herrera, que també posa l’ac-
cent en la meravellosa feina 
que sempre, però de manera 
especial aquestes setmanes, 
fan els cuidadors i cuidado-
res d’El Nadal i de la resta de 
residències per a gent gran: 
“Cuiden els nostres familiars 
estimats, però la seva situació 
no és gens fàcil i mereixen tot 
el nostre reconeixement”.

 Antonieta Guardiola i Joan Herrera s’han vist obligats a posar distància física entre ells després 
de tota una vida junts, però ja han descobert maneres per poder mantenir el contacte

PI Mas GalI - C. andorra, 6-8 - GUrB - Tel. 93 885 40 03
Web: www.numaindustrial.com - e-mail: numa@numaindustrial.com

FABRICACIÓ DE LA 
LÀMINA DE PVC I POLIETILÈ

Empresa fundada el 1958
Més de 30 anys d’experiència

en embassaments

- Embassaments d’aigua
- Impermeabilitzacions de terrasses, cobertes, dipòsits, 

cimentacions
- Embassaments per a purins
- Tendals, fundes, dipòsits, cortines industrials

iso 9001

jordi parareda
obres i reformes

28 anys d’experiència

C. Joan Maragall, 9 - CALLDETENES

Tel. 93 883 17 66 - Mòbil 616 83 09 79
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COM MILLORAR 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DE L’HABITATGE

VIGILEU ELS CORRENTS
Comproveu que les finestres estiguin ben segellades 
i decanteu-vos sempre pel doble vidre.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLUM
Una bona il·luminació és clau per ser més eficients. 
Canvieu les vostres bombetes per les de baix consum, 
estalviareu diners en la factura i reduireu la petjada de carboni.

L’AIGUA TAMBÉ COMPTA
Gastareu menys gas si abaixeu la temperatura de la caldera.

ELECTRODOMÈSTICS
Escolliu etiquetes A o superiors. 
Consumireu i contaminareu menys.

    PUBLICITAT Construcció
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Benvolgut/uda subscriptor/a,

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, matins de 9 a 14h).

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

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*.

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)

* Per registrar-vos seguiu aquests passos
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St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

“Quan tot va bé sembla que 
no faci falta tanta comuni-
cació, però ara que tot s’ha 
torçat és quan cal més solida-
ritat”, afirma David Compte, 
el rector de Sant Joan de les 
Abadesses i vicari general 
del Bisbat de Vic. Per això la 
setmana passada va decidir 
passar a l’acció i recuperar 
una eina que ja havia activat 
fa anys a través de Skype 
en el que va ser la primera 
parròquia virtual. Però fos 
per la manca de costum o 
perquè no existia la mateixa 
necessitat que ara mateix, no 
va acabar de fructificar. En 
canvi els diversos vídeos que 
ha creat a un ritme d’un de 
diari des de diumenge li han 
permès “reconfortar les per-
sones que no poden sortir de 
casa o que se senten soles”, 
assenyala Compte.

Els mitjans són escassos. 
El mateix rector és qui a 
través d’un monòleg explica 
abans o després de la missa 
a porta tancada la buidor de 

relació amb l’actualitat mar-
cada per la pandèmia del 
coronavirus. Es dirigeix a 
tothom, tant a la gent que 
està ingressada a un hospital 
com als nens que no poden 
acudir a la catequesi, tant 
si són o no creients. També 
ha animat a escriure cartes 
i fer dibuixos als avis de la 
residència, que aquests dies 
poden sentir-se especialment 
sols. I la resposta no ha tar-
dat a arribar-li. Malgrat que 
les visites dels vídeos que 
ha penjat és irregular, amb 
un inici on es comptaven per 
centenars i unes darreres 
que s’acumulen més lenta-
ment, el retorn que ha rebut 
és positiu. “A la gent li agra-
da i se sent acompanyada”, 
especifica Compte.

La bona rebuda l’ha animat 
a experimentar que la missa 
de diumenge vinent pugui 
ser retransmesa o bé enre-
gistrada. És la seva forma 
de capgirar la situació que 
estem vivint, donar-li un 
enfocament positiu i incenti-
var la possibilitat de creixe-
ment que dona aquesta crisi. 
A més, el rector anima la 
gent que tingui la capacitat 
de transmetre ànims als seus 
conciutadans a fer el mateix 
que ell, alhora que treu ferro 
a les dificultats tècniques 
“perquè no cal ser un crac de 
la comunicació per aconse-
guir-ho”.

David Compte, en un dels missatges que ha penjat a YouTube

l’església, proposa connec-
tar-se amb un mateix per 
fer-ho també amb déu, o 
exposa un menú espiritual 
a través del qual en diverses 
hores del dia es beneeixi la 
taula, s’agraeixi als sanita-

ris o es demani perdó pels 
possibles pecats. Però també 
és Compte qui exerceix de 
tècnic, enregistrant amb la 
càmera del mòbil el seu propi 
discurs. Quan ho ha fet des 
del monestir, l’aguanta ell 

mateix, enfocant-se men-
tre parla. Si ho fa a casa, la 
recolza a sobre d’una cadira, i 
encara que el so se’n ressent 
exposa amb més llibertat ges-
tual allò que vol dir.

Els seus missatges tenen 

Una parròquia virtual
El rector de Sant Joan, David Compte, es fa youtuber pel coronavirus i enregistra 
missatges reconfortants per acompanyar creients i no creients durant el confinament
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Gestions amb el 
sistema sanitari

Renteu-vos les mans
sovint amb aigua 
i sabó o bé amb 

solucions alcohòliques.

Eviteu el contacte 
estret amb 
persones que 
mostrin signes 

d’afecció respiratòria, o 
almenys manteniu-hi una 
distància de dos metres.

Tapeu-vos la 
boca i el nas amb 
mocadors d’un sol 

ús o amb la cara interna 
del colze en el moment de 
tossir o esternudar.

Eviteu de compartir 
menjar o altres 
estris, com ara 

coberts, gots o ratolins i 
teclats d’ordinador.

No acudiu a 
hospitals si no 
és estrictament 

necessari, feu un ús 
responsable del 061 i 
truqueu a l’Atenció Primària 
per a qualsevol dubte. En 
cas d’emergències greus 
i risc vital, cal telefonar al 
112.

Baixa laboral. En cas de 
presentar símptomes del 
virus o haver estat en 
contacte amb una persona 
que l’ha contret, és possible 
sol·licitar la baixa laboral 
per telèfon. Truqueu al 
vostre CAP i exposeu la 
situació.

Receptes electròniques 
caducades. Podeu anar a 
la farmàcia amb la targeta 
sanitària i us donaran 
la medicació igualment. 
Abans, truqueu al consultori, 
però no us hi desplaceu.

Durant aquests dies es pot 
accedir a l’app La meva 
salut donant-se d’alta per 
internet o via telèfon. Us 
permetrà adreçar consultes 
al metge o descarregar re-
sultats de proves i informes.

Mesures preventives per 
evitar el coronavirus

Jordi Casanovas, atenent les consultes que li arriben a través de missatges privats a Twitter

Vic

T.V.

El rodenc Jordi Casanovas 
és metge de família del CAP 
El Remei i habitualment 
visita al consultori de Santa 
Eulàlia de Riuprimer, però 
des de divendres passat té la 
bata blanca al penjador. Està 
confinat a casa després de 
visitar un veí del poble que 
ha donat positiu a les proves 
de coronavirus. Tot i això, no 
ha deixat de treballar. Con-
tinua fent seguiment tele-
fònic i telemàtic dels seus 
pacients i, prenent l’exemple 
d’altres metges, dilluns es va 
oferir a resoldre consultes 
no presencials a través de 
Twitter, un missatge que han 
repiulat 1.600 persones i que 
s’ha traduït en una demanda 
aclaparadora. “Em vaig posar 
a disposició de la gent i ha 
estat una autèntica voràgi-
ne”, comenta tot xerrant per 
telèfon amb EL 9 NOU. 

Malgrat que va perdre el 
compte el mateix dilluns, 
calcula que cada dia ha 
rebut preguntes d’unes 150 
persones diferents, la gran 
majoria relacionades amb el 
coronavirus: “Dubtes de què 
es pot fer i què no, si provoca 
determinats símptomes, com 
interactua amb segons quins 
medicaments o en pacients 
en tractament immunolò-
gic... Molt variat i sovint 
possible de resoldre a través 
dels recursos en línia del 
Departament de Salut, però 
la gent està atabalada i valo-
ra molt una resposta ràpida 
i sobretot que sigui de tu a 
tu”. Precisament amb l’ob-

jectiu de preservar al màxim 
la intimitat dels usuaris, 
Casanovas ha insistit a rebre 
i contestar consultes només 
a través de missatges privats. 
També s’ha marcat un horari: 
“Dilluns gairebé no vaig dor-
mir i dimarts em vaig posar 
de topall per plegar les 10 del 
vespre”.     

El seu exemple demostra 
que quedar-se a casa no vol 
dir estar-se de braços creuats, 
però igualment confia a poder 
tornar a la feina a principis de 
la setmana que ve, ja que tant 
el CAP Vic Nord com el de 
Vic Sud (on treballa) estaran 
oberts per atendre urgènci-
es lleus i consultes que no 
puguin esperar. Reincorpo-
rar-se dependrà de les proves 
que li han de realitzar aquest 
divendres i que si donen posi-
tiu l’obligaran a passar-se una 
altra setmana a casa, una situ-

ació en què també es troben 
altres professionals de l’equip 
d’assistència primària de Vic. 
“La veritat és que s’han com-
plert les pitjors previsions”, 
apunta Casanovas, “abans 
d’arribar a mitja setmana ja 
havíem superat els 10.000 
infectats a tot l’Estat espa-
nyol”. El missatge que llança 
és de confiança en el sistema 
sanitari i orgull de la serio-
sitat amb què s’està prenent 
el confinament a la comarca, 
però alhora admet que els 
recursos assistencials estan al 
límit: “El ritme de contagi és 
molt ràpid i això vol dir que 
en números absoluts també 
hi ha més persones en estat 
greu. S’han començat a treure 
màquines de respiració assis-
tida de les zones no essencials 
per portar-les a l’UCI, s’han 
habilitat per a cures intensi-
ves espais que habitualment 

no tenen aquesta funció... 
Però perquè, a part del coro-
navirus, la resta de malalties 
hi continuen sent i s’han de 
tractar”. Pensa en accidents, 
infarts o ictus, però també 
adverteix que hi ha patologies 
que poden complicar-se a cau-
sa del confinament, com ara 
descompensacions en paci-
ents amb trastorns mentals o 
diabetis.

Que no és fàcil passar-se una 
setmana sense sortir al carrer 
ara ho pot explicar en primera 
persona, però igualment Casa-
novas fa una crida a seguir les 
indicacions de confinament. 
Ell viu amb la seva parella i 
la seva filla, i malgrat que no 
està aïllat en una habitació 
passa poc temps amb elles, 
va sempre amb mascareta, fa 
servir un lavabo per a ell sol i, 
a banda de rentar-se les mans, 
es canvia sovint de roba. 

Resoldre consultes a través de les 
xarxes, la iniciativa del metge Jordi 
Casanovas mentre està confinat 

Cada dia ha rebut preguntes de més de 150 persones diferents. La gran majoria, sobre el coronavirus
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Garcia, aquest dimecres al migdia a la plaça Fra Bernadí de Manlleu

“La meva feina ha 
canviat completament”
La policia, bolcada a patrullar pels carrers

Manlleu

T.V.

Miquel Garcia forma part del 
cos de Policia Local de Man-
lleu des de fa 13 anys. Habi-
tualment dedica la jornada 
laboral a tasques de policia de 
proximitat, com ara impar-
tir classes d’educació vial o 
reunir-se amb associacions 
de veïns, però des de dijous 
passat la seva feina “ha can-
viat completament” i ara es 
basa en patrullatge constant 
per avisar la població que s’ha 
de quedar a casa. Malgrat que 
aquest missatge és el mateix 

que estan repetint les admi-
nistracions públiques i els 
mitjans de comunicació, expli-
ca que continuen trobant-se 
“força” persones que no en 
fan cas, sobretot gent gran 
amb rutines molt marcades: 
“Els hem de recordar que per-
tanyen al col·lectiu més vul-
nerable. Continuen baixant 
a la farmàcia encara que la 
recepta els permeti comprar-
ho tot d’un sol cop, igual que 
anant a caminar o a buscar el 
pa sense prendre cap mesura 
de seguretat”.  

A banda de la feina que fan, 
Garcia destaca que també han 

canviat altres hàbits del seu 
dia a dia: des del simple fet de 
no fitxar amb el dit fins a por-
tar guants i mascareta, ren-
tar-se les mans sempre que 

poden o haver de desinfectar 
els cotxes, teclats d’ordinador 
i emissores abans de posar-se 
a treballar. Aquesta setmana 
també han rebut trucades de 

famílies preguntant-los on 
poden deixar la canalla men-
tre són a la feina o quantes 
persones està permès que cir-
culin a dins d’un vehicle.

“No oferim un servei 
de primera necessitat”
Albert Furtet, responsable d’una tintoreria

Torelló

G.R.

Mitjans de març no sol ser 
un període de molta feina 
en una tintoreria i aquests 
dies, malgrat que poden tenir 
obert segons marquen les 
directrius del govern per fre-
nar el coronavirus, “pràcti-
cament no ve ningú”, explica 
Albert Furtet, responsable de 
la tintoreria Vall del Ges de 
Torelló. Dimarts a quarts de 
7 de la tarda els portaven un 
jersei i el mateix dia només 
els havien portat unes corti-

nes. El dia abans eren unes 
mantes. “Hem obert sobretot 
per la gent que ha de venir 
a recollir, però a finals de 
setmana o la vinent veurem 
què fem”. Les decret d’estar 
d’alarma els permet obrir, i 
per la qual cosa han de tenir 
un document que acredita 
que treballen per sortir al 
carrer, “va sorprendre”, asse-
gurava Furtet, perquè consi-
dera que anar a la tintoreria 
“no és de primera necessi-
tat”, si més no en el seu cas 
que no renten uniformes 
d’hospitals ni ambulatoris. 

Per ara, com que no han 
trobat mascaretes porten 
guants i respecten les dis-
tàncies de seguretat, a banda 

que tenen un gel desinfec-
tant sobre el taulell. També 
han escurçat una hora i mitja 
el temps d’obertura, i obren 

a 2/4 de 10 i tanquen a les 7. 
També fan torns per treba-
llar i ell i l’altra dependenta 
no coincideixen.
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Furtet, a la tintoreria Vall del Ges del carrer Balmes de Torelló
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Vilà, a punt d’iniciar servei des de l’estació d’autobusos de Vic

“Netegem el seient cada 
cop que baixa algú”
Els xofers d’autobús incrementen la prevenció

Folgueroles

T.V.

Un dels passatgers que va 
pujar aquest dimarts a l’au-
tobús de línia que enllaça 
Vic amb Calldetenes, Sant 
Julià i Folgueroles va fer el 
trajecte de franc. El motiu, 
que no és usuari habitual 
del servei i no disposava de 
targeta de transport i que a 
la cartera tampoc hi portava 
l’import exacte del bitllet. En 
circumstàncies normals, el 
conductor li hauria tornat el 
canvi, però des de la setmana 
passada no els està permès 

agafar ni bitllets ni mone-
des. L’anècdota l’explica Gil 
Vilà, que treballa a l’empresa 
Comasolivas des de fa dos 
anys i està vivint una situ-
ació insòlita en termes de 
prevenció, però també per 
una reducció del trànsit a les 
carreteres “d’entre un 80% i 
un 90%” . 

Als xofers els han facilitat 
guants i mascaretes per tre-
ballar, no poden tocar diners 
en metàl·lic i han de netejar 
els autobusos exhaustiva-
ment: les baranes, els repo-
sabraços, el volant, la butaca 
del conductor... “Cada vega-

da que baixa un passatger 
netegem el seu seient amb 
aigua, lleixiu i detergent”, 
detalla Vilà, “després l’hem 
d’eixugar i passar el drap 

per totes les superfícies que 
hagi pogut tocar”. A dins 
del vehicle només hi poden 
portar un terç de l’aforament 
–en el seu cas equivaldria a 

12 persones–, però “com a 
molt en pugen dues per volta 
i nosaltres, de fet, hem redu-
ït les expedicions. Tot està 
molt parat”.
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Devesa, aquest dimecres a les instal·lacions de Recollida de Residus d’Osona

“Sense recollir deixalles 
seria força terrible”
Antoni Devesa fa recollida de residus a Osona

Vic

Guillem Rico

“Som un servei, si no hi 
fóssim la situació seria 
força més terrible del que 
és”, assegura el santperenc 
Antoni Devesa, un dels 
treballadors de Recollida 
de Residus d’Osona, una 
empresa mixta del Consell 
Comarcal. En previsió, diu, 
ja la setmana passada es va 
activar un pla de prevenció 
de la Covid-19 que consis-
teix, per exemple, a fer “una 
sortida esglaonada” dels 
treballadors, ja que “cada 
matí sortim 60 persones”. 
Ara s’hi posen més aviat, 
des de quarts de 4 de la 

matinada fins a quarts de 
7, explica Devesa. Ell, que 
sempre entrava a les 6, ara ho 
fa una hora abans, comenta, 
i surt cap al Lluçanès amb 
un camió de càrrega lateral, 
ja que s’encarrega dels con-
tenidors blaus i grocs. Pel 
que fa als equips de treball, 
afegeix, “no canvien”, perquè 
d’aquesta manera “si per 
mala sort s’infecta algú es 
pararia només aquest equip”. 
A tots, però, se’ls han propor-
cionat mascaretes i guants, 
encara que en alguns casos 
els guants ja els fan servir 
habitualment, a banda que 
han intensificat la neteja en 
espais comuns. A més, “des-
infectem els camions abans 

de començar i quan acabem”. 
En el cas dels contenidors, 
“les àrees es mantenen al 
màxim de netes, hi ha torns 
de neteja i els contenidors 
es desinfecten”, però això, 

apunta, “ja s’ha fet sempre”. 
El pla preveu també dife-
rents fases en funció de com 
puguin avançar els contagis.

Devesa explica que el 
volum de deixalles ha aug-

mentat els darrers dies: “La 
gent té temps, endreça i fa 
neteja”, però creu que en els 
propers dies “la cosa baixa-
rà”, encara que tot i això “el 
residu s’ha de treure”. 
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Mari Carmen Juan, mostrant els guants que ara fa servir per treballar. Se’ls canvia cada tres quarts d’hora

“Vam triplicar la feina. 
Ara s’ha normalitzat”
Mari Carmen Juan treballa en una fruiteria

St. Joan de les Abadesses

J.R.

Alguns costums han canvi-
at en els darrers dies per a 
la Mari Carmen Juan, una 
ripollesa nascuda a León que 
ja fa anys que treballa de 
dependenta a la botiga que 
Fruita i Verdura del Ripollès 
té a l’avinguda Comte Guifré 
de Sant Joan. Netejar-se les 
mans amb un gel especial, 
canviar-se els guants de 
làtex cada tres quarts d’hora 
o posar la fruita als clients 
en lloc que se la serveixin 
ells mateixos en són només 
alguns. Ara, a més a més, ja 
no entren més de tres perso-
nes alhora a l’establiment, 

una mesura que la gent “ha 
acceptat perfectament”, 
explica Juan.

Ella ha de fer quatre vega-
des el trajecte entre Ripoll i 
Sant Joan, perquè obre matí 
i tarda, i afirma que està 
“enamorada de la gent de 
Sant Joan” pel tracte que ha 
rebut per part seva des del 
primer dia. Habitualment té 
prou feina, però els primers 
dies de confinament “l’he tri-
plicada”, tot i que a partir de 
dimarts ja es va normalitzar 
el ritme. 

Com que diumenge no hi 
va haver mercat molta gent 
va comprar la fruita a la boti-
ga. Juan considera que en 
algun cas s’ha estat exagerat 

en la prevenció. Un home, 
per exemple, va emportar-se 
tres sacs de patates, “un per 
a ell i un altre per a cada fill”. 
Per tot plegat el camió que 
proveeix la botiga ha hagut 

d’anar-hi a descarregar fins a 
tres vegades cada dia.

Juan no té por del coro-
navirus “perquè aquí a la 
comarca de moment hi ha 
poca afectació” i a més creu 

que la gent “està molt cons-
cienciada”. Encara queda, 
però, alguna persona gran 
que li toca l’espatlla, i ella els 
ha de corregir per evitar el 
contacte.

T

www.aiguesvic.com

PROTOCOL PER 
A LA PREVENCIÓ 
I CONTENCIÓ DEL 

CORONAVIRUS
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Mascaretes km 0
A Balenyà han fet una crida perquè es confeccionin protectors de roba per al personal sanitari

Balenyà

Vicenç Bigas

La roba dels llençols que 
Conxita Mas va comprar 
quan es va casar servirà, 50 
anys després, per prevenir el 
coronavirus. Aquesta modis-
ta no ha deixat mai de cosir 
tot i estar ja jubilada i com 
que sempre ha col·laborat 
amb el que se li demana és 
una de les persones que han 
respost a la crida de falta 
de mascaretes protectores 
per als professionals sani-
taris. Una escassetat que ha 
generat també una tempesta 
política després del decret 
de l’estat d’alarma promogut 
pel govern central, que li ha 
permès centralitzar totes 
les existències de material 
sanitari i distribuir-lo al 
seu criteri, al marge de les 
comandes que haguessin fet 
centres de salut i altres admi-
nistracions.

Preveient la falta de mas-
caretes perquè a tot arreu 
estaven exhaurides, al CAP 
de Balenyà i al Casal Oller, 
la residència de la tercera 
edat del poble, van anar a la 
recerca de voluntaris que els 
poguessin ajudar en la con-
fecció de peces de roba per 
protegir el rostre dels seus 
professionals i la resposta 
ha estat molt positiva. Però 
fer aquesta feina no està a 
l’abast de qualsevol, tenir 
la maquinària adequada és 
d’una gran ajuda i fins i tot el 
personal de la residència va 
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Conxita Mas confeccionant mascaretes de roba al seu taller de costura als Hostalets de Balenyà

gravar un tutorial en vídeo 
per donar les instruccions 
necessàries a totes les per-
sones que els vinguessin a 
recollir la roba i la goma de 
què disposaven.

Mas assenyala que “el que 
porta més feina és a l’hora de 
fer els plecs” perquè la roba 
doni, més que no pas a fer el 
repunt amb la goma a cada 
banda per sostenir la masca-
reta amb les orelles. Per tal 
de facilitar la feina, aquesta 
cosidora s’ha fet una planti-
lla tant per tallar les peces 
com a l’hora de planxar, però 
tot i això “t’hi passes molta 
estona”. El primer dia, Mas 

va poder contenir l’emergèn-
cia amb 35 unitats, que va 
repartir dimecres al matí a 
raó de 15 per al consultori i 
20 per al Casal Oller, on hi ha 
més treballadores. Va ser par-
lant amb el personal sanitari 
que va caure en el detall que 
en lloc d’utilitzar el teixit 
sintètic que li oferien, que 
és d’un sol ús, els llençols de 
cotó que tenia a casa podrien 
donar una vida més llarga a 
cada mascareta. “Rentades a 
60 graus, les de cotó es poden 
tornar a fer servir”, apunta 
Xavier Farrés, director assis-
tencial del CAP, que reconeix 
que aquests dies van molt 

carregats de feina.
Aquest dijous, altres volun-

tàries es van afegir a la crida 
per confeccionar mascaretes 
que aniran dirigides sobretot 
a la plantilla de l’EBA Osona 
Sud Alt Congost i de la resta 
de treballadors que tenen 
cura de persones al sud de 
la comarca. A Mas, aquesta 
situació crítica “em recorda 
un llibre que vaig llegir sobre 
la guerra on les dones grans 
feien benes amb els llençols 
per guarir els ferits”. I, efec-
tivament, estem en guerra 
contra el SARS-CoV-2, que 
no para d’expandir-se per tot 
el món.

La vigatana Maria Carme González, entre un grup de 34 jubilats que han estat tres dies 
atrapats a Malta a causa del tancament de l’espai aeri 

Una odissea per tornar a casa

M. Carme González (a la dreta) i la companya de Manlleu, dimarts a l’aeroport

Vic

T.V.

Havia de ser una estada a 
Malta de només cinc dies, 
però finalment el grup de ju-
bilats gironins en què viatja-
ven la vigatana Maria Carme 
González i Mercè Ungil, de 
Manlleu, s’hi ha quedat més 
d’una setmana. Divendres 
passat, el dia que tenien pre-
vist agafar el vol de tornada, 
el govern de l’illa va tancar 
l’espai aeri per evitar la pro-
pagació del coronavirus. “A 
primera hora ens van dir que 
faríem l’excursió prevista i 
que deixéssim les maletes a 
punt, però a l’habitació de 
l’hotel”, explica González, 
“ja ens van advertir que 
alguna cosa no rutllava”. I, 
efectivament, no van po-
der marxar divendres, però 

tampoc dissabte, diumenge 
ni dilluns: “La nostra guia 
ens informava de la situació 
cada tarda a les 7 o a les 9 del 
matí, perquè dels tràmits de 

repatriació se n’ha ocupat 
l’ambaixada espanyola”. Dei-
xant a part la inusual imatge 
d’espais turístics buits o el 
fet de trobar tancats tots els 

museus i esglésies, però, el 
viatge l’havien pogut se-
guir amb normalitat, sense 
que cap integrant del grup 
presentés símptomes del 
virus, i dimarts a les 11 del 
matí embarcaven en un avió 
que els va portar a Madrid. 
Des d’allà, autobús cap a 
Catalunya, i de dues plantes, 
“per garantir que guardàvem 
prou espai entre nosaltres”.

Malgrat que el periple ha 
estat llarg i que un cop a casa 
s’ha trobat un panorama 
completament diferent de 
quan va marxar, bona part de 
les despeses extres els les ha 
cobert l’assegurança i Gon-
zález fa virtut de la necessitat: 
“Aquests tres dies de més, 
muntàvem taxis per moure’ns 
pel nostre compte i tornar a 
visitar alguns dels llocs on ja 
havíem estat”.

Vuit estudiants de 
la UVic, també 
amb dificultats a 
Gàmbia i el Senegal
Vic Vuit alumnes de la 
Universitat de Vic que 
tornaven de fer pràctiques 
a Gàmbia i el Senegal van 
aterrar dimecres a l’ae-
roport del Prat després 
d’haver quedat atrapades 
en aquests països a causa 
de la suspensió de vols pel 
coronavirus. D’entrada 
tenien previst tornar en un 
de directe dissabte passat, 
però el van cancel·lar a últi-
ma hora i Vueling no les va 
reubicar fins dimarts, quan 
ja havien estudiat l’opció 
de volar a Lisboa. Les famí-
lies i la UVic van coordinar 
el seu retorn conjuntament 
amb l’Ajuntament, que 
comptava amb dos volun-
taris en el mateix projecte 
de cooperació, i el cònsol 
honorari de la República 
de Gàmbia a Barcelona. 

La UVic-UCC 
dona material 
sanitari al CHV

Vic

EL 9 NOU

La UVic-UCC ha fet donació 
al Consorci Hospitalari de 
material de seguretat que 
tenia en els seus laboratoris 
per ajudar a la protecció 
del personal sanitari. Entre 
aquest material hi ha masca-
retes quirúrgiques, guants 
i granotes de protecció que 
s’han recollit a la Facultat 
de Ciències i Tecnologia, la 
de Ciències de la Salut, la de 
Medicina i el Centre Tecno-
lògic BETA. En total, aquest 
dimarts es van entregar 
7.000 guants, 1.510 masca-
retes quirúrgiques, 24 mas-
caretes filtrants, 150 bates 
de protecció d’un sol ús, 
50 peücs de plàstic, 5 litres 
d’alcohol de desinfecció de 
superfícies i dues granotes 
de protecció. Tot aquest 
equipament –d’un sol ús o 
més especialitzat– s’utilitza 
en treballs de recerca d’in-
vestigadors o en pràctiques 
dels alumnes, i amb la seva 
donació es vol contribuir a 
pal·liar la mancança que hi 
ha als centres hospitalaris.

Responent a la demanda 
d’equips de laboratori feta 
des de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades 
Españolas (CRUE), la UVic-
UCC també ha posat a dispo-
sició del Consorci Hospitala-
ri els equips RT-PRC de què 
disposa. Es tracta de material 
de laboratori altament espe-
cialitzat i útil en el procés de 
diagnòstic del coronavirus.
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Soledat Sanromà
i Serra

Vídua de Josep Plans Bach
Ha mort cristianament el dia 13 de març.

A.C.S.

Els seus fills, M. Lluïsa i Rogeli, Conxita i Santi; nets, Mariona i 
Xavier, Clara i Marc, Gil i Estefania, Cristina i Carles; besnets, Eloi, 
Gal·la, Dídac, Quim i Valentina; cosins i tota la família, en partici-
par-vos tan sentida pèrdua, us preguem que la recordeu en les vostres 
oracions. Se celebrarà l’ofici exequial més endavant, quan les cir-
cumstàncies ho permetin. Es comunicarà oportunament.

Domicili: c. Jacint Verdaguer, 12, 3r 2a.
Vic, març de 2020

6è aniversari de la mort de

Josep Ausió 
i Capdevila

“En Pepet 
de la Tolosa”

La seva esposa 
i família 
sempre
el recordaran.

Vic, març de 2020

Maria Rosa Freixa
i Garcia

La comunitat educativa de l’INS Jaume Callís
dona el seu més sentit condol a la professora Marta Martí 

i a la seva família per la mort de la seva mare. 

Marta, Toni, Aina i Andrea, rebeu tot el nostre suport i escalf 
davant la impossibilitat d’acompanyar-vos

en aquests moments de tristesa.
Descansi en pau.

Vic, març de 2020

Joaquim Gracià
i Fandos

Ha mort cristianament el dia 17, a l’edat de 75 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Matilde Borgoñoz Font; fills, Miquel i Núria; nets, Grau 
i Àger; germans polítics, nebots, cosins, tota la família i la raó social 
Perruqueria Dandy, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguem 
que el recordeu en les vostres oracions. També volen donar les gràcies 
a l’equip de metges, infermeres i tot el personal de l’Hospital Clínic 
de Barcelona i l’Hospital Universitari de Vic, pel seu caliu humà i les 
atencions rebudes. Se celebrarà l’ofici exequial més endavant, quan les 
circumstàncies ho permetin. Es comunicarà oportunament.

Domicili: c. Masferrer Arquimbau, 10, Vic.
Vic, març de 2020

Maria Rosa Freixa
i Garcia

La Maria Rosa ens ha deixat, ha començat un nou viatge.

Els seus fills, Josep, Marta i Toni; netes, Aina i Andrea; 
Montse Freixa, nebots i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguem que la recordeu darrere el taulell 
de Can Fullaca.

Vic, març de 2020

Jaume Codina
i Canadell

Ha mort cristianament el dia 17, a l’edat de 83 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Carme Crusellas Erra; fills, Santi i M. Carme, 
Jordi i M. Rosa; nets, Aleix i Ariadna, Aina i Albert; germans, 
Josep, Lluís ( ), Maria ( ), Pere ( ) i Ramon; germans polítics, 
nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèr-
dua, us preguem que el recordeu en les vostres oracions.
Se celebrarà l’ofici exequial més endavant, quan les circumstàn-
cies ho permetin. Es comunicarà oportunament.

Calldetenes, març de 2020

Carmen Anoro
i Ezquerra

Vídua de Mariano Abadias Moliner
Ha mort cristianament el dia 19, a l’edat de 89 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Maria Josep i Xavier Prades; nets, Xevi i Ariadna, 
Sílvia i Toni; germanes, Àngela i Pilar; germans polítics, nebots, 
cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguem que la recordeu en les vostres oracions.
Se celebrarà l’ofici exequial més endavant, quan les circumstànci-
es ho permetin. Es comunicarà oportunament.

Domicili: pg. Sant Joan, 145, 1r, Manlleu.

Manlleu, març de 2020
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Intensifiquen el servei 
de neteja en diversos 
municipis d’Osona
Vic A Vic, s’ha reforçat el ser-
vei utilitzant aigua a pressió 
per netejar el mobiliari urbà 
i el terra, i en zones sensibles 
com llocs propers a equi-
paments sanitaris o punts 
concorreguts com l’estació de 
tren i autobusos també s’hi 
aplica líquid desinfectant. 
En aquesta línia, ajunta-
ments com el de Centelles, 
Montesquiu, Balenyà o Sant 
Martí de Centelles han expli-
cat que apliquen aquestes 
mesures excepcionals.
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Els alumnes amb 
beca menjador 
disposaran de 
targetes moneder

ic/
Ripoll
Vic/Ripoll Els alumnes 
d’Osona i el Ripollès que 
fins ara es quedaven a dinar 
a les escoles i que eren 
beneficiaris de les beques 
menjador podran continuar 
rebent l’ajut. La Generalitat 
ha anunciat aquesta setma-
na l’habilitació de targetes 
moneder a través d’un acord 
amb CaixaBank. A cada famí-
lia se li carregarà l’import de 
prestació ordinària pel total 
de dies que duri el tanca-
ment. Tot plegat es vehicula-
rà a través dels ajuntaments 
i consells comarcals. Des del 
d’Osona explicaven que les 
faran arribar a través de les 
àrees bàsiques de serveis 
socials, Protecció Civil o xar-
xes de voluntariat. En el cas 
de Vic, per exemple, la regi-
dora de Benestar i Família, 
Núria Homs, apuntava que 
“a escala local ja hem adoptat 
mesures” i que les targetes 
moneder es gestionaran a 
través de les escoles, que són 
qui faran el contacte amb les 
famílies. 

Ajornen la 
selectivitat i les 
preinscripcions 
escolars

Vic/Ripoll El Departament 
d’Educació ha ajornat tots els 
tràmits relacionats amb el 
procediment de preinscripció 
i matriculació de l’alumnat 
de tots els ensenyaments en 
totes les etapes educatives 
a causa de l’estat d’alarma. 
També queden suspesos tots 
els procediments i tràmits 
que són de la seva competèn-
cia com la sol·licitud de títols 
o cursos d’oposició. D’altra 
banda, el Ministeri d’Edu-
cació, el d’Universitats i 
representants de les comuni-
tats autònomes van acordar 
ajornar un mes les proves de 
selectivitat, que s’havien de 
fer del 9 a l’11 de juny.
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Camprodon aprova una taxa de 
200 euros per a qui vulgui que les 
esqueles es rebin a totes els cases

Camprodon

Isaac Muntadas

El passat mes de setembre, 
l’Ajuntament de Camprodon 
va finalitzar la instal·lació 
d’una sèrie de panells nous al 
municipi i als nuclis urbans 
–repartits en una vintena de 
punts– amb informació sobre 
les esqueles. Fins a mitjans 
de l’any 2019, a Camprodon 
com a molts altres municipis 
les defuncions es comuni-
caven a través del sistema 
porta a porta, deixant una 
esquela a les bústies, però es 
va decidir eliminar-lo. Farà 
un parell de mesos, l’equip 
de govern va enviar una 
carta informativa als veïns 
explicant aquest canvi i, des 
de llavors, han rebut una 
sèrie de queixes de persones 
perquè no s’han assabentat 
d’alguna defunció. 

Tot i seguir apostant 
per informar a través dels 
panells, el grup de Tots 
per Camprodon (PSC), al 
govern, va aprovar en el dar-
rer ple municipal una nova 
ordenança fiscal –amb l’abs-
tenció dels regidors d’ERC– 
perquè si alguna família 
ho creu convenient pugui 
disposar d’aquest servei de 
repartiment d’esqueles pel 
municipi, però que sigui 
pagant. L’alcalde de Campro-
don, Xavier Guitart, va dei-
xar clar que la taxa tenia una 

clara intenció de ser dissua-
siva, ja que el preu per repar-
tir les esqueles d’un difunt a 
totes les cases de la vila serà 
de 200 euros, mentre que la 
taxa d’enterrament en costa 
450. “Volem fomentar el sis-
tema de panells, i si algú vol 
que arribi a totes les cases 
que ho pagui com un luxe”, 
afegia Guitart. 

El portaveu republicà, 
Joaquim Coch, va dir que 
entenia la finalitat dissuasi-
va de la taxa de les esqueles, 
però va demanar a l’equip de 
govern que vetllés perquè no 

es convertís en un element 
de discriminació. “No volem 
que s’interpreti que qui és 

més ric pot gaudir d’un ser-
vei que altres no tindran”, 
apuntava Coch en la seva 
intervenció.

Guitart va revelar que hi 

havia alguna persona que 
els havia demanat repartir 
les esqueles de forma volun-
tària, però no ho trobaven 
adequat i van preferir regu-
lar-ho amb les taxes i orde-
nances municipals. El porta-
veu d’ERC a l’Ajuntament de 
Camprodon també va dema-
nar que abans de comunicar 
una defunció d’un veí del 
poble a través dels panells 
instal·lats al carrer, el consis-
tori tingués la seguretat que 
la família ho autoritza per no 
vulnerar la llei de protecció 
de dades. 

Ripoll, pioner 
a posar 
expositors

Ripoll

J.R.

Durant l’última dècada del 
segle passat, els Serveis 
Funeraris del Ripollès van 
proposar una nova forma 
de fer saber als vilatans de 
Ripoll que algun dels seus 
veïns havia traspassat. Per 
això es van instal·lar una 
seixantena d’expositors 
de color verd amb grapes 
metàl·liques per tal de 
penjar les esqueles dels 
finats en diferents punts 
estratègics del municipi. 
Fins aleshores s’havia uti-
litzat el sistema tradicional 
de deixar-les a les boti-
gues, però aquest costum 
topava amb la incomoditat 
que mostraven en alguns 
comerços, que o bé es nega-
ven a tenir-ne a la vista o 
les amagaven de seguida.

La mesura va fer fortu-
na, i les darreres dècades 
és habitual veure ripolle-
sos llegint els decessos 
que pengen en aquests 
expositors. A més va servir 
per economitzar el nom-
bre d’esqueles que s’han 
d’editar, reduint de les 
quatre-centes que es feien 
anteriorment al poc més 
d’un centenar actuals. La 
idea va tenir rèplica en 
altres pobles de la comar-
ca com Ribes de Freser o 
Campdevànol. En altres 
pobles com Sant Joan de 
les Abadesses persisteix la 
fórmula de deixar-los en 
establiments comercials. 
A Ripoll també és costum 
acompanyar cada esquela 
amb la imatge del difunt. 
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Un dels panells on es pengen les esqueles de les persones que moren a Ripoll

L’alcalde admet 
que la finalitat 

de la taxa és 
dissuasiva

L’Ajuntament de Camprodon ha 
aprovat una taxa dissuasiva de 200 
euros per als veïns que vulguin que 
es reparteixin les esqueles dels fami-

liars difunts per cada domicili del po-
ble. Fins fa poc aquest era el mètode 
tradicional. Ara hi ha una vintena de 
panells repartits a tot el municipi on 

s’informa de les persones que es mo-
ren, però això ha provocat la queixa 
de veïns que no s’havien assabentat 
d’alguna defunció. 

Era el mètode habitual fins fa uns mesos. Ara es col·loquen en uns panells repartits pel poble

Salvador Arbós

i Pous

Fa 5 anys que ens vas deixar. 
Només em queda el record de 

tots els moments que hem viscut 
junts. Tots dos sabíem que no 

podríem ser eterns.

La teva esposa i família

Roda de Ter, març de 2020

5è aniversari de la mort de

Dolors Prat 
i Pujol

Vídua de Jaume Generó Generó
Ha mort cristianament el dia 19, a l’edat de 83 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Mercè i Sebastià, Jaume i M. Rosa, Nuri i Santi, Alba 
i Jordi; nets, Magalí i Johan, Laia i Joan, Sergi i Marga, Roger, 
Gil, i Marc; besnets, Sigrid i Einar; germans, Jordi i Maria; nebots, 
cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguen que la recordeu en les vostres oracions. Se celebrarà l’ofi-
ci exequial més endavant quan les circumstàncies ho permetin. Es 
comunicarà oportunament. Domicili: Dr. Madrenas, 25.

Folgueroles, març de 2020

Josep Tañà 
i Vilaplana

Vidu de Ramona Rifà Bou
Ha mort cristianament el dia 19, a l’edat de 97 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Joan () i M. Carme Aulet, Ferran i Antònia Liéba-
na; nets, Màrius, Joan i Cristina, Núria, Marc i Natàlia, i Ferran; 
besnets, Georgina i Arnald; germans polítics, nebots, cosins, tota 
la família i la raó social Mecanitzats Rodater, SL, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres 
oracions. Se celebrarà l’ofici exequial més endavant, quan les cir-
cumstàncies ho permetin. Es comunicarà oportunament. 

Roda de Ter, març de 2020
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Quan van 
entrar les 
tropes rebels 

a Vic, van trobar al taller de 
fusteria de Josep Bartrolí, 
segons recull la documenta-
ció del judici que li van fer, 
unes mil peces de tela i vint 
tones de roba per a la con-
fecció de vint mil tendes. Un 
capità de l’exèrcit nacional 
del Cos d’Intendència es va 
emportar unes sis mil tendes 
ja fetes. Al taller del carrer 
dels Dolors, número 4, hi van 
quedar unes cent-cinquanta 
teles per a tendes. Encara 
que a l’atestat que li va fer la 
Guàrdia Civil el 13 de març 
de 1939 s’hi pot llegir: “Acto 
seguido se practicó un minuci-
oso reconocimiento en el domi-
cilio del detenido que dio como 
resultado el hallazgo de doce 
tiendas de campaña confeccio-
nadas, encontrándose también 
en el taller del mismo, sito en 
la calle de los Dolores, número 
cuatro, unas ciento cincuenta 
piezas de telas para tiendas i 
bastantes trozos de tela cor-
tado para la confección de 
macutos-morrales, donde que-
dan depositados a disposición 
del Sr. Juez Instructor militar 
de esta plaza, hasta que este 
disponga un traslado al lugar 
que juzgue conveniente”.

Referent a les tendes de 
campanya, i segons consta 
a l’auto resum del judici, 
durant el temps en què va 
durar el contracte amb la 
Junta de Compres, a Vic se’n 
van fabricar 140.000, que van 
ser lliurades al Ministeri de 
Defensa de la República.

En acabar la guerra, Josep 
Bru i Font, el torner de Sant 
Pere de Torelló, i soci de 
Bartrolí en la confecció de 
tendes de campanya i altres 
materials per a l’exèrcit, 
seria jutjat en un consell de 
guerra sumaríssim que el 
1943 el condemnaria a vint 
anys i un dia de presó major 
per, entre d’altres acusacions, 
haver estat jutge popular del 
seu poble. Curiosament, en 
aquell judici no es parla de la 
seva participació en la fabri-
cació de material militar, ni 
s’esmenta Bartrolí.

També pel canvi de règim 
un cop finalitzada la guer-
ra, van empresonar a Vic i 

posteriorment a la Model 
de Barcelona Josep Rabas-
sa, encarregat de la fàbrica 
Arnaus del carrer del Nord. 
Més tard li van fer un consell 
de guerra, el van acusar d’au-
xili a la rebel·lió i el van con-
demnar a dotze anys i un dia 
de presó temporal. Després 
d’escoltar la sentència fou 
traslladat a la presó de Sant 
Miquel dels Reis, a València, 
on també van ser tancats 
diversos vigatans. Finalment, 
van rebaixar a sis anys la 
pena a Rabassa. El 1945 va ser 
alliberat definitivament.

Acabada doncs la guerra, 
començava una llarga post-
guerra que portaria més fam, 
estraperlo, misèria, delacions, 
repressió, judicis militars 
sumaríssims, afusellaments 
a trenc d’alba, i molts, massa, 
empresonaments. Com vaig 
llegir en una carta del gener 
de 1939, moltes famílies van 
pagar el tribut d’una guerra 
maleïda i desencadenada per 
uns traïdors.

Bartrolí, que en aquell 
moment tenia 46 anys, també 
va ser detingut i empresonat. 
En l’interrogatori al qual el 
van sotmetre, va reconèixer 
que el juliol de 1936 havia 
anat a la plaça de la Catedral 
el dia que va ser saquejada i 

incendiada, però no que par-
ticipés en la seva destrucció, 
fet del qual l’acusaven. Sí que 
va reconèixer en canvi que va 
pujar al Palau Episcopal, però 
per fer unes fotografies. Tam-
bé va admetre que havia mili-
tat al partit ERC i al sindicat 
de la CNT. Aquell mateix dia 
el van tancar a la presó de 
Vic. El 29 de març de 1939, 
el van traslladar a la presó 
Model de Barcelona.

Va ser jutjat en consell de 
guerra celebrat a la capital 
catalana el 14 d’abril de 1939, 
sumaríssim 3494, juntament 
amb tretze persones més. La 
sentència va ser de condemna 
a dotze anys i un dia de reclu-
sió temporal. En el mateix 
procediment es va jutjar 
Pere Agut Borrell, nascut a 
Riudeperes i veí de Vic, de 38 
anys, que va ser condemnat 
a mort. Va ser afusellat a les 
5 del matí de l’11 de maig de 
1939, al Camp de la Bota, jun-
tament amb vuit condemnats 
més.

Segons consta en el judici i 
el mateix Bartrolí va reconèi-
xer en l’atestat inicial quan 
va ser detingut, que en una 
ocasió havia denunciat l’in-
dustrial Furriols perquè no li 
va voler vendre totes les exis-
tències de claus que tenia a 

la botiga, ja que li exigia que 
pagués amb bitllets de sèrie. 
Arran d’aquest fet Furriols va 
ser detingut, però alliberat al 
cap de poc.

El mateix mes de maig de 
1939, Bartrolí va ser con-
duït també al Penal de Sant 
Miquel dels Reis. Més tard, 
va ser enviat al destacament 
de penats de Valmuel-Alca-
nyís, al Baix Aragó, i allà, el 
1942, és on va rebre la notícia 
que se li concedia la presó 
atenuada, però el van portar a 
Belchite, al camp de penats.

Abans, però, també li havi-
en obert un altre expedient, 
aquest cop per responsabi-
litats polítiques al Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya. No li van poder 
embargar cap bé, perquè les 
investigacions van concloure 
que no posseïa cap propietat. 
El 20 de gener de 1941, va 
rebre l’avís de la liquidació 
de la condemna imposada per 
aquell tribunal.

Després d’un permís que 
li van concedir quan era a 
Belchite, va ser destinat a 
Samianigo (o Sabiñánigo), als 
camps de treball de les Zones 
Devastades, com a “Jefe de 
Talleres de carpintería”, on 
el 1948 rep l’indult definitiu 
malgrat que en un altre docu-
ment s’hi fa constar que hi va 
estar fins al febrer de 1949.

Un cop alliberat, Bartrolí 
es va quedar a viure a Sami-
anigo, on va obrir una botiga 
i va treballar com a fotògraf. 
Anys més tard, va anar a viu-
re els seus últims dies en una 
residència de Banyoles, on va 
morir l’any 1976.

Xavier 
Cateura 
i Valls  
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Fi de la guerra; inici dels judicis

A l’esquerra, certificat de Bartrolí al camp de presoners de Belchite; al mig, un retrat seu i a la dreta, certificat com a cap de taller de fusteria de Regiones Devastadas

La producció de tendes per al Minis-
teri de Defensa de la República fe-
tes al taller de Josep Bartrolí es xifra 
en unes 140.000. Acabada la guerra, 

juntament amb altres vigatans i oso-
nencs, el van jutjar i condemnar. Va 
passar per diverses presons i camps 
de treball fins que, l’any 1948, el van 

indultar. Es va quedar a viure a Sami-
anigo, on va treballar de fotògraf. Els 
últims anys de la seva vida els va pas-
sar a Banyoles. Va morir l’any 1976.

Bartrolí, que en 
acabar la guerra 

tenia 46 anys, 
va ser detingut i 

empresonat

Josep Bartrolí va passar per presons i camps de treball fins que el 1948 va rebre l’indult; va morir el 1976 (i 3) 

Sempre va 
defensar que 
havia pujat al 

Palau Episcopal 
per fer fotos 

Va admetre que 
havia militat a 

ERC i al sindicat 
de la CNT. Li van 

caure 12 anys

Va reconèixer 
que havia estat 
a la plaça de la 
Catedral però 
per curiositat

Va passar per 
presons i camps 
de treball. L’any 

1948 el van 
indultar  

A Vic es van fer 
140.000 tendes 
per al Ministeri 
de Defensa de la 

República

Un cop alliberat 
es va quedar a 
Samianigo. Va 

morir a Banyoles 
l’any 1976
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En aquests temps tan confusos, 
sense certeses, sense líders en con-
dicions, sense normes clares, sense 

seny… el que ens queda sobretot és la nostra gent. 
Amb els que compartim el confinament, especial-
ment, però també amb aquells que cada dues hores 
ens enviem un missatge i hi estem permanentment 
connectats. Són la família, aquesta gent. La genèti-
ca i la que hem escollit. Família i amics. La nostra 
gent, de veritat. Mireu el vostre WhatsApp. Mireu 
el vostre sofà. Aquesta gent. 

Només quatre dies que estic tancada. És dilluns. 
He enviat més cors per WhatsApp que en tota la 
meva vida. Missatges d’enyorança, de tot el que 
farem quan quedem, d’abraçades pendents, de 
“com estàs”, de “què fas”, de petons, petons i 
petons. Que mira, que serveixi tot això per repartir 
amor entre els nostres, doncs ja és bonic, veus? Ja 
té alguna cosa de bo, sabeu?

No deixeu de fer-ho. Amb la gent que us importi 
de veritat. Digueu-los molt que els penseu i que els 
enyoreu. Que el virus ens ha tret les abraçades de 
veritat, però que no ens robi gens les telemàtiques 
i les cartes d’amor. 

Hi ha gent que està pitjor. I no pot fer ni això. 
Imagineu-vos que sou el rei d’Espanya, el Felipe. I 
penseu quina tristesa ha de tenir quan el que està 
fent aquests dies és adonar-se que no s’escriu mis-
satges amb la família per preguntar com estan, no, 
sinó que els escriu missatges per aïllar-se d’ells, per 
treure-se’ls de sobre, per dir-los: “Jo, de tu, no en 

vull saber res.” Ha de ser trist i més en dies com 
aquests. “Mira, papa, que passo de tu, de la teva 
herència, de la teva corrupció, que per fer veure 
que jo soc diferent, t’he d’enviar a la merda públi-
cament.”

En dies de confinament amb la família, ja és mala 
sort. Imagineu-vos els whatsapps de tota aquesta 

colla, traient-se de sobre els milions de les herèn-
cies perquè estan empestats. Uns, queixant-se que 
s’han quedat sense permís penitenciari i els altres, 
dissimulant tota la porqueria que surt de sota les 
catifes. I el rei i la reina, amb la relació tan bona 
que diuen que tenen, allà, tots dos, tancats. Sort 
que el palau és gran i deuen tenir internet d’alta 

velocitat perquè si no, no es podria suportar això 
de cap manera. Que almenys jo estic confinada amb 
la gent que m’estimo més del món, sabeu?

El rei renega de la família aquests dies mentre 
nosaltres enviem cors per WhatsApp. I què voleu 
que us digui, mai no els he envejat, eh? Mai. Ni una 
mica. I menys ara, pobres… Ara albiro el seu final, 
ja ho veureu, gairebé més proper que el final del 
confinament. 

Que no? Que soc una il·lusa? Temps al temps, 
amics. Sempre dels moments més durs en surten 
les relacions o fortes o trencades. I jo faig les meves 
apostes sense por. 

Els resultats? Us els faré saber per WhatsApp. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

El rei renega de la família 
aquests dies mentre nosaltres 
enviem missatges amb cors. I 

què voleu que us digui, mai no 
els he envejat, eh? Mai. Ni una 

mica. I menys ara, pobres

EL 9 NOU

Després de la primera setma-
na d’ençà del decret d’estat 
d’alarma per la Covid-19 la 
situació, com es preveia, lluny 
de millorar ha empitjorat. 
El ritme de nous positius ha 
augmentat i, malauradament, 
s’han hagut de comptabilitzar 
les primeres defuncions. A 
Osona, aquest dimecres es va 
fer pública la primera mort i 
la sospita que dues persones 
més també podrien haver 
perdut la vida amb el corona-
virus. Aquestes xifres segons 
els experts és possible que 
s’incrementin en els propers 
dies. Per això l’obligació, ara, 
és continuar fent cas a les 
recomanacions de les autori-

tats: cal que siguem el màxim 
d’escrupolosos amb l’ordre 
de confinament. Aquesta és 
l’única manera d’aplanar la 
corba de contagis i, per tant, 
evitar la saturació dels serveis 
d’urgències i hospitalaris. El 
temor és que s’arribi al pic de 
contagis amb uns recursos, 
especialment pel que fa a llits 
disponibles d’UCI, ja al límit. 
Per això, des del Consorci 
Hospitalari de Vic aquesta 

setmana s’han fet modifica-
cions al servei per garantir 
l’atenció. Les urgències de 
primària ja no s’atendran a 
l’Hospital, sinó al CAP Vic 
Nord, que passarà a estar 
obert les 24 hores del dia set 
dies a la setmana. D’aquesta 
manera, s’alliberen recursos 
a l’Hospital per centrar-los 
en les urgències hospitalàries 
i en el presumible augment 
de casos afectats per corona-

virus. Per això s’ha habilitat 
una segona UCI a la primera 
planta. En aquest punt cal 
posar en relleu la feina dels 
professionals sanitaris que 
substitueixen amb dedicació 
la falta de majors recursos. 
No només per la pressió assis-
tencial a què estan sotmesos, 
sinó també pel risc que com-
porta per a la seva salut. A 
banda dels sanitaris, és enco-
miable l’esperit altruista de 

moltes persones voluntàries 
mobilitzades per donar un 
cop de mà a l’hora de pal·liar 
una situació complexa que 
tindrà un important impacte 
econòmic. Com a mostra, els 
ERTO, expedients de regula-
ció temporal d’ocupació, que 
ja han començat a presentar 
moltes empreses amenaçades 
de quedar ofegades per la 
caiguda en picat de l’activitat. 
És un recurs per salvar llocs 
de treball amb una aturada 
puntual d’unes setmanes. 
Cal esperar que la injecció de 
diners del govern d’Espanya i 
els ajuts anunciats pel govern 
de Catalunya ajudin a pal·liar 
una doble crisi, sanitària i 
econòmica, que no duu res de 
bo a ningú.

Màxima atenció davant 
una pandèmia que creix 

El WhatsApp del rei
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Jaume Salés                          

Quan hom estudia i s’ha d’aprendre la lliçó 
de memòria hi ha diferents tècniques. Segu-
rament totes elles són vàlides, però no totes 
van bé per a tothom. Això és com quan algú et 
demana que li recomanis un llibre per llegir: 

el que a un li ha agradat molt a un altre no li agrada gens. I 
viceversa. Doncs bé, hi ha qui té memòria visual –que fa com 
una mena de foto del que veu i així ho retén– i hi ha qui la 
té auditiva –necessita sentir-ho perquè li quedi gravat–. La 
memòria, però, té molts misteris, encara, sense resoldre. La 
memòria tant pot ser excel·lent com donar males passades. I 
si no que ho preguntin a aquells que han hagut de prestar tes-
timoni en algun judici. Després d’haver passat pel sedàs dels 
advocats i l’aparell judicial, a vegades, hi ha qui dubta fins i 
tot de l’ordre dels seus cognoms!

S’ha passat d’una època en què tot s’havia d’aprendre de 
memòria a una altra en què es menysprea el fet de memoritzar. 
Segurament, com sempre, l’equilibri el trobem a mig camí dels 
dos extrems. A vegades, no cal forçar el fet de memoritzar una 
experiència, ja se’t guarda sola i, amb el temps, passa a ser un 
record. Hi ha qui diu que els records són calaixets de la nostra 
memòria que a vegades s’obren sols i a vegades per obrir-los 
necessites una clau. El conjunt de calaixets forma la vida de 
cadascú. Com va dir Joan Barril, a la seva obra Les terres pro-
meses, la vida no és sinó la memòria d’allò que hem viscut.

L’altre dia, anant cap a Camprodon, circulant per la C-17, 
mentre escoltava el programa de Catalunya Música Tots els 
matins del món, presentat per Joan Vives i Ester Pinart, tot 
d’una vaig sentir una melodia que em va evocar la meva època 
d’infant. El programa anava de música de sarsuela i de cop 
sento unes notes que m’eren conegudes. Vaig haver d’estar 
atent, quan va acabar la peça, per escoltar a quina obra per-
tanyia. Era l’intermedi de La boda de Luis Alonso, del mestre 
Gerónimo Giménez. El fragment no m’era conegut per haver 
escoltat mai aquesta sarsuela tan famosa, ni tampoc per haver-
la sentit els diumenges al matí a Ràdio Roda en l’emissió del 
programa Amics de la Sarsuela, o del genero chico com no es 
cansava de repetir l’admirat Miquel Vilar Blanch, Don Manoli-
to. Aquest fragment era el que sentia que xiulava, una vegada 
sí i una altra també, el meu avi Genís quan havia de rumiar 
algun moviment en les moltes partides d’escacs que fèiem, a 
l’estiu i, que consti, que no em donava mai peixet perquè deia 
que era la manera d’aprendre’n. De gran, sempre havia desit-
jat saber què xiulava per veure si a mi també em provocava un 
estat de pensament intens, però mai no ho havia aconseguit. 
Ara sí, se m’havia obert un calaixet de la meva memòria! De 
sobte, havia trobat la clau!

La memòria té bo que un record te’n porta un altre. I heus 
aquí, que lligant sarsuela i Roda de Ter, recordo una de les 
anècdotes que sempre havia sentit explicar a casa. Per la festa 

major de Roda s’havien fet espectacles de sarsuela amb com-
panyies i cantants de primer nivell. Una vegada, els organit-
zadors, tips que sempre hi haguessin espavilats que miressin 
la manera d’entrar sense passar per taquilla, van donar ordres 
estrictes a la persona que feia de porter: “Estigues atent i 
recorda que qui no porti l’entrada, no entra!”. El porter s’ho 
agafà tan al peu de la lletra que aquell dia no es va colar ningú. 
Però, tot d’una, es presenta un home, ben plantat, a la porta i 
fa el gest de passar. Davant l’impediment del porter, li demana 
permís per entrar, però, com que no porta entrada, l’altre no 
el deixa passar. Tant i tant va durar l’estira-i-arronsa, que el 
que volia entrar li etziba: “Miri, si no passo no hi haurà fun-
ció perquè soc Marcos Redondo!”. Txant, txant, txaaant! Dis-
culpes, reverències i cap dins! I el baríton cordovès, estimat a 
Catalunya, a sobre ho va brodar!

TRIBUNA

Memòria i records
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Primera persona mor-
ta amb coronavirus a 
Osona

Mesures excepcionals a 
l’Hospital Universitari 
de Vic

Comprova si pots tenir 
coronavirus amb un test 
molt ràpid de salut

Controls policials als 
accessos de Vic

Quin risc de propagació 
per contagi té la Covid-
19 al teu municipi?
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El premi Joaquim 
Ruyra de narra-
tiva és un dels 
més antics que es 
donen en la lite-
ratura catalana, 
i l’han guanyat 

escriptors de gran prestigi. 
A aquesta llista s’hi afegeix, 
des de fa pocs dies, el tonenc 
Albert Canadell. 

PROTAGONISTES

Mengem Osona 
ha fet una crida 
per no oblidar els 
petits productors 
d’aliments, que 
són els que més 
patiran aquests 

dies. També ara, amb les 
nostres decisions de compra, 
podem exercir la solidaritat. 

La recerca sobre el 
coronavirus es fa 
des d’àmbits molt 
diversos, i un d’ells 
és trobar-ne l’ori-
gen i el mecanisme 

del seu traspàs d’animals a 
humans. En això treballen 
investigadors com el vigatà 
Joaquim Segalés. 

Aina Roca            
Mengem Osona

Joaquim Segalés                
Investigador IRTA-CReSA

Albert Canadell               
Escriptor i artesà

Jordi Pota és un 
dels professio-
nals de les arts 
escèniques que 
aquests dies creen 
continguts des 
de les xarxes per 

distreure’ns. Quan tot això 
s’acabi, caldrà pensar en ells 
i gaudir del seu art en viu. I 
contractant-los. 

Jordi Pota                
Actor i mag El meu avi Genís xiulava una sarsuela 

quan havia de rumiar algun moviment 
en les moltes partides d’escacs que 

fèiem a l’estiu. De gran, sempre havia 
desitjat saber què xiulava per veure    
si a mi també em provocava un estat 

de pensament intens

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
13. Des 
d’ahir que 
surts al car-
rer amb la 

sensació d’estar-te acomia-
dant de la quotidianitat qui 
sap per quant de temps. De 
veure una artista que munta 
una exposició amb tota la 
il·lusió, de preparar el pro-
grama de televisió de dimarts 
que ve amb un escriptor, de 
fer la pausa del cafè o del 
dinar al lloc que t’agrada i 
on trobes gent amb qui t’has 
fet amic... Ja fa dies que es 
veu a venir. I encara hi ha qui 
s’entesta, i qui vol anar a la 
terrasseta del bar que ara s’hi 

està bé, i qui vol sortir amb la 
colla en bici, o passar el cap 
de setmana a la vall de Cam-
prodon. La quotidianitat ens 
pot semblar a vegades grisa o 
monòtona si no fem mil i una 
grans coses, però ara, mirant 
en la curta perspectiva d’una 
setmana, què no donaríem 
per tornar-la a recuperar?
Dilluns, 16. Organitzats per 
instal·lar-nos en una nova 
rutina. Tot allò que semblava 
imprescindible s’ha tornat 
contingent, i a l’inrevés, allò 
que podia semblar per alguns 

una molèstia (“jo no vull que 
em posin res per treballar des 
de casa, que ja ho faig prou a 
la feina”) ha esdevingut vital. 
En general, els periodistes ja 
estàvem preparats i no ens ha 
costat tant, tot i que el contac-
te presencial  amb aquells que 
són protagonistes de les notí-
cies es trobi tant a faltar. 
Dimecres, 18. Venen a portar 
gasoil a casa. Els operaris, 
amb mascareta. Feia falta, 
perquè a finals d’hivern hi 
ha molts dipòsits que es van 
buidant. També aquesta crisi 

serà bona per valorar feines 
com les que fan aquesta gent 
que arriba amb el camió i et 
descarrega el combustible 
per a la calefacció i l’aigua 
calenta. Una més de les mol-
tes feines que fan possible 
continuar amb una relativa 
normalitat la vida, en aquesta 
estranya situació. A tocar de 
casa, la farmàcia, el super-
mercat, el forn, la fruiteria, la 
llibreria... comprar el pa i el 
diari, amb totes les precauci-
ons del món, és el senzill acte 
que encara ens socialitza. 
Dijous, 19. Tanquem el diari 
més estrany que hem fet mai. 
Però sortirà. I si un dia no 
podem en paper, al quiosc 
digital i a la web. Som la con-
nexió amb la quotidianitat 
d’abans del coronavirus. 

En el trànsit entre dues 
formes de quotidianitat

A correcuita
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No ens podem 
fer càrrec enca-
ra de tot el que 

suposarà la crisi de la covid-19, 
però a cada fil que s’estira d’al-
guna de les repercussions que 
pot tenir en el món de la cultu-
ra, la xarxa d’influència negati-
va es fa més ampla, més llarga i 
més espessa. 

Una qüestió és si tots els 
agents culturals seran prou 
forts per superar la crisi, i sem-
bla que no serà així. La precari-
etat no és nova, i aquest forat, 
sumat al que ja s’arrossega de 
temps, serà letal per a molts.

Una altra és quin percentatge 
de les ajudes anirà a la cultura, i 
–molt important– com es repar-
tiran aquestes ajudes. Estem 
massa acostumats a unes inèr-
cies que afavoreixen sempre els 
mateixos seguint patrons ruti-
naris i injustos. (I també quins 
quimèrics laberints burocràtics 
caldrà superar.)

També caldrà veure què apor-
taran de nou a les dinàmiques 
de creació, exhibició i públic 
les iniciatives que estan sorgint 
de creadors, exhibidors i molts 
altres agents. Si seran flor d’un 
dia o si algunes d’aquestes 
maneres de fer es quedaran per 
sempre més.

Sigui com sigui, en cap aspec-
te de la vida ja res no serà igual. 
Tant de bo que tothom arribés 
a entendre que molt d’allò a 
què tots hem renunciat no és ni 
important ni imprescindible, i 
que és nociu per a tots, i que no 
ens cal tornar-hi.

Mentrestant
Víctor 
Sunyol

SI...

Cau una pluja constant. Ha enfosquit de 
cop. Els núvols baixos, carregats, impedei-
xen veure l’horitzó de la Plana. Un cotxe 

m’avança pel carrer de la Vila i m’espanta. Al matí encara ha 
sortit a comprar qui ho fa habitualment. A la tarda, només 
quatre clients s’han acostat al forn de davant la casa de la 
vila. Demà ja només obriran al matí, com la majoria d’esta-
bliments alimentaris. Hi ha un silenci espaordidor. Em recor-
da tant la crisi de la grip A que vam passar la primavera del 
2009 a la Ciutat de Mèxic! Una capital cosmopolita i milionà-
ria buida del tot.

Quin dilluns més estrany. Tothom es demana quant dura-
rà. Diumenge encara es va sortir fins als boscos de l’entorn 
per agafar aire. Com a alcaldessa no ho vaig impedir. Em va 
semblar un contrasentit que des del Gobierno autoritzessin 
passejar el gos i no poguessin sortir persones que cada dia 
caminen i molt. Amb responsabilitat, sense fer conversa, 
cadascú aïllat. Aquest dimarts hem deixat sortir de dos en 
dos familiars que viuen en pisos inhabitables.

Dissabte vaig consultar a les perruqueries si no els sem-
blava correcte deixar de treballar. Des de quan és un servei 
essencial? El risc que corrien les professionals era massa gran 
i les vaig afegir al ban on decretàvem quins establiments 
tancar. Hi va haver alguna trucada fora de to, que va atendre 
impecablement el regidor de Governació: un camp de golf 
tancat mentre l’altre seguia obert o una gran ferreteria que 
no havia rebut el ban dissabte i dilluns encara obria. 

La pregunta és sempre la mateixa: qui es farà càrrec de les 
pèrdues? No ho sé, però estic convençuda que ho podrem 
assumir entre tota la societat: administracions, professio-
nals, particulars... Ara mateix el que em preocupa és que els 
contagis es vagin contenint, que no ens encomanem. I que al 
més aviat possible s’aixequi la confinació i les mesures d’au-
toprotecció a què ens hem sotmès de forma ben responsable. 
Només dilluns al vespre el guàrdia municipal va haver de fer 
tancar un bar amb un amo mesell que havia reunit quatre 
parroquians.

És molt dur escoltar com ho està patint la gent gran usu-
ària de la Residència de la Fundació Vilademany, que no 
poden rebre la visita diària dels familiars: plors, enrabiades, 
depressions... Una feina encomiable de les professionals, 
substituint els més estimats. Però és el primer que s’havia 
de fer: minimitzar els riscos entre els més vulnerables amb 
patologies diverses. És admirable com tothom a l’Ajunta-

ment, des de regidors fins a brigada municipal, fa la feina 
que toca sense ni un però. Busquem mascaretes entre dentis-
tes per a qui treballa, mentre al forn –on ara només cobra una 
dependenta– un industrial m’ofereix desinfectant. Gràcies!

Davant de la incertesa general –prenem decisions sovint 
per intuïció, encara que des de la Delegació del Govern se’ns 
informa contínuament i els alcaldes estem ben connectats– 
s’agraeix la solidaritat i cooperació de voluntaris de totes 
les edats, però sobretot del jovent, el col·lectiu sovint més 
menystingut. En una vila de 6.666 habitants encara funciona 
el bon veïnatge –el refrany és clar, val més un veí a la porta 
que un parent a Mallorca–, però no se sap mai de qui ens 
haurem de refiar. Responsabilitat i seny. Informació rigorosa 
–prou rumors i notícies no contrastades– i directrius clares. 

Mentrestant tornen al poble estudiants que han deixat 
l’Erasmus. Deixen l’abraçada per quan acabi la quarantena. I 
em truca un germà des d’una illa africana: han tancat ports i 
aeroports. Tant de bo es lliurin d’aquesta, després de l’Ebola, 
tot i que la majoria de comerços són regentats per xinesos. 
És fuster i no pot treballar: li falta material de Vitòria, Jaén 
o València. El món interconnectat. Ell encara podrà anar a la 
platja, sense necessitat de passejar el gos.

Mercè Cabanas Solà  
Alcaldessa de Taradell

Gestió local d’una crisi global
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Escric aquest article altament pre-
ocupat per l’emergència sanità-
ria que estem patint. Augmenten 

el nombre de casos amb coronavirus i la gravetat 
d’aquests. Som dimecres, tot just fa cinc dies que 
estem confinades a casa, i en venen molts més. 
Se’ns permet sortir per anar a treballar, diuen, en 
feines realment necessàries. Tanmateix, centenars 
de treballadores continuen obligades a treballar 
a la indústria càrnia, produint com mai. Com si 
no tinguessin reserves congelades per garantir el 
subministrament bàsic a la població o calgués con-
tinuar exportant al millor postor. També hi ha tre-
balladores a qui s’ha obligat a anar a la nau o magat-
zem per fer tasques avui tan imprescindibles com 
inventaris, per ordre del patró, no fos cas roman-
guessin confinades a casa. Hi ha paletes a les obres, 
transportistes repartint ferro, fusta i tot tipus de 
materials de construcció. Perquè tothom sap que el 
totxo, en aquestes situacions, és del tot necessari. 
Tota aquesta gent es veu obligada a treballar, com 
s’hi veuen tants i tantes autònomes i treballadores 
totalment precaritzades i desprotegides, posant en 

risc no només la seva salut sinó, sobretot, la salut 
comunitària. La d’ells, i la de les persones que més 
s’estimen, per així poder portar menjar a taula. 

En aquest context, des de Capgirem Vic dilluns 
vam trucar a l’alcaldessa de la ciutat. Vam demanar-
li de molt bones maneres i amb la màxima empatia 
–ella ho podria corroborar, n’estic convençut– que 
des de la institució es demanés públicament a les 
grans empreses reduir al màxim la producció, per 
així alliberar el màxim nombre de treballadores i 
fer el que diu la gent experta: reduir la mobilitat 
laboral. De la mateixa manera que s’aconsella al 
ciutadà, es podria aconsellar a les grans empreses. 
Sabem –i així li vam fer saber– que l’Ajuntament 

no té competències per obligar a res, però sí que 
és una institució i autoritat pública amb l’obliga-
ció d’exercir tot el seu poder per protegir l’interès 
comunitari. Va mostrar comprensió a la demanda 
que li traslladàvem. Tanmateix, el mateix vespre 
el govern de la ciutat feia servir el canal de Tele-
gram habilitat per informar sobre el coronavirus 
per compartir, sencer i sense matisos, el comunicat 
emès pel Consell Empresarial d’Osona. El comuni-
cat de la Patronal on l’empresariat es limita a dir 
que està fent les coses molt ben fetes, facilitant el 
teletreball i respectant els protocols establerts. Fal-
taria més. Cínicament, acabaven el text dient que 
“el manteniment dels llocs de treball ha de ser una 
prioritat”. Totes sabem que la seva única prioritat 
és maximitzar els beneficis, i que si això ho poden 
fer amb dues treballadores mai no ho faran amb 
quatre. Ja fa temps que totes plegades voltem per 
aquí. Totes les grans empreses –les empreses “de 
debò”– saben que si, en lloc de repartir-se dividends 
produïts amb l’esforç de les treballadores, socialit-
zessin els seus beneficis amb uns salaris dignes, ara 
les treballadores no es veurien obligades a jugar-se 
la salut per anar a treballar. O si com a mínim no 
es malbaratessin la riquesa acumulada en segones 

Joan Coma Roura  
Regidor de Capgirem Vic

Coronavirus, governs i grans empreses

(Continua a la pàgina 19)
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Començo igual com acabaré: el 
meu més respectuós i emocionat 
agraïment a tot el personal sanitari 

que amb risc de la seva vida ajuda tots els pacients, 
pateixin o no coronavirus. Però no escric sobre la 
covid-19 perquè no hi entenc. Pel que noto, tampoc 
hi entenen els del gobierno de Madrid: per desgrà-
cia, les seves decisions no acaben d’avenir-se amb 
les de l’OMS. Així que, per desgràcia, durarà temps 
i ja vagarà de parlar-ne. O no: la Merkel, amb since-
ritat, augura que l’agafarem un 70%. Ai! Em refe-
riré al “comissionista”, dit abans el campechano i 
més abans el perjuro, acusat per molts d’avalar el 
cop d’estat del 23-F de 1981 –com cantava La Trin-
ca: “Tranquil, tranquil, que és la guàrdia civil”– i 
que després de les trucades de París i Berlín recu-
là, aquell que, segons Forbes, ha acumulat una 
riquesa de prop de 2.000.000.000 de dòlars durant 
el seu regnat i ja abans. De fet, amb els anys s’han 
anat coneixent algunes de les seves comissions. 
Un exemple: Roberto Centeno, exconseller dele-
gat de Campsa, afirmà que l’home percebia entre 
1 i 2 dòlars per cada barril de petroli que comprava 
l’estat als àrabs, un sobrepreu que pagàvem “todos 
unidos”. Quant pujava la comissió? Explicà que “un 
petrolero de 200.000 toneladas lleva entre 1.400.000 
y 1.600.000 barriles; entonces, estamos hablando de 
que un petrolero le puede producir en aquel momen-
to un beneficio de 2 millones de dólares del año 1979”. 
Quants petrolers cada any? Quants anys? On ama-
gava el benefici?

Tot i que el descrèdit del campechano pels seus 
negocis, sempre amagats per la premsa cortesana i 
camuflats pels partits del règim, eren més o menys 
coneguts pels espanyols, que no sempre se’ls volien 
creure, la causa de la seva abdicació fou l’escàndol 
(foto inclosa) de l’elefant caçat a Botswana l’any 
2012. Hi viatjà acompanyat de la Corinna. Hagué 
d’abdicar el 2014. I ha estat la Corinna la detonant 
del darrer (fins ara) escàndol de la monarquia, que 
intentaré resumir:

L’estiu de 2008 el campechano va rebre, sembla, 
una donació de 100 milions de dòlars del govern de 
l’Aràbia Saudita, dipositada al banc suís Mirabaud 

en un compte a nom de la Fundació Lucum, domici-
liada a Panamà, de la qual ell apareixia d’únic titu-
lar.

Pel maig de 2012, segons acta notarial que obre 
en un jutjat de Madrid, Corinna hi descriu una ope-
ració d’espionatge i amenaces i intent de robatori 
de documents per part del CNI a Mònaco.

L’estiu de 2012, segons la Tribune de Généve, el 
campechano va donar d’aquell compte 65 milions 
a Corinna, quan el banc se’l va treure de sobre per 
culpa de l’escàndol de l’elefant. 

Pel febrer de 2015 el comissari José Villarejo i 
Juan Villalonga (expresident de Telefónica), que el 
va informar, viatjaren a Londres per entrevistar la 
Corinna i li gravaren l’entrevista: hi exposa una  for-
tuna a Suïssa i un terreny a Marràqueix (Marroc) 
propietats del rei emèrit. De resultes, l’any 2018 el 
cap gros del CNI comparegué al Congrés sense con-
seqüències, que tampoc se’n derivaren de la causa 
oberta a l’Audiència Nacional: l’emèrit era inviola-
ble, i avall que fa baixada.

La tardor de 2019 es produí un seguit de contac-
tes entre fiscals de Suïssa i d’Espanya per a inter-
canvis d’informació sobre possible corrupció en 

comissions per la construcció de l’AVE a Aràbia.
El 19 de desembre següent el fiscal suís Yves Ber-

tossa prengué declaració com a investigats, entre 
d’altres, a Corinna i als representants de la banca 
Mirabaud.

Ja el 2020, el 29 de febrer, The Daily Mail publicà 
una entrevista a Corinna, en la qual acusà el CNI 
d’abusos constants des de feia anys i anuncià que 
el seu advocat de Londres denunciaria l’exmanaia 
del CNI i l’exrei, que a la Gran Bretanya no gaudeix 
d’inviolabilitat.

I ara, 14 i 15 de març, The Daily Telegraph infor-
ma que Felipe VI és el segon beneficiari, després 
del seu pare, del compte de la Fundació Lucum; 
apareix una altra fundació a Liechtenstein (quantes 
en sortiran?); i el rei treu un comunicat molt enre-
vessat, capciós, amb l’objectiu de salvar la monar-
quia, o sigui ell.

Per què el qualifico de capciós? Diu: que conei-
xia la Fundació Lucum i l’evasió fiscal del seu pare 
des de fa un any, o sigui que l’ha ocultada fins que 
han estat descoberts; que la coneixia per una sim-
ple carta del bufet anglès Kobre & Kim: és creïble 
que el seu pare el nomenés beneficiari sense dir-li 
personalment?; que va avisar les autoritats compe-
tents: quines?, i ni elles ni ell no van fer res contra 
l’evasió fiscal de l’exrei; que ha renunciat a l’he-
rència: una fal·làcia més, clarament demostrada al 
Codi Civil; que retira al seu pare l’assignació en el 
pressupost de la Casa Reial, però no li reclama els 
diners percebuts ni retorna a Hisenda la partida 
corresponent. Per postres l’emèrit demana que es 
faci públic que no havia notificat mai res al seu fill 
sobre cap de les dues fundacions, que ha designat 
advocat/portaveu Javier Sánchez-Juno Mans (el del 
compi-yogui), i un error final: el campechano diu 
que després de la seva abdicació, pel juny de 2014, 
anuncià el 27 de maig de 2019 que “en junio de ese 
año ponía fin a toda actividad institucional u ofici-
al, retirándose completamente de la vida pública”. 
Així doncs, ja no frueix d’immunitat, oi? Fet i fotut, 
diria que el comissionista pot ser jutjat per evasió 
fiscal. Però per quines (enormes) quantitats? Com 
destaca la premsa internacional: “Un escàndol més 
dels Borbons”.

Moltes gràcies a tot el personal sanitari que 
aquests dies i setmanes s’està superant al servei 
dels ciutadans! Un autèntic servei.

Enric Castellnou i Alberch  
Politòleg

El comissionista

El ‘campechano’ ha acumulat 
una riquesa de prop de  
dos milions de dòlars  
durant el seu regnat

i terceres residències, àpats, rellotges i cotxes de 
luxe, escoles privades i viatges pel món, i fessin les 
reserves necessàries per a situacions d’emergència, 
ara no haurien de patir pels “llocs de treball”. No 
obstant, poques disposen d’aquestes previsions o, 
encara pitjor, poquíssimes estan disposades a fer-
ne ús davant l’emergència actual. Potser és que la 
majoria d’empresaris disfressen el seu patiment per 
generar por i així poder mantenir els beneficis que 
els permeten viure per sobre del bé i del mal, enca-
ra que sigui a costa de la salut comunitària? L’ex-
pertesa ens diu que si es féssim les coses bé, amb 
un màxim de quatre setmanes podríem capgirar la 
tendència expansiva del virus. És de mínims dema-
nar a les grans empreses aquesta corresponsabilitat 
i compromís social. 

Dimarts vam tornar a comunicar-nos amb l’alcal-
dessa. Ens va confirmar que la resposta del govern a 
la nostra demanda era el comunicat de la Patronal. 
Que més no podien fer-hi. El govern es convertia, 
així, en l’altaveu d’aquesta minoria privilegiada que 
sempre hi acaba guanyant. Vam tornar a insistir en 
la necessitat que l’Ajuntament fes una demanda 
pública a les grans empreses per protegir la pobla-
ció. Vam afegir-hi que fer d’altaveus de la Patronal 
i no emetre cap tipus de demanda pública per alli-
berar treballadores els convertia en còmplices del 

que pot acabar passant en llocs tan concorreguts 
com la indústria càrnia. De nou, va mostrar com-
prensió. Però cap demanda pública en aquesta línia. 
Finalment, dimecres, i després d’una nova conversa, 
l’Ajuntament treu les primeres recomanacions en la 
línia del que li demanaven. 

El mateix dimarts, una persona vinculada a una 
entitat social on s’acullen menors es va posar en 
contacte amb nosaltres per demanar-nos ajuda. Ni 

l’alcaldessa, que en presideix la fundació que ges-
tiona el centre, ni la regidora de Benestar i Família 
s’havien dirigit a elles. En aquest centre hi ha, actu-
alment, prop de 30 menors. Ni tan sols una trucada 
per part del govern. Al traslladar-ho, hem insistit 
en la necessitat que el govern focalitzi tots els seus 
esforços als col·lectius més desfavorits de la ciutat, 
prenent la iniciativa amb polítiques socials valen-
tes. Tanmateix, els fets d’aquest inici de setmana 

ens deixen claríssim quines són les seves prioritats. 
Quin és el seu sentit comú. Protegir les més fortes, 
que són les que paguen les campanyes electorals, 
tot fent servir l’argument de la por: ho fem per pro-
tegir els llocs de treball. 

Som perfectament conscients de la dificultat del 
moment que estem vivint. Voldríem que el govern, 
en lloc d’informar-nos del que decideixen, ens 
hagués convocat des del primer dia per tractar la 
situació conjuntament amb totes les forces del con-
sistori. No ha estat així. La seva és una cultura polí-
tica d’imposició competitiva, i no de treball coopera-
tiu. Us ben asseguro que nosaltres no hauríem gosat 
encarar la situació soles, perquè sabem que la intel-
ligència es multiplica en sumar-hi punts de vista. 
Voldríem que el govern actués escoltant, sobretot, 
allò que diuen les expertes: cal reduir la mobilitat 
laboral. Tampoc està sent així. Prefereixen els con-
sells de la Patronal. Només els demanàvem que fes-
sin una crida pública a la responsabilitat col·lectiva, 
pel bé comú, i hem necessitat –perdut– tres dies per 
fer-ho. Segurament, encara no són (ni som) cons-
cients que l’emergència que vivim ho pot acabar 
transformant absolutament tot. També l’acceptació 
acrítica de les desigualtats provocades pel sistema 
capitalista en què es fonamenta el seu poder. Mai 
oblidarem que mentre persones estimades s’estaven 
jugant la salut i la vida, la classe política dirigent 
protegia els interessos dels més poderosos.

Molts treballadors es veuen 
obligats aquests dies a posar 

en risc no només la seva salut 
sinó la salut comunitària i la 

de les seves famílies

(Ve de la pàgina 18)
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El tuit de Ponsatí

El per desgràcia el ja famós tuit de l’exconsellera 
Clara Ponsatí, que acabava amb la famosa frase “de 
Madrid al cel” però evidentment amb un significat 
molt diferent, posa cada vegada més en evidència la 
persona que s’ha manifestat d’aquesta manera tan 
insensible. Que no és la primera vegada, per cert, 
a fer afirmacions que la desqualifiquen totalment. 
Sincerament, jo penso que després del que ha mani-
festat aquesta senyora ara seria el moment oportú 
per desaparèixer políticament d’una vegada. Ella 
mateixa hauria de ser conscient que no està ni de 
bon tros al nivell requerit, i més tenint present que 
ha estat consellera. Fins i tot, si no ho fa, penso que 
l’hi haurien d’obligar. L’independentisme no neces-
sita de cap manera gent que opini amb tanta misè-
ria i burla d’una situació d’emergència i confusió 
i que caigui tan avall moralment. El que ha fet ha 
estat embrutar el bon nom de Catalunya i fer que, 
de cara a l’exterior, cada vegada ens tinguin menys 
en compte. Ens falta, cada vegada queda més clar,  
més altura intel·lectual. I, de moment, aquesta no es 
veu per enlloc. Potser per això mateix es poden en-
tendre moltes més coses. Jo, com a català, m’he sen-
tit ofès. Molt. I evidentment, aquesta dona no em 
representa per res. Per tot això demano perdó, en 
aquests moments d’incertesa, a tots els madrilenys 
que amb tota la raó s’hauran igualment sentit ofe-
sos. Com no podia ser d’una altra manera, ara s’ha 
disculpat i demanat perdó. Però jo penso que aquest 
penediment és cinisme pur i dur.

Ramon Riu Codinach Manlleu

Resposta a Antoni Noguer

En resposta a l’article del 13 de març d’Antoni No-
guer. Perdona’m que no et tracti de senyor, però 
normalment només ho faig a les persones més grans 
que jo o a personalitats que crec que es mereixen 
aquest tracte. Doncs bé, som de la mateixa quinta 
(per tant, no ets més gran) i no crec que et pugui 
considerar una personalitat, encara que hagis estat 
diputat i alcalde de Folgueroles. En aquest article 
tractes les persones que el 29 de febrer vam anar a 
Perpinyà d’Imserso català. Crec que ho fas en un to 
despectiu i et puc assegurar que entre la gran mul-
titud que hi havia hi vaig veure gent gran i molta 
de jove (crec que a aquests encara els faltes  més al 
respecte que als que ja tenim una edat, com tu). Més 
endavant ens tractes de hooligans (que segons defi-
nició són persones que causen aldarulls i actes van-
dàlics). Crec que aquí ens tornes a insultar, ja que la 
majoria de les persones que vam anar a Perpinyà som 
incapaços de matar una mosca. També prenent l’ex-
pressió de la diputada Laura López, parles del “viva-
les de Waterloo”.  Si consideres vivales una persona 
que per exercir el seu càrrec i complir el mandat del 
poble ha de deixar la seva ciutat i la seva família, 
fes-t’ho mirar. Referent a les paraules d’Anna Erra, 
crec que ella ja va manifestar que s’havien interpre-
tat malament. Res més, Antoni, crec que vam anar a 
la mateixa escola a Vic, però si fos així, el dia que ens 
van explicar els adjectius i les expressions gramati-
cals crec que tu no vas tenir el mateix professor que 
jo. Sense ànim de polèmica he cregut convenient fer 
aquestes puntualitzacions.

Miquel Vivet Miralpeix Taradell

22 de març, Dia del Seminari

Fa quasi 70 anys que entràrem al Seminari un bon 
grapat de nens (accepteu l’expressió grapat com 
una manera simpàtica d’explicar-me). Teníem entre 
10 i 11 anys. Feia poc més d’un any que s’havia 
inaugurat el Seminari de Vic, tot era molt nou, fred 
i humit. Ara, passats tants anys, podem fer-nos la 
pregunta de què ha quedat de tots els que ens vam 
trobar aquell mes d’octubre. Uns van abandonar 
passat molt poc temps, altres una mica més tard i 
pocs van acabar com a capellans. Dons bé, en el cas 
del nostre curs hi va quedar una gran amistat que 
encara perdura en els que quedem, alguns ja ens 

han deixat, i cada any ens trobem en un dinar per 
recordar aquells temps. Hi ha una altra cosa que 
sobreviurà a tots nosaltres: els arbres que vam plan-
tar al costat que dona a la carretera de Manlleu. Hi 
seran, però segur que mai ningú es preguntarà qui 
els va plantar. El Dia del Seminari, tradicionalment, 
és per pregar demanant vocacions al sacerdoci. Sí, 
tots podem fer-ho. Però estic segur que vocacions 
n’hi ha i ens hem de preguntar per què no arriben 
a bon termini. Ara el Bisbat de Vic ha promogut un 
sínode on participen grups de diferents parròquies 
que han escollit les persones més ben preparades i 
amb principis molt ferms en les seves creences per 
pensar, opinar i fer propostes. Fins i tot pot ser que 
d’algun d’aquests grups puguin sortir vocacions. 
Abans, com nens que érem, es feia necessari selecci-
onar molt bé les vocacions. Avui, els que es formen 
per ser sacerdots als seminaris ja no hi entren de 
nens. Per tant, tenen prou criteri per discernir què 
és millor per completar la seva formació i què o qui 
fa que abandonin. Els que tenen al seu càrrec la for-
mació potser haurien d’entendre que tenen davant 
seu adults no pas criatures a motllurar al seu capri-
ci. Hem de demanar capellans de la nostra terra, 
catalans, coneixedors de la nostra llengua, la nostra 
cultura i els nostres costums. Que congeniïn ple-
nament amb la feligresia. Els seminaristes d’avui, 
pocs, són joves ben preparats conscients que l’obe-
diència deguda no vol dir submissió. Són els superi-
ors i la jerarquia els que sovint confonen l’una amb 
l’altra, i això pot fer que alguns es vegin obligats 
a abandonar. No és qüestió de complaure els que 
busquen ser adulats, sinó manifestar lliurament 
el que cada un pensa, sense por de cap represàlia.  
Així mateix, potser tampoc és bo que es promoguin 
vocacions en institucions amb doctrines regressi-
ves i selectives, que fan més mal que bé, en perju-
dici del clero secular. No cal pas insistir a dema-
nar que el celibat sigui una opció. Semblava que el 
papa Francesc havia iniciat el camí per arribar-hi. 
Però la cúria, hereua rància de la inquisició, ho va 
impedir. Totes les formes d’autoritat requereixen 
evitar la intransigència. Moltes vegades aquesta 
intransigència surt de les estructures piramidals 
de les institucions, que en lloc de partir de les bases 
per conèixer les necessitats del conjunt parteixen 
de la cúpula que viu al marge de les realitats. No 
podem oblidar que les estructures jeràrquiques, 
en tota institució, són el poder. Un poder, moltes 
vegades, irracional. L’Església viu uns temps con-
vulsos i pot semblar que en trontolla la continuïtat. 
En tota la història ha viscut moments de recessió, 
però ha tornat a revifar. Aquesta és la gran virtut 

del cristianisme basada en la fe i les conviccions. 
La facilitat de comunicació actual ha fet que ja no 
es pugui ocultar res de tot el que passa i l’Església 
no en queda pas al marge. Els catòlics, pel signifi-
cat que té la paraula catòlic, no podem oblidar que 
inicialment som cristians, i hem de fer que aquest 
cristianisme estigui per sobre del catolicisme, per 
arribar a la unitat de totes les esglésies. Ara, amb 
el sínode de què he parlat, pot ser una bona oportu-
nitat perquè les autoritats eclesiàstiques del Bisbat 
oblidin que els seglars són solament seglars i que 
reconeguin que sense la seva participació l’Esglé-
sia no pot avançar. Els grups de treball, entre tots, 
tenen prou capacitat per orientar nous camins per 
retornar a l’Església d’on fa temps, per la seva invo-
lució en principis caducats, s’havia desviat.

Josep M. Perramon i Colomer Tona

Gran lliçó vital

Diria que tots plegats estem rebent una lliçó de vida 
impressionant. Per sort, sembla un virus que el cos 
pot combatre, encara que ja sabem que no tothom 
té el seu sistema immunitari correcte i com anem 
sabent apareixen morts. Però a mi el que em com-
mou és la praxis que de cop estem rebent de les au-
toritats competents i la gran disposició en general. 
És lògic que hi hagi discrepàncies... només faltaria! 
Aquesta obediència del món davant d’una amenaça 
mundial per les nostres vides, per mi, ens farà des-
pertar que els humans som molt fràgils. Estaria bé 
recordar-ho sovint i ser més humils. Aquesta mogu-
da que afecta la societat sense colors de banderes, ni 
idees polítiques, ni nacions, ni races!, crec que serà 
un punt d’inflexió actualitzat per pensar el que som. 
O sigui, mortals.

Albert Altés Segura Vic

Coronavirus

Vagi per endavant que lluitar i erradicar un virus 
patogen nou, al qual la població no ha tingut cap 
contacte anterior ni immunització, que té un perío-
de d’incubació llarguíssim d’uns 14 dies, que té una 
ràtio d’infecció aproximada en la qual cada malalt 
infecta tres persones, que té una afectació mundial, 
que presenta pocs símptomes i molt comuns, que a 
vegades és asimptomàtic, que té una taxa de morta-
litat baixa i, sobretot, en persones amb patologies 
prèvies no és, com dic, una tasca gens senzilla. Altra 
cosa és que no s’hagi de donar una medalla al pa-
panatisme a polítics, a mitjans de comunicació i als 
epidemiòlegs que han dictat i dicten les decisions, 
que han pres mesures per un valor de 14.000 mili-
ons d’euros (que pagarem entre tots, alguns més),  
mesures d’una eficàcia baixíssima o, en la majoria 
de casos, que no han servit per a res, alguna per en-
darrerir temporalment el contagi. Agrairia que les 
mesures que es prenguin tinguessin sentit i que 
els col·lectius indicats facin crítica interna i deixin 
d’espantar la gent i gastar-se els diners de tots d’una 
manera tan inútil.  La salut de les persones no empa-
ra el malbaratar els recursos, sinó utilitzar-los bé. 

Antoni M. Planes Ripoll

Fins sempre, avi

Avi, aviat farà quatre anys que te’n vas anar d’aquest 
món i no hi ha dia que no pensi en tu. Et trobo molt 
a faltar, recordo les mil i una coses bones que em vas 
ensenyar. Gràcies per donar-me les millors lliçons 
d’aquesta vida i ensenyar-me a ser millor persona. 
M’agradaria ser com tu, sempre amb un somriure a 
la cara, i és que, avi, tothom t’estimava per la bona 
persona que eres. Només tinc paraules bones cap a 
tu. Estic molt orgullosa d’haver pogut formar part 
de la teva vida i haver pogut disfrutar tots aquests 
anys de tu, plens de rialles i molt d’amor. Avi, no 
t’oblidaré mai. Gràcies de tot cor i una abraçada im-
mensa i un petó ben fort al cel. La teva neta, que 
t’estima. Fins sempre.

Sandra Plans Vic

Descansa en pau, Joan

Jordi Fàbrega     
President d’ERC Osona

Aquesta setmana moria Joan Serra i 
Armengol als 95 anys a casa seva, a 
les Masies de Voltregà. Era el fill pe-

tit de Cal Campaner, militant històric d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pare del nostre com-
pany i amic Hipòlit Serra, regidor a Sant Hipòlit 
de Voltregà. En Joan era una persona de fortes 
conviccions ideològiques i patriota de pedra pi-
cada. Persones com ell han estat història viva 
del nostre partit. Va viure la fundació d’ERC, la 
Guerra Civil i l’1 d’Octubre, entre moltes altres 
vicissituds. A causa de la seva fràgil salut i la di-
ficultat per caminar, feia ja uns anys ja no anava 
a les manifestacions a Barcelona, però seguia el 
fil polític com sempre ho havia fet. En Joan cada 
any comprava la loteria d’ERC per regalar-la a la 
seva família com a símbol de persistència en els 
ideals republicans i de llibertat nacional. En mo-
ments com els actuals, plens d’incertesa i dificul-
tats per culpa de la Covid-19, l’exemple d’en Joan 
ens guia per continuar lluitant persistentment i 
alhora ajudar-nos mútuament. Joan, és per per-
sones com tu que guanyarem la república, una 
república justa, culta i lliure com tantes vegades 
l’havies somiat. Descansa en pau, patriota incan-
sable!
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La lluita per aturar el corona-
virus ha comportat una dis-
paritat en el comportament 
de les empreses en funció del 

sector. Les obligades a tancar 
acaben fent ERTO; les dels sec-
tors estratègics treballen més 
que mai, i la resta, la majoria 

industrials, busquen encara la 
fórmula adequada. A Osona, 
CCOO ha comptabilitzat cinc 
ERTO d’empreses de serveis.

Els sindicats asseguren que la 
majoria d’empreses es preparen 
per presentar ERTO a Osona
CCOO ha comptabilitzat cinc ERTO ja presentats d’empreses del sector dels serveis

La cara i la creu de l’aturada
Vic Les empreses agroalimentàries han de continuar tre-
ballant per abastir la població. És el cas de bona part de 
les que hi ha a Osona. Dimecres l’aparcament d’una de 
les fàbriques de Can Tarradellas a Gurb tenia el mateix 

aspecte que cada dia, perquè la producció ha augmentat i 
no s’ha parat cap torn de treball. En canvi, la C-17 estava 
pràcticament buida de trànsit i els protagonistes eren els 
camions. El del transport d’alimentació és l’altre sector 
on ha augmentat la feina.

Vic

Dolors Altarriba

La situació és tan caòtica que 
es prenen decisions de forma 
ràpida i a vegades contradic-
tòries. El virus no s’atura i 
per entomar-lo cal aturar el 
moviment. Això, en el sector 
econòmic, és com anunciar 
una mort i per això és tan 
complicat trobar la solució 
ideal. Algunes empreses 
d’Osona –la majoria de les 
del sector hoteler i algunes 
d’industrials com Benito Ur-
ban– ja van anunciar abans 
de conèixer les mesures del 
govern espanyol per ajudar 
les empreses i treballadors 
un ERTO (expedient de regu-
lació temporal d’ocupació). 
Des de CCOO, i fins dijous, 
han comptat cinc ERTO pre-
sentats d’empreses del sector 
dels serveis que han estat ac-
ceptats. Això vol dir que els 
treballadors van a l’atur amb 
el 70% del sou, si no és que 
l’empresa ho complementa.

Un cop conegudes les 
mesures, que impliquen que 
l’atur no corre per als treba-
lladors i s’hi poden acollir 
tots, i tot i que cada empresa 
posa sobre la taula mesures 
temporals per evitar-ho, des 
dels sindicats expliquen que 
“la majoria ja es preparen 
per presentar ERTO”. Potser 
no afectaran a tots els tre-
balladors però “s’acabaran 

fent”, segons Paco Vega, 
responsable a UGT del sector 
industrial a Osona, “perquè 
hauran de tancar”. Vega 
explica que es poden aplicar 
algunes fórmules de flexibi-
lització com ara descomptar 
dues setmanes de les pagues 
extres als treballadors a 
compte de dues setmanes 
ara sense anar a treballar. 
Tots dos sindicats treballen 

per buscar altres formes de 
flexibilitzar aquest moment. 
“Si potser es parés tot dues 
setmanes de forma unitària, 
no s’allargaria tot plegat 
tant”, diu. Del mateix parer 
és Pere Antentas, president 
de la delegació a Osona de 
la Cambra de Comerç, que 
creu que el “tema sanitari i 
de salut va per davant” i en 
aquest sentit “s’ha de fer el 

Bon Preu pagarà una prima als 
treballadors i redueix l’horari
Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

El grup Bon Preu i Esclat ha 
consensuat amb el comitè 
d’empresa pagar una prima 
de 200 euros als treballadors 
que tinguin un contracte de 
40 hores setmanals i la part 
proporcional a la resta per 
l’esforç que estan fent per la 
feina afegida davant la crisi 
del coronavirus. Els darrers 
dies s’ha hagut de repostar 

urgentment perquè moltes 
persones compraven més 
del compte. Aquesta prima 
s’ingressarà ja amb la nòmina 
del mes de març als 7.800 
treballadors del grup. L’em-
presa està contractant nou 
personal per reforçar aquesta 
situació. 

D’altra banda, ha reforçat 
la higiene i la seguretat per 
evitar el contagi i per això 
redueix l’horari comercial, 
que passa a ser de 9 del matí 

a 8 del vespre i tancaran una 
hora als migdies (de 3 a 4) 
per desinfectar els establi-
ments i evitar que coincidei-
xin els torns de treball.

A més a més, l’arrodoni-
ment solidari que ja fa temps 
que funciona als supermer-
cats del grup es destinarà a 
la recerca contra el SARS-
CoV-2, el virus causant del 
coronavirus, juntament amb 
l’institut de recerca IrisCai-
xa.
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Ajuntaments com Ripoll 
i Manlleu ja posposen el 
pagament dels impostos
Manlleu/Ripoll

EL 9 NOU

Ajuntaments com Manlleu 
i Ripoll han anunciat que 
posposen el pagament d’im-
postos –que va del 15 d’abril 
al 30 de juny–. En el cas de 
Ripoll, l’Ajuntament també 
estudia oferir ajuts directes a 
persones autònomes, empre-
ses, comerços i professionals, 
que han hagut de tancar 
els seus negocis per l’ordre 

d’estat d’alarma.
Manlleu valora en 416.000 

euros les mesures aprovades 
per pal·liar la crisi. A més 
de suspendre el calendari 
d’impostos i establir-lo quan 
acabi la crisi, suspèn tempo-
ralment el pagament de les 
taxes vinculades a serveis 
públics com la piscina muni-
cipal i l’escola bressol, fa can-
vis per agilitzar factures als 
proveïdors i injecta 255.000 
euros al pressupost.

confinament. I penso que si 
es fes 15 dies ben fet torna-
ria a rodar l’economia, però 
si estem parats dos mesos es 
cremarà tot”, explica, mentre 
afegeix que sí que és cert 
que moltes empreses per ara 
encara no tanquen, “no saben 
com gestionar-ho. Perquè 
és complicat. I ho és també 
per als que han de prendre 
les decisions”, diu. Creu que 
Espanya probablement haurà 
d’optar per fórmules engi-
nyoses perquè “no té diners, 
està en fallida i no pot assu-
mir costos com a França, on 
s’ha parat tot. Espanya depèn 
del Banc Central Europeu”. 

Pel que fa a la presentació 
d’ERTO, Antentas també és 
partidari –com Pascal, de la 
UiER (vegeu pàgina 24)– de 
ser prudents. “L’ERTO ha de 
ser l’última opció, perquè 
d’entrada això provoca molta 
tensió entre els treballadors i 
llavors no saps si l’aprovaran 
perquè pot ser que l’autoritat 
laboral no l’accepti si la causa 
no és major”. També la pre-
sidenta del Consell Empre-
sarial d’Osona i responsable 
de l’empresa Construccions 
Ferrer, Lurdes Baulenas, 
es mostra prudent en fer 
una anàlisi de la situació. 
“Nosaltres encara no sabem 
com afecta les empreses que 
tenim associades tot plegat, 
però sí que ja veiem que hi 
ha proveïdors que fan ERTO 
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Imatge exterior del polígon Font d’en Tarrés de Manlleu

Tant pels 
sindicats com 

per la Cambra la 
solució passa per 
“tancar 15 dies” 

Les empreses 
busquen 

fórmules de 
flexibilitzar però 
tot va molt ràpid

per exemple en el sector de 
la construcció”. També creu 
que les mesures aprovades 
per ajudar les empreses 
poden estar bé si arriben a 
l’hora i es “poden aplicar de 
forma ràpida”.

I és que hi ha una part 
d’empreses com les alimen-
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La cara i la creu de l’aturada
Vic Les empreses agroalimentàries han de continuar tre-
ballant per abastir la població. És el cas de bona part de 
les que hi ha a Osona. Dimecres l’aparcament d’una de 
les fàbriques de Can Tarradellas a Gurb tenia el mateix 

aspecte que cada dia, perquè la producció ha augmentat i 
no s’ha parat cap torn de treball. En canvi, la C-17 estava 
pràcticament buida de trànsit i els protagonistes eren els 
camions. El del transport d’alimentació és l’altre sector 
on ha augmentat la feina.
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tàries o que treballen per 
aquest sector o el farmacèu-
tic que no estan obligades 
a tancar, ans al contrari, ja 
que l’alimentació i la sanitat 
estan en primer pla. És el 
cas de Splendid Foods, de 
Seva. El seu responsable, 
David García-Gassull, expli-

ca que “la demanda és molt 
més superior que l’habitual 
perquè a més a nosaltres 
ens afecta poc el sector hos-
taleria”. A la seva empresa, 
part dels treballadors fan 
teletreball mentre que per 
a la resta “s’han intensificat 
les mesures de seguretat 

des de dissabte passat tot i 
que el nivell ja és molt alt”. 
Espera que “la demanda s’es-
tabilitzi en dues setmanes” 
i per ara no “tenim absència 
de treballadors, però es rep 
molta informació i això ten-
siona”, afegeix. Jaume Cos-
ta, de Rotorprint, d’Olost, 

afegeix que no “augmentem 
producció però prioritzem 
els embolcalls del sector far-
macèutic i alimentari”. Tot i 
tenir dues plantes separades 
per 800 metres quadrats, han 
intensificat les mesures de 
seguretat entre els treballa-
dors. Altres empreses com 

les del grup Tesem, amb cinc 
centres a la Vall del Ges, han 
optat, des de dijous, per tan-
car “en benefici de la salut 
dels treballadors”, perquè 
expliquen que tenien coman-
des i material per fer-les. Ara 
busquen també quina opció 
és millor abans de l’ERTO. 

Pere Pous 
(Lavola): “Ja fèiem 
teletreball. Ho 
teníem a punt”

Manlleu Des de dimecres de 
la setmana passada a l’empre-
sa de serveis mediambientals 
de Lavola treballen des de 
casa i la seu de Manlleu ha 
quedat buida (foto). Com 
explica el seu president, 
Pere Pous, ja feia un any que 
gent de “les nostres oficines 
treballaven des de casa. Ho 
teníem tot a punt i no ens ha 
costat fer el pas”, explica. A 
través de videoconferències i 
eines per a reunions virtuals 
poden continuar amb la feina. 
Pous afegeix que qui no ho 
té tan a punt són “algunes 
administracions i per exem-

ple temes com les licitacions 
s’han retardat perquè els 
que treballen des de casa 
no poden entrar al servidor 
de l’administració”. Sí que 
aquesta aturada els afecta en 
els projectes educatius i que 
comportaven visites presen-
cials, com la gestió que fan 

al Cosmocaixa, però “per ara 
hem arribat a un acord amb 
els clients per no rescindir els 
contractes i oferim altres ser-
veis a través de la innovació”. 
Lligada a l’anglesa Anthesis, 
Pous afegeix que a Anglaterra 
també estan fent teletreball i 
es comuniquen diàriament.

Pere Girbau (Grup 
Girbau): “Prioritzem 
les comandes per al 
sector sanitari”

Vic Des que va aparèixer el 
brot de coronavirus a la Xina, 
a Girbau, amb fàbrica allà, ja 
van optar per cancel·lar viat-
ges. Dijous de la setmana pas-
sada van optar pel teletreball 
per a una part de la plantilla 
i dilluns es van quedar tots 
a casa “excepte uns serveis 
mínims. A partir d’aquest 
dimecres torna a treballar 
gent, menys de l’habitual 
per poder complir amb les 
comandes”, explica el conse-
ller delegat, Pere Girbau, que 
afegeix que hem “prioritzat 
la seguretat de la gent, per 
això n’hi ha menys i aïllats 
entre ells, i poder servir les 
comandes del sector sanitari 
que ens arriben”, explica. Gir-

bau assegura que no poden 
aturar la producció perquè 
“les bugaderies dels hospitals 
necessiten els nostres ser-
veis” (a la foto, la de l’hospi-
tal de Saragossa) i que serà a 
partir d’ara que veuran com 
gestionen el confinament. 
“Estem estudiant  possibili-
tats com plantejar mesures 
de flexibilitat. Totes les 

opcions estan sobre la taula”, 
explica Girbau, que considera 
que amb aquesta crisi “ens 
cal tenir prudència, paciència 
i capacitat d’adaptació”. És 
per això que afegeix que “tot 
i intentar mantenir un mínim 
de gent treballant no tot és a 
les nostres mans. Depenem 
dels proveïdors i de com vagi 
la quarantena”.
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Llotja de Bellpuig (16-3-20)

CONILL: 1,86 (=)
POLLASTRE VIU: 1,17 (=) – 1,40 (+0,05)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,95 (=) – 2,21 (+0,07) 
OUS: SC. 
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 (17-3-20)

GARROFA: 200/t (=)
GARROFA FARINA: 190/t (=)
SOJA PAÍS: SC.
MORESC UE: 184/t (–1)
BLAT: 205/t (–1)
ORDI PAÍS: 181/t  (–1)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 217 (=)
MILL: 420 (=)
COLZA: 245 (+7)
SORGO: 188 (–2)

Grans del Lluçanès (13-3-20)

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

Ribes de Freser/Ripoll

D.A.

Primer va ser Ribes de 
Freser i ara també Ripoll. 
Aquesta setmana s’han 
posat en funcionament en 
aquestes dues poblacions 
iniciatives per continuar 
venent productes des de les 
botigues del poble. En el cas 
de Ribes, 26 comerços s’han 
organitzat a través de la 
Unió de Botiguers de Ribes, 
de manera que la gent pot 
fer la comanda per telèfon 
a cada establiment i reco-
llir-la en quatre botigues 
que tenen autorització per 
obrir portes. Són Can Tori, 
la Cansaladeria-Xarcute-
ria Dolors Rueda, el Forn 

Robiró i la Pastisseria Sant 
Jaume. Aquest és un primer 
pas, però l’associació comer-
cial està estudiant altres 
fórmules com podrien ser 
armariets intel·ligents que 
“permetrien facilitar la 
compra i recollida de pro-
ductes en el cas que el con-
finament s’allargui i s’impo-
sin noves restriccions”. Des 
de l’entitat també demanen 
que no es deixi de celebrar 
el dia del pare i es compri 
en comerços de regals.

A Ripoll han ideat un sis-
tema semblant però portant 
la compra a casa. Els clients 
poden trucar a l’establiment 
que volen, encara que sigui 
més d’un, i si les comandes 

es fan al matí es porten a la 
tarda i si es fan a la tarda 
es porten l’endemà al matí. 
S’agrupen els tiquets i es 
paga en efectiu o targeta. La 
compra es porta en furgo-
netes que disposen de totes 
les mesures de seguretat i 
higiene necessàries, segons 
expliquen des de la Unió de 
Botiguers. S’han adherit a 
aquesta iniciativa 30 comer-
ços de diferents productes, 
dels quals només 9 estan 
oberts físicament perquè 
són del sector de productes 
essencials. La comarca ja té 
en funcionament també un 
sistema de venda per inter-
net on hi ha totes les boti-
gues: el Market Place.   

Un client recull la compra que ha demanat per telèfon a la botiga Mascotes Plujà, a Ribes

Al Ripollès, per ara les empreses 
industrials es mantenen obertes

L’anul·lació d’events com la Fira de les 40 Hores i el tancament de botigues “afectarà el comerç”

Ripoll

D.A.

Fins aquest dijous les grans 
empreses industrials del Ri-
pollès continuaven treballant 
amb normalitat mentre que 
totes les que han estat obli-
gades a tancar, com les del 
sector de l’hostaleria i les que 
en depenen, estan buscant 
fórmules per superar la crisi. 
Com que els esdeveniments 
són canviants, sí que la majo-
ria expliquen, segons la infor-
mació recollida per la UiER i 
EL 9 NOU, que es continuarà 
treballant “fins que comencin 
a fallar les comandes o els 
proveïdors” i amb “totes les 
mesures de seguretat per a 
la salut dels treballadors”. 
És el cas d’empreses com 
Casals, Soler i Palau, Fibran 
o Comforsa. Aquesta última 
explica en un comunicat que 
“treballa al 100%” i que “ha 
pres mesures per assegurar 
que la seva activitat continua 
en cas que el govern espanyol 
i català imposin mesures més 
dràstiques en les pròximes 
setmanes”. Empreses com So-
deca, però, que ja havia notat 
la manca de matèria primera 
que li arribava de la Xina, ha 
fet ja alguns acomiadaments 
i es planteja l’ERTO.

Quant al comerç, el gerent 
de la UiER, Josep Pascal, creu 
que és un sector que “patirà” 
i per això destaca iniciatives 
com les de Ribes i Ripoll 
(vegeu requadre), perquè 
la gent segueixi comprant a 
prop “sobretot objectes no 
alimentaris ja que seran els 
subsectors més afectats”. 
Events com la Fira de les 40 
Hores, que es feia a finals de 
mes, ara anul·lada, eren “un 
bon moment per a les ven-
des”, diu. 

Els comerços de Ribes de Freser i Ripoll s’agrupen per continuar 
venent via telèfon i recollint o rebent la compra a casa

Organitzar-se per vendre

Josep Pascal: 
“Cal ser prudent 
a l’hora de fer un 
ERTO perquè es 
pot denegar”

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Josep Pascal, gerent de la 
UiER, explica que “cal ser 
molt prudent a l’hora de fer 
un ERTO perquè han de ser 
de causa major i si no ho són 
es poden denegar”. Alesho-
res, afegeix, és més proble-
màtic per a l’empresa, que 
ha de córrer amb la despesa. 
Pascal explica que sí que 
també al Ripollès els asses-
sors estan desbordats i que 
s’estan fent molts expedi-
ents de regulació de petites 
empreses “bars, restaurants” 
de pocs treballadors, així 
com d’empreses mitjanes 
que treballen per al sector 
de l’hostaleria “i que pre-
veuen presentar ERTO o ja 
han suspès alguns contrac-
tes temporals”. En aquests 
casos, la causa major hi és 
perquè han estat obligats a 
tancar.

Pel que fa a les mesures 
previstes, des de la UiER 
han rebut moltes demandes 
sobre l’ajut de 2.000 euros 
per als autònoms no societa-
ris de la Generalitat. Pascal 
creu que la partida destinada 
“serà curta” i demana a les 
empreses que “facin bé els 
expedients de petició per-
què hi haurà concurrència 
competitiva i ja s’ha dit que 
es donaran ajuts fins que 
s’acabi la partida”. De tota 
manera, afegeix, no es poden 
presentar fins que s’acabi el 
mes de març ja que una de 
les condicions per accedir-hi 
és que aquest mes de març 
la facturació sigui menor al 
mes de març de l’any passat. 
Des de la UiER  també espe-
ren que es canviïn les dates 
de pagament de l’impost de 
societats.   
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La responsabilitat social davant la 
propagació del COVID-19 és cosa de tots
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Medi ambient
La transició 
energètica, un 
objectiu que 
encara va lent 
La Generalitat té aprovat un pla

La Generalitat de Catalunya 
ha aprovat el Pacte Nacional 
per a la Transició Energètica 
amb l’objectiu de consensu-
ar un nou model energètic 
català renovable, net, des-
centralitzat, democràtic i 
sostenible, en línia amb els 
objectius de la Unió Euro-
pea en matèria d’energia. 
El document de bases que 
ha aprovat el govern català 
i que ha estat ratificat al 
Parlament de Catalunya ha 
estat fruit d’un procés de 
concertació on hi ha partici-
pat la Taula d’Entitats dels 

sectors econòmic, social i 
energètic, la Taula de Partits 
Polítics i els departaments 
de la Generalitat relacionats 
amb l’àmbit energètic. Ara 
bé, tot i les noves mesures 
–canvis en la normativa 
sobre autoconsum aprova-
des pel govern espanyol– el 
desplegament del que ha 
de suposar un canvi d’ús de 
l’energia a tots els pobles 
encara va lent.

El pla preveu que l’any 
2050 tota l’energia que 
s’utilitzi a Catalunya sigui 
100% renovable. Per acon-

seguir-ho cal primer marcar 
una sèrie de mesures d’es-
talvi i eficiència tant a les 
llars com a les indústries. 
En aquest sentit, es van fer 
passos que van des de reduir 
la despesa energètica amb 
tecnologies diverses fins a la 
reducció de plàstic d’un sol 
ús i l’objectiu d’aconseguir 
el residu zero. Un altre dels 

objectius és construir i reha-
bilitar edificis perquè siguin 
eficients energèticament i 
autosuficients per anar bé. 
En aquest sentit, s’impulsen 
les energies verdes com l’eò-
lica, la fotovoltaica en auto-
consum i es milloren les tec-
nologies d’emmagatzematge 
d’energies per poder tenir-la 
guardada i no perdre-la com 

passa ara sobretot amb la 
solar si no hi ha unes bate-
ries.

D’altra banda, el canvi del 
vehicle motoritzat en ben-
zina o dièsel cap a l’elèctric 
és també un dels objectius, i 
tot i que els models elèctrics 
i híbrids augmenten les ven-
des encara s’és lluny de ser 
majoritari. 

El molí de vent de Pujalt, a l’Anoia, és un dels projectes que permeten caminar cap a la transició energètica
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Dona vida a la teva
teulada i treu el màxim

Sostenibilitat. Confort. Estalvi.

Instal·la amb nosaltres
plaques fotovoltaiques a 
casa teva o al teu negoci:

et garantim per contracte 
que reduiràs la teva 
despesa en energia.
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Produir i consumir a l’instant
L’autoconsum energètic augmenta cada dia després que desaparegués de la llei l’obligació de pagar 

un impost. La instal·lació permet obtenir energia 100% renovable i reduir la factura de la llum

Catalunya enfila camí cap 
a un nou model energètic 
que vol arribar, l’any 2050, a 
abastir-se només d’energia 
100% renovable per aturar 
els gasos d’efecte hivernacle 
i contribuir a frenar el canvi 
climàtic. El pla d’actuació 
aposta per l’autoconsum 
energètic, entès com la pro-
ducció d’electricitat per al 
consum propi.

El model més comú per 
produir energia per a la llar 
és la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, normalment 
col·locant-les al teulat o a 
la paret on més toqui el sol. 
L’electricitat obtinguda pot 
convertir-se en un comple-
ment del model actual o per-
metre a l’usuari desconnec-
tar-se de la xarxa. Tots dos 
sistemes tenen avantatges 
i inconvenients: el primer 
comporta uns costos fixos, 
però redueix la factura de 
consum elèctric a zero i ofe-
reix la possibilitat de vendre 
o comprar energia a la com-
panyia, segons necessitat. El 
segon estalvia el cost total 
que comporta estar endollat 
a la xarxa municipal, però 
corre el risc de quedar-se 
sense energia solar per falta 
de llum natural. Aquesta 
última opció no es recomana 
encara que ja s’hagi optat per 
posar bateries que emmagat-
zemen l’electricitat que no 
es gasta al moment que es 
produeix.

 Decidir-se per fer una 
instal·lació fotovoltaica al 
domicili té un cost inicial 
que oscil·la entre els 4.000 i 
els 9.000 euros, depenent de 
la quantitat de plaques que 
es necessitin. Disposar del 
nombre de panells adequat 
permet un augment de l’au-
tosuficiència que pot arribar 
a ser total. Normalment, es 

col·loquen entre sis i divuit 
panells fotovoltaics per 
habitatge, que ocupen una 
superfície aproximada d’en-
tre 10 i 30 metres quadrats. 
Un sol panell proporciona 
250 W i té una vida útil esti-
mada superior als 25 anys. 
Els experts asseguren que 
instal·lar aquests generadors 
suposa un estalvi energètic 
anual d’entre el 25% i el 
35%, a reduir de la factura, 
que pot arribar a ser del 95% 
si s’emmagatzema i el retorn 
de la inversió és d’entre sis 
i vuit anys. El manteniment 
de les plaques es fa amb la 
mateixa pluja que cau a cada 
punt, tot i que es poden fer 
revisions periòdiques per 

veure si estan bé en funció 
de la pluviometria.

El moment actual és ideal 
perquè s’ha arribat a la pari-
tat de la xarxa. Els preus dels 
panells fotovoltaics ha baixat 
tant els darrers anys (al vol-
tant d’un 80% en sis anys) 
i el preu de l’electricitat ha 
anat pujant i això fa que fa 
sigui més econòmic instal-
lar-los i autoconsumir que 
no pas vendre l’electricitat 
a la xarxa. És una opció del 
tot legal amb el Reial Decret 
900/2015 aprovat i la modi-
ficació, l’octubre del 2018, 
d’un dels articles, “l’energia 
autoconsumida d’origen 
renovable, cogeneració o 
residus està exempta de 
qualsevol càrrec o peatge”.

Una de les instal·lacions més grans de plaques d’autoconsum, en una empresa del Baix Ebre per part de Sud Renovables 

El retorn de 
la inversió 
en plaques 

fotovoltaiques és 
d’entre 6 i 8 anys
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La capacitat total dels 
embassaments a les conques 
internes de Catalunya puja 
al voltant dels 700 hectòme-
tres cúbics, durant aquesta 
setmana en què també hi 
ha hagut pluja. Són 200 
hectòmetres més que just 
fa un any i representa prop 
del 100% (un 99,87) de les 
reserves. Els embassaments 

de les conques internes que 
estan més plens són, per 
ordre, el de Riudecanyes, 
Foix, la Llosa del Cavall, la 
Baells, Susqueda, Siurana, 
Sant Ponç, Sau i Darnius 
Boadella. En alguns casos i si 
superen el 100% de la seva 
capacitat, que pot passar, 
l’ACA en redueix l’aigua 
desembassant gradualment 

Aigua fins més enllà del 2020
L’aigua del temporal ‘Glòria’ ha omplert fins al total de la seva capacitat els embassaments de les 

conques internes. Això permetrà que les reserves s’allarguin fins a l’any 2021

per recuperar el marge de 
seguretat, que és del 98%.

Pel que fa a la conca de 
l’Ebre, la capacitat total és 
de 78,24%, dos punts per 
sobre de fa un any (76,09). 
En total sumen 1.458,7 hec-
tòmetres cúbics. El que té 
més aigua és el de Terradets, 
seguit del de Camarasa, el 
de Rialb, el de Canelles, el 

de Riba-roja d’Ebre, el de 
Guiamets, el de Talarn, el 
d’Oliana, el de Baserca i el 
de Cavallers.

Tots aquests embassa-
ments han quedat plens 
en bona part de l’aigua del 
temporal Glòria, ja que 
abans que arribés aquest 
temporal la mitjana era del 
68% pel que fa als embassa-

ments de la conca interna. 
Ja aleshores n’hi havia prou 
per garantir la demanda de 
tot l’any, però ara, amb els 
embassaments plens, aquest 
termini es podrà allargar cap 
a l’any 2021, tot i que caldrà 
veure com van les pluges de 
la primavera i la tardor i en 
funció de com sigui de sec 
aquest estiu.

Els catalans gasten un hectòmetre al dia d’aigua

Un hectòmetre cúbic és l’equivalent a mil milions de litres d’aigua 
(1.000.000.000). A Catalunya hi ha 7,5 milions d’habitants i això vol dir que 

cada dia es consumeix un hectòmetre, o sigui mil milions de litres, d’aigua. Un 
exemple, un habitatge en un bloc de pisos consumeix una mitjana de 130 litres 
per persona i dia. En una casa amb jardí el consum és de 200 litres. 

Estalviar aigua de forma contínua
Estalviar aigua ha de ser un objectiu a complir sempre i de 
forma continuada. Rentar-se les mans vol dir gastar entre 2 i 
28 litres d’aigua; omplir una banyera, entre 200 i 300, mentre 
que dutxar-se gasta entre 30 i 80 litres. Rentar el cotxe són 400 
litres, el  mateix que regar 100 metres quadrats de gespa del 
jardí. I tot plegat en funció de si es deixa l’aixeta oberta o no 
mentre es fa qualsevol acció. Està comprovat, però, que activar 
mesures d’estalvi com les que es veuen en el gràfic a la llar pot 
representar una reducció del consum domèstic de fins a un 
50%. 
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TracTamenT de purins
(mitjançant tecnologia sBr)

TracTamenT d’aigües residuals
indusTrials i urBanes
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En l’àmbit de la cultura, els professi-
onals de les arts escèniques han estat 
els primers a rebre el cop de la crisi 
del coronavirus, que s’ha començat a 

traduir en forma de cancel·lacions i 
ajornaments de contractes. La preca-
rietat –són autònoms o els asseguren 
per hores– els deixa en situació com-

promesa. La primera reacció, però, 
ha estat la d’actuar des de les xarxes 
socials i oferir les seves propostes per 
distreure la gent que està confinada.

Vic

Jordi Vilarrodà

Per a molta gent del món de 
les arts escèniques, aquesta 
ha estat una de les pitjors 
setmanes de la seva vida. 
Des de dilluns, han rebut 
una allau d’anul·lacions, que 
primer van ser per als 15 dies 
d’estat d’alarma decretats 
pel govern d’Espanya i des-
prés s’han anat allargant en 
el temps. Les agendes que 
habitualment es comencen 
a omplir per la primavera 
s’han buidat de cop. 

“M’acaben d’anul·lar tres 
concerts aquesta mateixa 
tarda, en un hotel i dos càm-
pings de la Costa Brava”, 
explica el músic Juli Piris. 
Eren per Setmana Santa, 
tots tres, i l’hostaleria ja la 
dona per perduda. “L’hotel 
ja ha dit que no obrirà fins al 
maig”. Piris viu de la música, 
actuant sol com a cantautor, 
en el duo Duduet o bé amb 
la banda de versions Burro 
el Último. Cada bolo és la 
vida. Els promotors els asse-
guren per hores, el dia de 
l’actuació. També té concerts 
periòdics al Voilà! Cafè Tea-
tre de Manresa, en el marc 
del projecte Els Residents: el 
d’aquesta setmana ha caigut, 
i el del 4 d’abril ja no compta 
fer-lo. 

El cas d’aquest músic de 
Campdevànol que viu a 
Folgueroles és un exemple 
de com es troba la del gremi 
que es guanya la vida actua-
ció a actuació. “Ja t’avisarem, 
ja parlarem... tothom es cura 
en salut, i és lògic”, explica 
Pep Poblet. “Algun m’ha dit 
que busqui data per l’octu-
bre, però no són la majoria”. 
El saxofonista manlleuenc 
admet que quan hi ha crisis 
“som els primers a rebre”. 
Salvant totes les distàncies, 
ho compara amb el daltabaix 
de l’any 2008, i s’ho pren 
amb un cert optimisme: “En 
aquell moment em deien 
com ens en sortiríem, i jo 
contestava que els músics 
sempre hem viscut amb l’ai 
al cor, no sabem mai què 
passarà la setmana que ve”. 
Poblet espera que quan tot 
això s’acabi, “la gent tindrà 
més ganes de sortir del forat 
i passar-ho una mica bé, 
potser no faran el viatge ni 
es compraran el cotxe, però 
voldran sortir”. Per si de 

Madrid

Vicenç Bigas

Després d’haver participat 
en musicals al Paral·lel, en 
El despertar de la primavera 
com a protagonista, Molet 
debutava a la Gran Via 
madrilenya en la que és la 
gran aposta de la tempora-
da, Ghost, la versió teatral 
de l’exitosa pel·lícula que 
fa 30 anys protagonitzaven 
Patrick Swayze i Demi Moo-

re. La seva estada a la capital 
espanyola ha coincidit amb 
la pandèmia del coronavirus 
i amb el moment en què 
es convertia en epicentre 
peninsular de la malaltia, 
que ha afectat de ple el sec-
tor de l’espectacle.

Des del mes d’octubre que 
el musical ha omplert les 
950 butaques del teatre EDP 
Gran Via, fins que una set-
mana abans de decretar-ne 
el tancament “la disminució 

de públic va ser bastant 
exagerada”, relata l’actriu i 
cantant tonenca, sorpresa 
perquè al pati de butaques 
“venien espectadors amb 
mascareta”. Fins aquells 
moments la pandèmia es 
vivia amb una certa norma-
litat a la capital de l’Estat, 
aliens a l’impacte que aca-
baria tenint. La primera sor-
presa els va arribar a través 
de “companys de musicals 
de la Gran Via quan l’em-

“Estem en estat de xoc”
L’actriu Elisabet Molet, de Tona, participava a ‘Ghost’, a Madrid

presa els va dir que el 10 
de març tancaven”. En el 
seu cas, Letsgo Company 
els va reunir el dia 11 per 
anunciar-los que tancaven 
dues setmanes per ordre 
governativa i que aplicarien 
un ERTO a l’empresa, que, a 
part d’aquest musical, en té 
dos més de gira.

Com que ningú s’espe-
rava una cosa així, “la gent 
del teatre estem tots en un 
estat de xoc, som els pri-
mers que hem rebut”, revela 
Molet, que en algunes de les 
funcions canviava de paper 
per substituir Cristina Llo-
rente en el personatge de 
Molly, que comparteix el 
protagonisme de l’obra amb 

Roger Berruezo (Sam). La 
gran incògnita que es plan-
tegen és que “no sabem si 
seguirem o no” si la situació 
s’allarga, ja que Ghost esta-
va en cartellera fins al 3 de 
maig i el teatre ja està com-
promès a partir d’aquesta 
data. Tot i això, tenen pre-
vist sortir de gira per l’Estat 
al mes de juny i és més que 
probable que l’obra torni 
a fer temporada a Madrid 
més endavant, perquè “ha 
funcionat molt bé” i voldran 
recuperar les funcions pen-
dents.

“Una setmana 
abans ja venien 

espectadors amb 
la mascareta”

Entre anul·lacions i xarxes
Les arts escèniques encaixen una allau d’anul·lacions i reaccionen creant continguts per als que són a casa

cas, ell ja no compta fer les 
seves habituals vacances de 
juny, abans de la temporada 
d’estiu. Si hi ha una mica 
de recuperació, serà qüestió 
“d’agafar tot el que surti”. 

Poblet i Piris són dos dels 
músics que aquests dies han 
fet creacions a les xarxes 
posant ironia a la situació o 
posant música als missatges 
de confinament (vegeu pàgi-
na 29). Encara una mica més 
enllà ha anat l’actor i mag 
Jordi Pota, que cada dia a les 
7 de la tarda fa una actuació 
pel seu canal d’Instagram <@
jordipota>. “Sempre pensava 
que havia de fer algun vídeo 
i no tenia temps, ara el tinc 
tot”, explica. Com tots, va 

perdent contractes “fins i tot 
d’un futur més llunyà... no 
sé com aguantarem”, però és 
d’esperit positiu i demana 
que “la gent que munta coses 
les ajorni, no les anul·li”. 

L’estiu encara es pot salvar. 
Jordi Pota és auxiliar d’infer-
meria, i en el mateix post que 
va fer a les xarxes anunciant 
els seus petits espectacles 
diaris també va dir que era 

auxiliar d’infermeria, per si 
feia falta. N’havia exercit dos 
anys a l’Hospital Universitari 
de Vic, i ara l’han posat en 
una base de dades d’aquest 
centre. Actualment, viu a 
Premià de Mar i també for-
ma part d’un grup de volun-
tariat d’aquest municipi que 
s’ofereixen per fer tasques 
d’assistència. La seva agenda 
d’espectacles s’ha buidat, 
però aquests dies no para. 

Però no tothom en el món 
de les arts escèniques pensa 
que sigui bo fer creacions a 
les xarxes en obert. El vio-
linista vigatà Joel Bardolet, 
per exemple, es preguntava 
a través del seu perfil de 
Facebook si “no ens estem 

tirant pedres a la teulada 
oferint tots aquests concerts 
i classes gratuïtament”. Bar-
dolet recorda que els músics 
ja estan sempre al límit: “Ara 
no és moment de regalar 
productes de baixa qualitat i 
donar la raó als que es volen 
aprofitar de que fem el que 
ens agrada”. La solidaritat 
entre els artistes “passa per 
fer valer el nostre art”, creu 
Bardolet. 

Altres músics, com Èric Ver-
gés, d’Els Catarres, i Gemma 
Humet, es van afegir també 
a la iniciativa d’Òmnium de 
versionar la cançó Bella Ciao 
responent a la crida challenge 
#Coronaciao en protesta con-
tra la monarquia. 

Pep Poblet: 
“Quan acabi, la 
gent tindrà més 
ganes de sortir”

Els actors i actrius de ‘Ghost’, amb la tonenca Elisabet Molet, primera per la dreta
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“Noto molt d’agraïment”
Tona Va ser dels primers a posar-s’hi. Jordi 
Pota va fer diumenge a les 7 de la tarda 
la seva primera actuació pel canal d’Ins-
tagram i des de llavors l’ha repetida cada 
dia. Una estona de màgia de proximitat i 
de bon humor que ha anat sumant segui-
dors, sobretot des que la seva experiència 
va començar a sumar seguidors per les 
xarxes socials. “Cada vegada són més, ja en 
porto entre 700 i 800... i noto molt d’agraï-
ment”, explicava aquest dimecres. Un dels 
moments estel·lars i a to amb el que està 
passant aquests dies va ser un gag en què 
començava menjant paper higiènic i després 
l’anava traient per la boca en un llarguíssim 
fil. “Ens ajudem mútuament amb la gent, 
fent això jo també em sento útil”, diu. 

Pep Poblet i Míster Cumbia
Roda de Ter Pep Poblet va sentir al pro-
grama Versió RAC1 la cançó La cumbia del 
coronavirus. El seu autor es diu Iván Mon-
temayor, és mexicà i se’l coneix com a Mís-
ter Cumbia. El músic osonenc la va trobar 
divertida i va decidir posar-hi un acompa-
nyament de saxo, ho va gravar al seu estudi 
i va començar a donar-hi difusió a les xar-
xes. La seva sorpresa va ser que al cap d’un 
parell de dies, Míster Cumbia va contactar 
amb ell pel seu perfil d’Instagram agraint-li 
el gest. “De fet, hauria de ser jo qui li agra-
ís a ell”, explica Poblet. No vol banalitzar 
la situació que vivim, “però necessitem 
moments de treure’ns una mica de pressió”. 
De fet, el seu autor diu que la va fer per 
conscienciar la gent i que en alguns països 
va arribar la cançó abans que la pandèmia. 

Rumbeta amb missatge
Folgueroles Des de casa seva, a Folgue-
roles, i amb una guitarra, Juli Piris va gai-
rebé improvisar “una rumbeta per alegrar 
el personal” i, a la vegada, per donar un 
missatge clau per aquests dies: “Yo me quedo 
en casa, casa, casa / ya sabes lo que pasa, pasa, 
pasa...”. Hi parla de les terrasses, perquè 
quan la va escriure encara hi havia gent als 
bars. De seguida va començar a tenir èxit, no 
només a Catalunya (Juli Piris havia viscut a 
Andalusia i té seguidors allà), i va anar tan 
bé que va decidir fer-ne una versió “més ben 
gravada” que va treure a la llum dimecres. 
Tot això ho ha difós pel seu perfil de Face-
book i YouTube. També va fer un concert en 
què els seus seguidors li podien anar dema-
nant cançons dels discos que ha gravat. 

Monòlegs del confinament
Barcelona La dramaturga i directora teatral 
vigatana Blanca Bardagil va veure la crida 
que havia fet a Twitter un col·lega de pro-
fessió, Jordi Casanovas, perquè la gent escri-
vís peces teatrals curtes sobre la situació 
actual i les posés a disposició d’actors que 
les volguessin interpretar. Amb l’etiqueta 
#coronavirusplays, la iniciativa ha tingut 
un ampli ressò, fins i tot internacional. “Em 
va semblar molt bona idea”. Bardagil en va 
fer un sobre la febre d’acaparament de paper 
higiènic, “sense esmentar en cap moment 
la paraula coronavirus, perquè el context ja 
sabem quin és”, i al cap de poc l’actriu Laura 
Bernis el va interpretar. L’endemà ho va fer 
una altra actriu, Aida Moré. Ara n’ha escrit 
un altre que espera intèrpret. 

Els festivals 
comencen 
a anunciar 
ajornaments

Vic

J.V.

Davant de l’evidència que la 
situació excepcional s’allar-
garà més dels 15 dies anun-
ciats inicialment, s’estan 
començant a ajornar activi-
tats previstes per Setmana 
Santa i més enllà. Una d’elles 
és el 16è Festival BBVA de 
Música Religiosa, que havia 
de tenir lloc a Vic entre els 
dies 2 i 9 del proper mes 
d’abril. La comissió organit-
zadora ha anunciat que que-
da ajornat i que s’anunciaran 
noves dates “de seguida que 
la crisi sanitària s’hagi reduït 
de forma efectiva”. En con-
cret, s’està estudiant de tras-
lladar-lo al mes de juny.

El calendari trontolla tam-
bé fins al maig. El festival 
Una Tona de Màgia, que 
en principi ha de tenir lloc 
entre els dies 7 i 10 d’aquest 
mes, també està pendent de 
com evolucioni la situació. 
“Aquesta setmana ens hem 
reunit amb l’Ajuntament i 
ens hem donat de termini 
fins al dia 1 d’abril”, explica 
el seu director artístic, Jordi 
Pota. El següent que hi ha 
en el calendari és l’Alham-
bra Festival de Jazz de Vic, 
que enguany arriba a la 22a 
edició entre els dies 7 i 17 
de maig i que ja ha anunciat 
part del seu cartell amb noms 
com els del trompetista Ray-
nald Colom, el compositor 
londinenc Theon Across o el 
quartet islandès ADHD. De 
moment, no hi ha cap previ-
sió sobre el seu ajornament o 
suspensió per part dels orga-
nitzadors, la Jazz Cava. 

SANT JORDI, AJORNAT

Entre els ajornaments més 
rellevants hi ha el de la 
celebració de Sant Jordi, si 
més no tal com estem acos-
tumats a viure-la. La Cambra 
del Llibre, que agrupa tots 
els actors relacionats amb 
aquest àmbit (llibreters, 
editors, impressors i distri-
buïdors), ho va anunciar la 
tarda de dimarts. Encara que 
el confinament s’hagi aixecat 
i les llibreries puguin obrir, 
no hi haurà parades ni signa-
tures d’escriptors. A Vic, amb 
la suspensió del Mercat del 
Ram ja havia caigut també el 
Dissabte de Rams i Llibres, 
que l’any passat va anticipar 
Sant Jordi amb la presència 
dels principals autors signant 
llibres al Passeig. S’estudia 
traslladar la celebració de 
Sant Jordi a una data poste-
rior, abans de les vacances 
d’estiu. 
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Taradell

EL 9 NOU

El taradellenc Josep Miret, 
que va destacar entre altres 
àmbits per la seva tasca d’in-
vestigació històrica sobre 
temes relacionats amb la 
Guerra Civil i la postguerra, 
va morir aquest dimarts a 
conseqüència d’una malaltia 
cardíaca que patia des de feia 
temps. Miret era enquader-
nador d’ofici, i va treballar 
com a tècnic a la seu de l’Ins-
titut del Teatre a Vic, però 

una de les seves grans passi-
ons era la història. 

L’any 2010, la seva tasca 
va ser determinant per des-
cobrir la identitat de cinc 
soldats republicans d’Osona 
i el Ripollès enterrats en una 
fossa comuna del cementi-
ri de Cervera, d’on ell era 
natural. Fa dos anys, també 
va rebre un reconeixement 
dels Mossos en el Dia de les 
Esquadres per haver ajudat a 
reconstruir la història del cos 
en el període de 1931 a 1939. 
Incansable recercador d’ar-

Mor el taradellenc Josep Miret, 
investigador de la Guerra Civil

Josep Miret

xius, i biblioteques, només a 
Taradell va trobar un cente-
nar de noms de víctimes de 
la Guerra Civil. 

Presenten en línia el primer volum 
del dietari de Pep Rosanes-Creus

‘La paradoxa del ser’ inicia la publicació de ‘Llibreta borda’, l’obra escrita entre 1980 i 1996

L’Esquirol / Barcelona

Jordi Vilarrodà

“Roda de Ter, 7 de novem-
bre de 1980. Els envans que 
separen la realitat del somni 
són tan fràgils perquè tam-
poc d’ells en tenim sinó la 
certitud de la seva incerte-
sa.” Així comença el dietari 
La llibreta borda, que l’es-
criptor Pep Rosanes-Creus 
(Manlleu, 1957) va mantenir 
amb intermitències al llarg 
de 16 anys. L’editor Jesús 
Aumatell ha començat la 
publicació de l’obra sencera, 
inclosa en 10 llibretes, a cada 
una de les quals dedicarà un 
volum. La primera, amb el 
títol de La paradoxa del ser, 
s’ha publicat ara i aquest 
dijous a la tarda es va pre-
sentar en un format adient 
a la situació actual: una 
conversa entre autor i editor 
retransmesa per Facebook 
Live, un des de l’Esquirol i 
l’altre des de Barcelona.

Aumatell, que ja va recu-
perar en dos volums l’obra 
poètica completa de Pep 
Rosanes-Creus, treu a la 
llum ara aquestes llibretes 
inèdites. No és un dietari 
a l’ús, més aviat “un con-
tenidor de retalls de tota 
mena, ordenats en l’ordre 
cronològic en què s’anaven 
gestant”. Tot i això, Aumatell 
creu que és innegable el seu 
valor literari perquè “té un 
component experimental 
de gran valor literari”. Una 
mena d’assaig de l’estil que 
el poeta va construint, i que 
per tant “no està pensada 
en paràmetres tancats”, sinó 
que evoluciona amb el pas 
del temps, fins la darrera 
anotació de l’any 1996. 

En les pàgines del dietari, 
es revela que en el cas de 

Rosanes-Creus no es tracta 
d’algú que, de jove, volgués 
cremar etapes, sinó de “la 
seva voluntat d’assimilar 
amb rigor mestratges valu-
osos”, diu Aumatell. Els 
autors de referència en què 
s’emmiralla són molt diver-
sos. Des d’Edgar Allan Poe 
en la narrativa fins a Salva-
dor Espriu en la poesia. Tam-
bé Carles Riba, Paul Valéry, 
Stéphane Mallarmé... i més 
endavant, Gabriel Ferrater 
i Cesare Pavese, que seran 
decisius en la seva veu poèti-
ca madura. 

L’inici del dietari, l’any  
1982, coincideix aproxima-
dament amb el moment en 
què se li diagnostica a Pep 

Rosanes-Creus la malaltia 
que pateix, una esclerosi 
múltiple. En la seva obra 
poètica amb prou feines 
apareix esmentada explíci-

tament. “Comprovem com 
un xicot de només 23 anys 
va assimilant la dura realitat 
de patir una malaltia crònica 
degenerativa”, i malgrat tot 
segueix el seu camí literari. 

En la presentació virtual, 

l’escriptor va agrair a Auma-
tell l’esforç per haver portat 
endavant l’edició del primer 
volum d’aquest dietari. “Pri-
mer no n’estava gaire con-
vençut, però ara me n’alegro 
molt”, va dir.  

Aumatell es proposa edi-
tar els 10 quaderns de la 
Llibreta borda, progressiva-
ment. L’edició digital està 
disponible a la plataforma 
Lektu i també se n’ha fet una 
tirada curta en paper, tot i 
que aquesta no es distribuirà 
mentre es perllongui l’actual 
situació de confinament. 
L’editor en llegirà cada dia 
un fragment des del seu 
perfil de FB, en les properes 
jornades. 

Jesús Aumatell, 
l’editor que ha 
recuperat tota 
l’obra del poeta 
de l’Esquirol

Roda de Ter

J.V.

La publicació de La para-
doxa del ser suposa també 
la represa de l’activitat 
editorial del manlleuenc 
Jesús Aumatell, que va 
ser promotor de l’edito-
rial Emboscall entre els 
anys 1998 i 2017. Amb la 
idea de rescatar de l’oblit 
l’obra de Pep Rosanes-
Creus, que des de fa anys 
ha deixat de publicar i 
escriure, afectat d’una 
esclerosi múltiple, va 
començar amb l’obra que 
havia estat ja publicada, i 
que va veure novament la 
llum en un sol volum sota 
el títol de Poemes ines-
pirituals. Obra pòstuma 
(1975-2006). Després va 
aparèixer l’obra de joven-
tut, inèdita, amb el títol 
de Trempar la veu (Obra 
prèvia 1973-1981). Final-
ment, va treure a la llum 
la versió completa de Vol-
tor, que havia guanyat el 
Premi Carles Riba de 1999 
amb el títol de Les torres 
del silenci. Aquest va ser el 
darrer títol publicat com 
a Emboscall Editorial, que 
durant la seva existència 
es va constituir en pionera 
de les editorials petites 
que han aparegut en els 
darrers anys. 

Ara amb el nom de Jesús 
Aumatell Editor, tornarà 
a exercir en els diversos 
àmbits d’aquesta activitat: 
“Des de les tasques prè-
vies a la publicació de les 
obres (valoració, selecció, 
correcció, maquetació 
i disseny) fins a la seva 
materialització”, explica 
ell mateix en el seu blog. 

Una presentació a distància
Barcelona Durant un temps, les pantalles 
substituiran les llibreries o les biblioteques 
si és que es vol fer la presentació d’un lli-
bre. Jesús Aumatell i Pep Rosanes-Creus 

van mantenir dijous una conversa condu-
ïda per l’editor des del seu domicili actual 
a Barcelona i amb l’escriptor present des 
d’una pantalla de mòbil, parlant des de casa 
seva a l’Esquirol (a la fotografia). 

“No n’estava 
gaire convençut 
i ara me n’alegro 
molt”, diu l’autor
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Aleix Molas, del CP Voltregà, executant exercicis

Els preparadors físics dels principals equips intenten mantenir en 
forma els jugadors amb la incertesa de saber què passarà a les lligues

L’esport 
s’entrena a casa

La suspensió de les competicions 
esportives i els entrenaments a 
les instal·lacions habituals ha fet 
canviar les rutines dels princi-
pals equips esportius d’Osona. Sis 
preparadors físics, tres d’equips 

femenins i tres de masculins, va-
loren l’afectació de l’aturada en 
cada un dels seus esports. Els es-
portistes individuals d’Osona i el 
Ripollès també expliquen com es 
mantenen en forma des de casa. 

Vic

Esther Rovira

La imaginació s’ha convertit 
aquests dies en la millor ali-
ada dels esportistes. Sense 
poder sortir a l’aire lliure i 
utilitzar camps, pavellons i 
altres tipus d’instal·lacions 
esportives a causa del confi-
nament per evitar la propa-
gació del coronavirus les llars 
s’han convertit en gimnasos 
improvisats on centenars 
d’atletes i jugadors intenten 
mantenir-se en forma. Els 
més afortunats entrenen al 
jardí, la terrassa o el garatge, 
però d’altres s’han de confor-
mar amb qualsevol habitació 
o fins i tot el passadís de casa. 
Treballen amb la incertesa 
de saber quan podran tornar 
a competir a una altura de 
la temporada on els esports 
d’equip tenen en joc els inte-
ressos de tot l’any en les res-
pectives lligues.

L’aturada de les competi-
cions ha fet que els prepa-
radors físics hagin estat els 
que han tingut més feina 
aquests dies per reaccionar 
a una situació insòlita que 
cap d’ells havia viscut abans. 
Dijous de la setmana passada 
van fer plans de preparació 
física que combinaven exer-
cicis a casa amb córrer o fer 
bicicleta a l’aire lliure, però 

la prohibició el cap de setma-
na de fer esport fora de casa 
els va obligar a repensar els 
exercicis i l’activitat a fer. 

EL 9 NOU ha consultat 
sis preparadors físics dels 
principals equips masculins i 
femenins d’Osona, que mili-
ten en les lligues més altes 
de diferents esports, i tots 
ells coincideixen a assenyalar 
que si l’aturada és de quin-
ze dies com es va decretar 
inicialment l’afectació no 
es preveu que sigui gran. La 
preocupació, però, és que tot 
fa preveure que s’allargarà 
setmanes.

La jugadora del Vic TT Sílvia Coll fent bicicleta a casa seva després que el CAR de Sant Cugat, on   està interna, tanqués per un cas de coronavirus

L’entrenador i preparador 
físic del primer equip femení 
del CP Manlleu Jordi Boada 
ha enviat a les seves juga-
dores exercicis de treball de 
força i condicionament que 
han de compaginar amb ses-
sions de ioga. En total, una 
hora al dia. “En quinze dies 
no hi ha pèrdues de condició 
física que no es puguin recu-
perar en deu dies. L’afectació 
seria més en la velocitat de 
reacció i qüestions del joc, 
però si és més de tres setma-
nes serà més greu. Caldrà 
fer una mini pretemporada 
sense la càrrega del mes 

“Faig un parell o tres d’hores de 
bicicleta en corró pel tema del 
càrdio. També faig una hora més 
de meditació juntament amb ioga i 
una altra classe de fitness, aquesta 
conjuntament amb la meva dona. 
A tot això hi sumo activitats amb 
les meves filles com ara la lectura o 
jugar. Aprofito el temps al màxim i 
crec que d’una malaltia tan dolenta 
com aquesta en traurem coses molt 
positives. Cal continuar. Això tot 
just acaba de començar. No sabem 
què durarà i hem d’anar dia a dia. 
Ara no tinc clar quines carreres 
podré fer i per això em centro a 
entrenar”, explica el pilot fent una 
crida a tothom a quedar-se a casa.

Gerard
Farrés
(Manlleu)

Fa un any i mig que la nedadora 
vigatana es va sotmetre a una ope-
ració per superar la seva pubàlgia i 
ara “tenia en ment els campionats 
d’Europa, on estava previst nedar 
el 100 lliure i algun relleu. L’opció 
de tornar als Jocs Olímpics era 
difícil, però sí que és veritat que 
era cada cop més assequible perquè 
ja m’anava trobant millor i més 
ràpida”, afirma. Amb la incertesa 
de no saber com acabarà tot plegat 
aquests dies intenta mantenir-se 
en forma “tot i que les sensacions 
dins l’aigua es perden en dies. 
Sense piscina, hem de fer un canvi 
i centrar-nos en la visualització 
mental o exercicis de core”. 

Marta
González 
(Vic)
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d’agost”, alerta. La part positi-
va que destaca és que quan es 
reprengui la competició “tots 
els equips estarem igual i això 
ens igualarà”. Boada situa així 
mateix en l’apartat de beneficis 
que “el cos descansi de les con-
traccions musculars del nostre 
esport, ja que l’oxigenarem”. 

El també preparador físic 
d’hoquei patins Jordi Merino, 
ell del primer equip masculí 
del CP Voltregà, detalla que 
ha donat feina als jugadors 

“per arribar amb el millor 
estat possible a la represa de 
la competició, però si s’allarga 
haurem d’evitar perdre aquest 
estat de forma”. Té clar que “la 
condició física, la tècnica i la 
tàctica no es poden separar i si 
no entrenem hoquei ens estem 
desentrenant de la nostra espe-
cialitat”. 

En el cas del primer equip 
femení del Girbau Vic TT, els 
entrenaments d’aquests dies 
les jugadores els fan seguint les 
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MARCOS 

BORDERIAS

(CB Vic)

Líder en 
solitari del 

seu grup de la Lliga EBA 
de bàsquet, l’UVic-UCC 
CB Vic porta mesos tre-
ballant per tornar a LEB 
Plata. El seu preparador 
físic explica que “intentem 
afrontar la situació de la 
millor manera possible 
i treballem fins i tot per 
millorar però sabent que 
aquesta aturada ens afec-
tarà el to i el ritme compe-
titiu”.

JORDI 

BOADA

(CP Manlleu)

L’entre-
nador del 

primer equip femení del 
CP Manlleu és també 
el responsable de l’en-
trenament físic d’unes 
jugadores que encapçalen 
l’OK Lliga femenina. Creu 
que si només són quinze 
dies d’aturada “pot ser un 
reset mental i físic que ens 
servirà per desconnectar 
i tornar amb més ganes”. 
Tenen pendent jugar la 
Copa de la Reina.

RUBÉN

PÉREZ

(AEC Manlleu)

El prepara-
dor físic del 

primer equip masculí de 
l’AEC Manlleu de futbol 
té clar que “si es reprèn la 
competició tindrem molta 
feina i caldrà ajustar les 
càrregues. L’aspecte psico-
lògic serà clau per recupe-
rar els hàbits competitius 
i tornar a rendir. No hi 
haurà espai per a una mini 
pretemporada”. L’equip és 
quart al grup 1 de la Prime-
ra Catalana.

MIQUEL 

RAMOS

(Vic TT)

També 
ostenta la 

primera posició de la Lliga 
Iberdrola Superdivisió 
femenina de tennis taula 
el Girbau Vic TT. “El tre-
ball que fan aquests dies 
les jugadores a casa no 
és el mateix que en una 
taula. Ara venien partits 
intensos i estàvem tenint 
una bona ratxa. Crec que 
això de parar ens pot afec-
tar més que als altres”, diu 
el preparador físic.

JORDI 

MERINO

(CP Voltregà)

El primer 
equip 

masculí del CP Voltregà 
d’hoquei patins es va que-
dar a les portes de jugar 
la tornada dels quarts de 
final de la WS Europe Cup 
i té pendent l’últim partit 
de la fase regular de l’OK 
Lliga on es juga evitar el 
play-out. “No em preocupa 
la pèrdua d’estat de forma 
sinó el desentrenament 
de l’esport”, afirma el seu 
preparador físic.

MARC  

TRASERRA

(Vic Riuprimer)

En el retorn 
a la catego-

ria de bronze del futbol 
estatal femení, la Primera 
Divisió Nacional, el Vic 
Riuprimer REFO navega a 
la zona mitjana de la taula 
buscant la permanència. El 
responsable de la prepara-
ció física de les futbolistes 
assegura que “quan tornem 
no haurem de fer una pre-
temporada com a tal, però 
sí que farà falta una o dues 
setmanes d’adaptació”. 

V
IC

 T
T

La jugadora del Vic TT Sílvia Coll fent bicicleta a casa seva després que el CAR de Sant Cugat, on   està interna, tanqués per un cas de coronavirus

si la situació s’allarga caldrà 
canviar les rutines “perquè si 
no s’entra en la monotonia i 
no es treballa amb la mateixa 
intensitat”. 

La resistència i la força 
són les capacitats que els 
preparadors físics fan exer-
citar més aquests dies, si bé 
Marcos Borderias, del Club 
Bàsquet Vic, destaca que “hi 
ha molts continguts de cada 
capacitat que no es poden 
treballar bé per les limitaci-
ons d’espai que hi ha a casa”. 
Ell creu que “la predisposició 
que tinguem tots aques-
tes setmanes determinarà 
com es tornarà a la rutina”, 
encara que l’amoïna que 
l’aturada sigui llarga perquè 
“quatre setmanes o més són 
una desadaptació total”. A 
aquesta preocupació gene-
ral de tots els preparadors 
físics Rubén Pérez, de l’AEC 
Manlleu, hi afegeix “que en 
l’aspecte psicològic quan tor-
nem els futbolistes vindran 
desconnectats i tornar a tenir 
hàbits de treball i ser compe-
titius serà clau”. “Els poten-
cials de l’equip –continua– i 
la seva identitat és el primer 
que s’ha de recuperar i això 
és més psicològic que físic”. 

Les possibles lesions sense 
els estímuls d’intensitat al 
100% que suposen els partits 
és l’altre tema que preocupa 
en l’àmbit futbolístic i al Vic 
Riuprimer REFO Marc Tra-
serra s’encarrega de pensar 
exercicis específics per a les 
futbolistes, ja que “fisiològi-
cament demostren algunes 
diferències i són més propen-
ses a unes lesions concretes 
respecte als nois”. Traserra 
considera que la situació 
actual perjudica tothom “i 
cal aprendre del que està pas-
sant i intentar ser al màxim 
de respectuosos i conscients 
de tot per no agreujar més 
una situació que tant ens 
complica les coses”.

Són dies en què els esports 
d’equip s’han tornat solitaris 
i caldrà estar preparat per 
a tots els escenaris: des de 
suspensions definitives de 
competicions fins a represes 
amb calendaris atapeïts. 

Rutina 1
EXERCICI  
I ESQUATS

Realitzeu cada exercici du-
rant 20 segons i descanseu 
10 segons.

Heu de repetir tot el cir-
cuit 10 vegades.

Si alguna tasca us costa, 
podeu fer una regressió de 
l’exercici buscant una for-
ma més senzilla d’execu-
tar-lo, per exemple fer les 
flexions de braços amb els 
genolls a terra, o recolzats 
en un banc.

Javier Peña, 
director del 
CEEAF

Propostes del Centre 
d’Estudis en Esport

i Activitat Física de la 
UVic-UCC aptes per 
a totes les edats per 
mantenir-nos actius

a casa

EXERCICI II
PLANXA FRONTAL

EXERCICI III
FLEXIONS DE BRAÇOS

RECOmANACIONS

L’atleta de muntanya havia tancat 
fa només uns dies el calendari de 
les principals curses on tenia pre-
vist participar enguany. “Per man-
tenir una mica faig bici estàtica i 
aprofito per fer exercicis de força 
de cames i enfortir el tronc superi-
or també. Estem tots esperant que 
ens diguin alguna cosa. Jo no co-
mençava Copa del Món fins al maig 
o juny, però no tenim res segur. 
Per tant, aquest començament de 
temporada serà estrany i haurem 
d’improvisar una mica. L’objectiu 
de moment no el canvio, ja que les 
curses importants i alguns reptes 
que tinc planificats els tinc gairebé 
tots a l’estiu”, diu.

Èric
moya
(Sant Joan de 
les Abadesses)

Abans del confinament, l’escala-
dora vilatortina estava entrenant 
pel Campionat d’Europa absolut 
–que era classificatori per als 
Jocs Olímpics i que s’ha ajornat–, 
proves de la Copa d’Europa de 
bloc Sub-20 i també absoluta i tot 
el circuit de competicions d’àm-
bit estatal i català. “Aquests dies 
per tal de mantenir-me en forma 
i seguir amb la motivació m’he 
marcat petits objectius per millo-
rar alguns dels meus punts dèbils, 
ja siguin de flexibilitat, equilibri, 
força... Tot i no tenir un rocòdrom 
a casa es poden treballar molts 
aspectes deixant anar la creativi-
tat”, detalla. 

Rut
Casas
(Sant Julià 
de Vilatorta)
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consignes del CAR, el Centre 
d’Alt Rendiment, del qual for-
men part algunes d’elles, i tam-
bé els consells del seu prepara-
dor físic Miquel Ramos. “Una 
aturada com aquesta pot provo-
car una baixada de rendiment. 
Si es deixa de competir en sec 
es perd molt i és difícil tornar 
a començar”, explica. Per ell el 
més semblant a aquesta situ-
ació és una lesió, “ja que l’es-
portista deixa de jugar però no 
de fer treball físic”. Té clar que 
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Santa Eugènia de Berga

Miquel Erra

Des de fa unes setmanes 
hi torna a haver moviment 
d’obres a l’entorn de Villa 
Carmen, un dels edificis més 
singulars i emblemàtics per 
Santa Eugènia i pel conjunt 
de la comarca. Qui ha circu-
lat per la carretera de Santa 
Eugènia les últimes setma-
nes no li passa per alt, en 
arribar al poble, el bon aspec-
te general que s’insinua, amb 
un arrebossat general de calç 
natural que l’ha rejovenit 
unes dècades.

Si fa quatre anys es va pro-
cedir a reparar la teulada, ara 
s’està rehabilitant el conjunt 
dels tancaments. Aquesta 
segona fase, que hauria 
d’acabar abans de l’estiu, 
torna a resultar especialment 
laboriosa. “És una feina molt 
manual”, descrivia la setma-
na passada Francesc Comas, 
de l’empresa Construo, 
d’Olot, avesada a projectes 
de microrehabilitacions (com 
a la portalada del monestir 
de Ripoll, al de Sant Joan o al 
Fortí de Roses). Els treballs 
consisteixen a refer cada una 
de les sanefes, motllures o 
serretes que decoren la faça-
na. Especialment complicat 

‘Quo vadis?’, 
Villa Carmen

Santa Eugènia completa la rehabilitació dels exteriors de Villa 

Carmen, mentre continua debatent quin ús li acabarà donant

Santa Eugènia de Berga està com-
pletant la segona fase de rehabi-
litació exterior de Villa Carmen, 
un dels edificis més singulars del 

municipi i del conjunt de la co-
marca, que anys enrere amenaça-
va ruïna. L’etern debat, al poble, 
és determinar-ne un ús.

d’abandonament notable.
L’edifici va passar a mans 

de l’Ajuntament l’any 1997, 
amb Ramon Comas Aumatell 
com a alcalde, com a conse-
qüència de la tramitació d’un 
polígon d’actuació urbanís-
tica que abasta tot el sector, 
l’anomenat Pla Parcial d’Or-
denació del Mas Gener. Bona 
part dels terrenys els havia 
adquirit un grup immobiliari 
amb la intenció d’edificar, 
uns metres més enllà de 
Villa Carmen, un petit barri 

residencial que preveia cinc 
casetes unifamiliars, encara-
des a l’històric llac artificial 
que hi ha al darrere. La man-
ca d’interès que va destapar 
la proposta, en un primer 
moment, i la crisi econòmica, 
després, van impedir que el 
projecte es desenvolupés, 
malgrat que la urbanització 
ja s’havia iniciat –avui encara 
són visibles uns primers vials 
i instal·lacions de serveis–. 
Amb motiu del mateix plane-
jament, Villa Carmen i el seu 

ha estat recuperar les balus-
tres de les baranes, desapa-
regudes o trencades, que han 
obligat a fer-ne còpies una a 
una amb formigó colorejant 
per imitar el color original. 
Pel que fa als tancaments 
s’està procurant preservar la 
fusteria de portalades i fines-
tres que s’han salvat, amb 

cada un dels farratges inclòs. 
“Estem intentant mantenir 
al màxim de peces originals”, 
explicava l’arquitecta muni-
cipal de Santa Eugènia, Núria 
Sans, redactora del projecte i 
que ha dirigit personalment 
les obres. Per evitar més 
humitats també es preveu la 
formació d’un drenatge peri-
metral connectat a la xarxa 
de sanejament.

Amb aquesta doble inter-
venció, l’Ajuntament haurà 
evitat mals majors en aquest 
immoble. Fa pocs anys, els 
mateixos tècnics municipals 
havien advertit que, si no 
s’hi actuava, el risc d’ensorra-

ment era real. L’estat d’aban-
donament i els actes de 
vandalisme l’havien deixat 
molt malmès. “No vull pas-
sar a la història com l’alcal-
dessa a qui li va caure Villa 
Carmen”, havia manifestat 
l’anterior alcaldessa, Anna 
Franquesa, durant el mandat 
que es va trobar finançament 
per abordar les obres. La 
primera fase, la de refer les 
cobertes, va tenir un cost 
de 113.000 euros i aquesta 
segona fase serà de 119.000 
més, totes dues cobertes en 
part a través d’una subvenció 
de la Diputació i la resta amb 
fons propis de l’Ajuntament. 
“Amb això tindrem tot l’exte-
rior tancat i renovat, evitant 
la degradació i garantint la 
pervivència d’un edifici amb 
un gran valor històric, arqui-
tectònic i simbòlic”, es feli-
cita l’actual alcalde, Xavier 
Fernández. 

El problema, a partir 
d’aquí, continuarà sent el 
mateix que arrossega l’Ajun-
tament des que va assumir-
ne la propietat, fa més de 
20 anys: trobar un destí per 
a aquest edifici icònic. Per 
això, mentre no es deter-
mini el seu futur exacte, no 
s’intervindrà en l’interior, 
que també presenta un estat 

UNA IMATGE IMPONENT Imatge frontal de Villa Carmen, actualment envoltada per una tanca d’obres. Es tracta d’un edifici de planta baixa més dues plantes pis i unes golfes, d’una com-
posició absolutament simètrica. A la part noble s’hi accedia mitjançant unes escalinates laterals. De l’exterior destaquen la combinació d’elements de pedra, ferro forjat o vidrieres de colors

Fins que no 
tingui un destí 
no s’actuarà en  
el seu interior
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entorn immediat, que coin-
cideix amb l’antic jardí –amb 
un total de 3.200 metres 
quadrats–, passaven a mans 
de l’Ajuntament en qualitat 
d’equipament públic. De 
fet, en aquell moment s’ha-
via ofert l’espai a la futura 
Escola d’Hostaleria d’Osona, 
que estava buscant emplaça-
ment. El mateix planejament 
municipal va reservar la pos-
sibilitat d’edificar un segon 
cos a la finca d’un màxim de 
410 metres quadrats, per si 

els calia més espai a la futura 
escola. Al final, però, el cost 
de la rehabilitació de Villa 
Carmen –que es va situar a 
l’entorn d’un milió d’euros– 
va frenar l’operació i l’Escola 
d’Hostaleria es va acabar 
instal·lant a Tona.

Una de les últimes propos-
tes conegudes va arribar fa 
sis o set anys, quan s’havien 
establert converses amb 
l’associació cultural Cal Lli-
bre, que pretenia obrir-hi 
un centre d’interpretació de 

UNA IMATGE IMPONENT Imatge frontal de Villa Carmen, actualment envoltada per una tanca d’obres. Es tracta d’un edifici de planta baixa més dues plantes pis i unes golfes, d’una com-
posició absolutament simètrica. A la part noble s’hi accedia mitjançant unes escalinates laterals. De l’exterior destaquen la combinació d’elements de pedra, ferro forjat o vidrieres de colors

la lectura, però la iniciativa 
tampoc no va prosperar. 

L’opció d’ubicar-hi un ser-
vei municipal és incert. “Ens 
ho hem de rumiar molt bé”, 
admet Fernández, conscient 
que qualsevol ús cultural, 
tipus biblioteca, sala d’expo-
sicions o local social, resta 
condicionat a un dels handi-
caps de la finca, la seva ubi-
cació, allunyada del centre 
del poble. “Segons quina acti-
vitat hi posis no t’hi vindrà 
la gent. A més, abans caldria 

millorar l’accés a peu, que 
s’hi pogués arribar amb total 
seguretat”, reflexiona l’alcal-
de. Tot i que no s’han fixat 
terminis, ni figura en l’agen-
da immediata del nou con-
sistori, Fernández té clar que 
per a l’Ajuntament aquest 
és “un dels reptes de futur” 
de Santa Eugènia. Un repte 
sempre condicionat al cost 
que tindria una intervenció 
integral de tot l’edifici. 

L’opció d’una hipotètica 
venda de la finca –en cas 

d’arribar una oferta prou 
interessant, que de moment 
no s’ha concretat–, l’Ajun-
tament es veuria obligat, 
primer, a modificar el plane-
jament urbanístic, ja que la 
zona està qualificada d’equi-
paments públics i, per tant, 
només se’n podria despren-
dre si passés a la categoria 
de bé patrimonial. Tema a 
banda és la urbanització del 
costat, completament atura-
da, avui propietat del Grupo 
Jorge.

L’interior, un viatge al passat
Santa Eugènia de Berga EL 9 NOU va poder 
acompanyar la setmana passada l’alcalde, 
Xavier Fernández, i l’arquitecta municipal, 
Núria Sans, a l’interior de Villa Carmen. Un 
impactant viatge, malgrat tot, al passat gloriós 
de la casa, més petita del que pot semblar per 
la façana principal. Les dependències més mal-
meses, fruit d’anys de pillatges i incivisme, són 
a la planta baixa, on hi havia hagut les cavalle-
risses i la cuina (les dues primeres fotos). La 
planta noble, tot i malmesa per les humitats, 
conserva l’encant del mosaic hidràulic del 
terra, els encanyissats de guix amb motllures 
o la xemeneia originals (la tercera foto). Just 
a sobre hi ha quatre habitacions simètriques, 
encara amb part de l’embigat original. Final-
ment, una escala de cargol condueix a l’emble-
màtica torre (quarta foto), una singular estruc-
tura tridimensional d’encavallada de fusta, a 
la qual se li va habilitar una claraboia superior 
quan es van refer les teulades fa quatre anys.
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Villa Carmen la va construir la família Carbó a finals del segle XIX com 

una torre afegida a l’històric mas Gener, avui dos cossos independents

La ‘casa de la por’

Santa Eugènia de Berga

M.E.

Durant els anys d’abando-
nament, la imatge fantas-
magòrica que oferia Villa 
Carmen l’havia convertit, 
en l’imaginari de tots 
els que hi passaven per 
davant, en l’escenari per-
fecte d’una pel·lícula de 
terror. De fet, durant uns 
anys molts joves del poble 
havien convertit la casa de 
la por en l’escenari de jocs 
ideal per posar a prova la 
seva valentia i imaginació. 

Villa Carmen, construïda 
a finals del segle XIX, és 
una evolució de l’antic mas 
del Gener, que té els orí-
gens al segle XII. A princi-
pis del segle XVII la propi-
etat va passar a mans de les 
monges carmelitanes del 
convent de les Davallades 
de Vic, que la van mantenir 
fins a la desamortització de 
1837. La finca es va posar 
a subhasta i la va adquirir 
l’adinerada família Carbó, 
que és la que hi va fer cons-
truir aquesta torre amb la 
inscripció Villa Carmen, 
annexionada al mas. Una 
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Restes d’una antiga font que connectava amb el llac artificial del jardí. Villa 
Carmen, al fons, està adossada al mas Gener, avui dos cossos independents

de les darreres residents va 
ser Mercedes Carbó, que als 
anys seixanta va saltar a la 
fama en guanyar l’aleshores 
popular concurs televisiu 
Un millón para el mejor.

En l’àmbit artístic, la torre 
és una petita joia per la seva 
raresa i peculiaritat. Encai-
xada en l’estil arquitectònic 
acadèmic francès, és una de 
les poques mostres d’aquest 
corrent a tot Catalunya. 
Destaquen la simetria de la 
construcció i la combinació 
de materials, molt en la línia 

del mateix modernisme. Al 
seu entorn, ara completa-
ment degradat, hi havien 
habilitat un immens jardí 
d’aires romàntics, amb un 
estany artificial per on es 
podia navegar, avui camuflat 
entre la vegetació. 

Fa anys que la torre i el 
mas van quedar separades 
amb motiu d’una herència i 
físicament incomunicades. 
Al Gener hi viu des de fa 14 
anys la família Homs, que va 
adquirir la casa de mans de 
la mateixa Mercedes Carbó.
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Vic

M.E.

La crisi del coronavirus no 
dona treva. Vic es quedarà 
aquest any sense una de 
les seves festes d’arrel reli-
giosa més antigues que es 
conserven, tradicional porta 
d’entrada de la Setmana San-
ta, la Processó dels Armats. 
La solemne cita s’havia de 
celebrar el proper diumen-
ge 5 d’abril. Aquest mateix 
dilluns, la junta de la Con-
gregació dels Dolors, l’enti-
tat convocant, en va anunciar 
la suspensió.

“Amb tristesa, però des de 
la responsabilitat i el realis-
me, i fent seguiment de les 
indicacions de les autoritats 
civils i religioses”, la nota 
anuncia la suspensió de totes 
les activitats públiques de 
culte i culturals preparades 
per la celebració de la Fes-
ta de la Mare de Déu dels 
Dolors, previstes per al 3 
d’abril de 2020, i la mateixa 
Processó de Penitència del 
Diumenge de Rams, popular-
ment coneguda com a Pro-
cessó dels Armats o Processó 
del Silenci.

La junta de l’entitat apro-
fita per demanar el compli-
ment de les indicacions de 
les autoritats civils “com a 
compromís de caritat, respec-
te i cerca del bé comú” i ani-
ma els congregants i devots 
de la Mare de Déu dels 
Dolors “pregar pels malalts i 
les seves famílies i pels pro-

Sense processó
La Congregació dels Dolors de Vic suspèn la històrica processó prevista per al 5 d’abril

CREIXENT
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fessionals de la salut i altres 
servidors públics”. També 
animen a intensificar la cari-
tat, “en aquests dies més que 
mai, amb especial atenció als 
més febles i vulnerables, aju-
dant i assistint les persones 
que ens necessitin”.

Des que es va recuperar, 
l’any 1981, la processó només 
s’havia suspès en tres oca-
sions per culpa de la pluja. 
A mitjans dels anys 80 es va 
incorporar a la consueta o 
reglament de la festa l’opció 
de traslladar la processó al 
dimarts de la Setmana Santa 
en cas d’inclemències mete-
orològiques, una possibilitat 
que ja es preveia antigament.

Aquesta manifestació de 
devoció popular es va instau-
rar el 1750 i va ser suspesa 
l’any 1972. Precisament, 
aquell any no es va poder fer 
per culpa de la pluja, però 
l’ajornament acabaria sent 
definitiu, en haver anat per-
dent adeptes. No seria fins 
al 1981 que un grup de joves 
devots de la Mare de Déu 
dels Dolors es van animar a 
tornar a convocar els antics 
congregants. Gairebé 40 anys 
després –l’any vinent cele-
brarà els 40 anys de la recu-
peració– la cita aplega cada 
any més de 250 devots, que 
li donen un valor que va més 
enllà del purament religiós.

La del 10 
d’abril a 
Campdevànol, 
també suspesa

Campdevànol

EL 9 NOU
El mateix dilluns, l’Asso-
ciació d’Amics de la Pro-
cessó de Campdevànol 
també va fer pública la 
suspensió de la Processó 
dels Sants Misteris, que 
s’havia de fer el proper 
10 d’abril, Divendres 
Sant. Des de l’entitat, 
han lamentat profunda-
ment haver de prendre 
aquesta mesura: “Ens sap 
molt greu, perquè és una 
processó molt estimada 
per tothom, però cal ser 
responsables”, assegura 
Eduard Roma, president 
de l’Associació d’Amics 
de la Processó. La pro-
cessó de Campdevànol, 
que té la peculiaritat que 
els passos són vivents, 
hi participen més de 250 
persones de diversos 
municipis de la comarca, 
i cada any aplega 4.000 
visitants. “Haurem d’es-
perar un any a tornar-la a 
fer i esperar que tot vagi 
bé”. Aquesta hauria estat 
la 13a edició, després que 
es recuperés, l’any 2007.
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Una imatge de la sortida de la processó de l’any passat

Camprodon preveu 
un Mountain Sports 
Festival pel maig

Camprodon Els propers dies 
1, 2 i 3 de maig s’hauria de 
celebrar a Camprodon, si la 
situació actual no obliga a 
ajornar-ho, la primera edició 
de la Mountain Sports Fes-
tival de Camprodon, punt 
de trobada per als amants 
dels esports de muntanya. 
La fira, que es va presentar 
fa uns dies, està organitzada 
per l’Ajuntament i Guies de 
Muntanya Nord Sud. Durant 
els tres dies també tindrà 
lloc la IV Trobada Interpire-
naica de Micromineralogia i 
Sistemàtica de Camprodon-
Rocabruna. El projecte refer-
ma la voluntat del consistori 
d’impulsar iniciatives que 
impliquin col·laboració entre 
els sectors privat i públic.

Publicada la guia 
sardanista del 
Ripollès per al 2020

Ripoll El Consell Comarcal 
del Ripollès ha editat la Guia 
Sardanista del Ripollès 2020. 
El llibret recull tota la pro-
gramació de ballades, audici-
ons, aplecs i concerts de sar-
danes del Ripollès, inclosa la 
trobada sardanista comarcal,  
que se celebrarà l’11 de juli-
ol a Setcases. De la guia se 
n’han editat 2.300 exemplars, 
que s’han repartit entre els 
19 ajuntaments i a l’Oficina 
de Turisme de Ripoll. També 
en disposen les agrupacions 
sardanistes de Campdevànol, 
Planoles, Ribes, Ripoll i Sant 
Joan. Se n’ha publicat una 
versió digital, que es pot con-
sultar a la web del Consell.
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Jan i Jofre Sadó organitzant la seva pròpia trobada de gegants a casa seva, a Sant Vicenç de Torelló

Les campanes del santuari  
de Rocaprevera tornen          
a tocar després de 10 anys

(Pàgina 38)

La passió de dos nens 
de Sant Vicenç pel món 
geganter

(Pàgina 39)

Després de la polèmica  
per la data, Montesquiu  
ha d’ajornar la Batalla

(Pàgina 40)
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Les campanes de Rocaprevera 
tornen a sonar deu anys després

Han adquirit un nou aparell electrònic i també s’ha restaurat l’orgue centenari de l’església

Torelló

Guillem Rico

Després de més d’una dècada 
en silenci, les dues campanes 
del santuari de Rocaprevera 
de Torelló tornen a sonar. La 
Comissió per al Santuari de 
Rocaprevera, que vetlla pel 
manteniment dels espais, ha 
adquirit un nou aparell elec-
trònic que substitueix l’antic, 
que no funcionava, i des de 
fa un parell de setmanes es 
tornen a sentir els quarts, 
les hores, el toc de missa i, a 
les 12 del migdia, l’àngelus, 
expliquen des de la comissió. 
La reparació forma part d’una 
actuació més àmplia que es 
fa a través de les aportacions 
que s’obtenen en l’aplec que 
se celebra cada setembre i que 
serveixen per anar fent man-
teniment, comenten. 

Les dues campanes es van 
beneir l’any 1947 i van comen-
çar a repicar un any més tard. 
Segons el monogràfic que 
va fer l’Associació d’Estudis 
Torellonencs (ADET) l’any 
1998, aquestes dues campanes 
són les terceres que té el tem-
ple. Van substituir la campana 
que hi havia a l’ermita des 
del 1647, ja que per la Guerra 
Civil, l’any 1936, es va fondre 
per convertir-se en material 
bèl·lic. La de 1647 era la sego-
na que hi havia al santuari. La 
primera, del 1443, quan es va 
afegir un petit campanar d’es-
padanya, se’n va fer una que 
llavors es va fondre. 

En el marc de les actuacions 
de manteniment, també s’ha 
restaurat l’orgue centenari 
del temple, obra de l’orguener 
Miquel Bertran. Té 900 tubs i 
alguns estaven malmesos i els 
orgueners Blancafort s’han 
encarregat de fer-ne la neteja 
i reparació. 
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L’església del santuari de Rocaprevera

L’adquisició de les campanes, el 1947

Torelló El dia de Rocaprevera de l’any 1947 
el secretari del Bisbat de Vic, en representa-
ció del bisbe, va batejar les dues campanes 
amb els noms de Maria de Rocaprevera i 

Fèlix. La primera la van apadrinar Ramon 
de Casanova i Agustina Vergés de Font i la 
segona, Josep Vidal i Antònia Riera de Pujol. 
Llavors el campanar no estava acabat i no 
van sonar fins per l’aplec de 1948.
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Un santuari 
documentat 
al segle XV

Torelló

G.R.

La primera capella que 
es va fer on hi ha l’actual 
santuari de Rocaprevera 
es va construir entre els 
anys 1428 i 1429, segons 
documenta l’ADET en un 
monogràfic sobre cam-
panars, al programa de 
la festa major de Torelló 
del 1998. Tot i això, “una 
tradició no comprovada 
documentalment atribueix 
l’origen a un pedronet que 
un clergue torellonenc 
erigí l’any 1284 al camí 
ral que anava de Torelló 
a Vic”. La primera capella 
que es va inaugurar el 18 
de setembre de 1429 es va 
fer seguint les voluntats 
d’Antoni Vinyes, “cap 
d’una destacada família de 
Torelló”. Era una construc-
ció rectangular amb una 
arcada al davant “a manera 
de pòrtic”. El 1443 s’hi va 
afegir un petit campanar. 
A finals del segle XVII es 
van fer reparacions i el 
1740 el deteriorament de 
la façana va fer ensorrar 
part del campanar. El 1781 
es traslladava la verge a 
la parròquia de Sant Feliu 
per enderrocar l’ermita i 
fer-ne una de nova, que es 
va estrenar l’11 d’octubre 
de 1805. Aquest santuari 
va durar només 118 anys 
pels defectes de construc-
ció, que es van agreujar. 
El 1922 es decideix fer-ne 
un de nou que es va encar-
regar a l’arquitecte Josep 
M. Pericas. Es va fer en 17 
mesos i es va inaugurar 
el 1924 sense l’atri ni el 
campanar. El 1936, per la 
guerra, es va saquejar i el 
1941 es va restaurar i es va 
reconstruir l’atri de l’en-
trada. El campanar es va 
acabar l’any 1952.
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Sant Vicenç de Torelló

Guillem Rico 

Els gegants i gegantes no 
poden sortir al carrer però 
això no és un problema per en 
Jan i en Jofre Sadó, dos nens 
de 8 i 4 anys de Sant Vicenç 
de Torelló apassionats pel 
món geganter. Per aquest 
motiu, i ara més que mai 
arran del confinament a casa 
seva a causa de la pandèmia 
de coronavirus, fan trobades 
geganteres a casa, això sí, a 
escala reduïda pel que fa a 
les dimensions de les figures. 
A les trobades hi participen 
14 gegants, les sis parelles 
de diferents municipis que 
tenen fetes de goma, i la de 
Torelló en format llauna, l’en-
vàs de les ampolles de cava 
que es van fer pel centenari 
de les figures l’any 2008, ja 
que lamenten que d’aquestes 
no hi hagi la versió de goma. 
Precisament el germà gran 
recorda que “els primers 
que vaig conèixer són els de 
Torelló i són els més macos”, 
el rei Moro de Mallorca i la 
Pubilla de Puigbacó. El petit 
fa poble i diu que els que li 
agraden més “són els de Sant 
Vicenç”, en Vicenç del Castell 
i la Pubilla de Lloriana. 

El nom dels gegants de 
Torelló i el dels de Sant 
Vicenç, però, no és l’únic que 
coneixen. En saben desenes 
o fins i tot centenars ja que 
només de veure una parella 
endevinen el nom del poble i 
en la majoria de casos també 
el nom. A casa tenen cinc 
dels sis volums del llibre 
100 gegants: petita guia dels 
gegants a Catalunya, al qual 
se n’hi ha de sumar un de 
bestiari, “només ens falta el 

número 4”, comenten a tra-
vés d’una trucada virtual per 
Hangout. 

Per amenitzar les trobades, 
a través de YouTube posen 
la música dels gegants de 
Solsona, dels gegants bojos 
del carnaval que es carac-
teritzen perquè “tenen les 
mans que es mouen com 
en Margalef, el gegant del 
Pullassu” de Torelló. Aques-
ta música també els serveix 
en ocasions per fer ballar 
l’Elisenda, un gegantó que 
“vol semblar la geganta del Pi 
que es diu així”.

La passió pels gegants els 
ve des de ben petits, recor-
den els seus pares, Eva Mayo 
i Carles Sadó. I a més ara, 
comenten, en el cas d’en 
Jofre, que fa P5, fa un pro-
jecte dels gegants a l’escola 
Lloriana. De fet, els pares 
són mestres i això els permet 
poder estar a casa amb els 
nens tot el dia. “De moment 
ho portem força bé” i s’han 
organitzat amb un horari que 
han fet conjuntament amb els 
nens. Els gegants, però, for-
men part del planning. Cada 
matí, es lleven a la mateixa 
hora, esmorzen, desparen 
taula, es renten les dents, es 
vesteixen i fan el llit. A les 10 
comencen el que anomenen 
tasques d’aprenentatge i en 
Jofre canta, fa trencaclosques 
o escriu i en Jan toca el piano, 
fa matemàtiques o llengua. 
A mig matí fan pati i després 
surten al jardí a fer activitats 
de moviment com ballar, 
saltar o llançar la baldufa. Al 
migdia tornen a parar i despa-
rar taula i tenen una estona 
lliure en què poden mirar la 
tele, dibuixar o jugar amb els 
gegants. A les 3 comencen a 

Jan i Jofre Sadó, dos nens de Sant Vicenç de 8 i 4 anys,  
saben el nom i la població de desenes de gegants de Catalunya

Trobades geganteres 
dins de casa

fer “projectes” com manuali-
tats, vídeos o balls de gegants 
o jocs de taula. Un cop han 
berenat, canvien d’espai, van 
al garatge i treuen el patinet 
o dimecres s’estrenaven amb 
la meditació. A les 7, dutxa, a 
les 8 sopar i treure les escom-
braries a la porta per en aca-
bat tenir una estoneta lliure 
abans d’anar a dormir a 2/4 
de 10. Els pares esperen que 
del confinament almenys en 
puguin “consolidar” algunes 
rutines per a les tasques del 
dia a dia i que “puguin fer ells 
a partir d’ara”. Els gegants, 
però, els faran ballar igual.
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Jan i Jofre Sadó, a casa, durant el confinament amb el seu gegantó
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Montesquiu, 
sense batalla
Després de la polèmica entre el nou i 
l’antic govern per la data, s’ha hagut 

d’anul·lar pel coronavirus

Montesquiu

Guillem Rico

La polèmica per la data en 
què s’havia de commemo-
rar aquest any la Batalla de 
Montesquiu entre el nou 
govern i el que va dimitir 
ha quedat en no-res després 
que finalment, per la crisi 
del coronavirus, s’hagi hagut 
de suspendre l’acte defini-
tivament. El nou equip de 
govern, de Som Montesquiu 
i JxCat, va decidir, la setmana 
després d’ocupar els càrrecs, 
anul·lar la data prevista per 
l’antic govern d’ERC perquè 
considerava que “la data 
sempre era aproximadament 
la tercera setmana de març”, 
segons l’alcalde, Jaume 
Romeu (JxCat), i estava pre-
vist per al 2 de maig. 

Segons l’exalcaldessa Sònia 
Muñoz (ERC), es va decidir 
fer-la pel maig perquè els 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Un moment de l’acte que recreava la batalla per primer cop l’any 2014, sota el castell de Montesquiu

Miquelets que participen i 
organitzen la festa no tenien 
disponibilitat, “no tenien cap 
altre dia” més proper al 20 
de març, data en què va ser 
la batalla, ja que només es 
disposava de la que coinci-
dia amb el Mercat del Ram i 
d’altres activitats al Bisaura. 
Davant d’això, recordava 
Muñoz, van acordar amb els 
Miquelets i el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura 
esperar al maig. El canvi “va 
ser una sorpresa”, assegura-
ven els republicans.

Ara fa un any, abans de les 
eleccions, la batalla tampoc 
es va fer. Romeu, que era 
al govern en un pacte entre 
ERC i l’antiga CiU, recordava 
que llavors “ja no es va fer 
per aquest motiu”, perquè 
els Miquelets tenien l’agen-
da plena. “Considerem que 
s’ha de fer pel març”, deia 
l’alcalde. En suspendre la 
commemoració de la batalla, 
el nou govern va plantejar 
una alternativa, un acte de 
petit format que s’havia de 
fer aquest dissabte al matí 
amb gegants, bastoners, 
ofrena floral i un recorregut 
itinerant comentat per un 
historiador. 

L’alcalde citava una moció 
que van aprovar tots els 
grups municipals el març 
del 2015 en què es marcava 
la data per fer l’acte. De fet, 
a través d’aquesta moció es 
va fer que la recreació de la 
Batalla de Montesquiu esde-
vingués festa local d’interès 
local perquè es considerava 
que era “beneficiós” per 
l’impacte econòmic, cultural, 
turístic i social del poble.

La recreació es va començar a fer el 2014, 300 anys després dels fets

Durant la Guerra de Successió

Montesquiu

EL 9 NOU

L’anomenada Batalla de 
Montesquiu va tenir lloc 
el 20 de març de 1714 en el 
marc de la Guerra de Succes-
sió. Va ser una de les bata-
lles més acarnissades entre 
l’exèrcit català i les tropes 
borbòniques, segon publi-
cava el juliol de 2014 EL 9 
NOU en una secció sobre 
Les rutes de 1714. Aquell 
dia el màxim responsable 
de l’exèrcit català de l’exte-
rior, el marquès de Poal, es 
dirigia a Sant Quirze proce-
dent de Ripoll. Havia rebut 
una informació segons la 
qual les tropes del comte 
de Fiennes marxaven amb 
diligència per replegar tot 
els seus efectius a Olot. La 
intenció de Poal era anar a 
Sant Quirze amb el conven-
ciment de reclutar gent per 
atacar Vic. Tot i així, el pla 
va saltar pels aires, ja que 

1.500 soldats borbònics els 
estaven esperant per parar-
los una emboscada.

Els dos exèrcits es van 
trobar a Montesquiu i el 
marquès de Poal va decidir 
atacar-los amb l’avantguar-
da catalana i els va fer retro-
cedir en desbandada a l’altra 
banda del riu. Les tropes 
borbòniques van quedar for-
ça tocades, ja que alguns sol-
dats van morir ofegats al riu 
mentre reculaven. En total 
van perdre un coronel d’in-
fanteria, un capità de cava-
lleria, 25 soldats i 40 ferits. 
Per rematar els francesos el 
gruix de la cavalleria cata-
lana del regiment de Sant 
Jaume, amb oficials i pocs 
soldats, van decidir creuar 
el riu i clavar una estocada 
letal a l’enemic. Tot i així, 
els borbònics van tenir el 
temps suficient per reagru-
par-se i formar bé les línies 
defensives. Aquest fet va 
permetre a les tropes fran-

ceses rebutjar l’atac català i 
fer que es retiressin. L’exèr-
cit català va tenir pèrdues 
destacades, ja que 11 infants 
van morir, tres van ser 
empresonats i es van captu-
rar 10 cavalls. Al cap d’uns 
mesos, el capità de cavalle-
ria Josep Regàs i el tinent 
del regiment de Sant Jaume 
Josep Navan van intercanvi-
ar-los. No va tenir tanta sort 
el coronel Ermengol Amill, 
del regiment de fusellers de 
muntanya, ja que va ser afu-
sellat posteriorment. 

Les tropes franceses es 
van quedar a una riba del 
Ter a Montesquiu guardant 
la posició. Mentrestant, el 
marquès de Poal es va assa-
bentar que els regiments 
francesos de Fiennes havien 
arribat a Ripoll i va prendre 
la decisió de marxar per no 
quedar encerclat i amb infe-
rioritat de soldats. Poal va 
marxar en direcció a Alpens 
i l’endemà ja era a Perafita.



LA GUIANOU9EL Divendres, 20 de març de 2020 41

Rda. Francesc Camprodon, 3 - Vic (Davant Clínica de Vic) - Tel. 93 886 03 55 - www.maternalvic.com maternalvicmaternal_vic

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

Farmàcies
Vic

✚POU
Av. Olímpia, 5 | dia 20

✚YLLA-CATALÀ
Pl. Paradís, 2 | dia 21

✚TANYÀ
Pg. Generalitat, 14 | dia 22

Roda de Ter

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dies 20 i 21

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 20 i 21

Tona

✚VILELLA
C. Seva, 1 | dies 20, 21 i 22 

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 20

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dies 21 
i 22

Manlleu

✚ROSELL
C. Montseny, 71 | dia 20

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dies 21 
i 22

Olost

✚LÓPEZ
C. Dr. Lleopart, 4 | dia 20

Prats de Lluçanès

✚VIVER 
C. Major, 35 | dies 21 i 22

Ripoll

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 20

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 
21 i 22

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 20, 
21 i 22

Naixements

Si voleu publicar

el nom dels vostres fills en aquest 

apartat truqueu al tel. 93 889 49 49

o bé envieu un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Berenguer Basagaña Barnil. Vic

José-Antonio Sobrero Reyes. Vic

Juan Sobrero Reyes. Vic

Bright-Yaw Akrofa. Manlleu

Enzo Gallardo Gallardo. Torelló

Alan-Nolly Mensah. Vic

Iris Riera Nuñez. Vic

Yassin Boutaouss. Vic

Defuncions

Carmen Martínez Solsona. 99 anys. Vic

Montserrat Badia Solanich. 86 anys. Manlleu/Vic

Carme Casacuberta Serra. 97 anys. Manlleu/Roda de Ter

Soledad Sanroma Serra. 99 anys. Vic

Josep Rierola Gorchs. 88 anys. Vic/L’Esquirol

Antònia Casadevall Vila. 98 anys. Vic/Folgueroles

Lluís Rosanas Abel. 79 anys. Vic

Francisco Orpinell Serra. 91 anys. Vic/Montblanc

Driss Taachi. 52 anys. Vic/El Course (Khenifra)

Cisco Comas Argemí. 87 anys. Vic/Centelles

Antonio Colas Tamborero. 90 anys. Centelles/Vic

Francisco Rodríguez Nieto. 74 anys. Vic/Los Santos

José Jiménez Lizcano. 75 anys. Vic

Pere Vila Duran. 57 anys. Vic

Josefina Márquez Quesada. 87 anys. Vic

José Díaz Ortega. 43 anys. Tona/Vic

Mariano Sánchez Sarasa. 89 anys. Vic

Rosa Tomas Molist. 97 anys. Vic

Maria Rosa Freixa Garcia. 79 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 20

Santa Alexandra
Sol: h 06.56 i 19.04

Dissabte, 21

Sant Filemó
Sol: h 06.54 i 19.05

Diumenge, 22

Sant Zacaries
Sol: h 06.53 i 19.06

Dilluns, 23

Sant Josep Oriol
Sol: h 06.51 i 19.07

Dimarts, 24

Santa Caterina
 
Sol: h 06.49 i 19.08

Dimecres, 25

Santa Irene
Sol: h 06.48 i 19.09

Dijous, 26

Sant Brauli
Sol: h 06.46i 19.10

Jaume Codina Canadell. 83 anys. Vic/Calldetenes

Josep Cayuela Roura. 85 anys. Vic

Joaquim Gracia Fandos. 75 anys. Vic

Pep Miret Merce. 57 anys. Vic

Pilar Pérez Ramos. 82 anys. Vic

David Barcons Farrés. 48 anys. Vic

Rut Espejo Sánchez. 19 anys. Vic

Joana Rodo Sanchis. 87 anys. Vic/Sant Joan de les Abadesses

Lluís Rovira Güell. 81 anys. Vic

Pilar Pérez Jiménez. 79 anys. Vic

Elvira Domínguez Eiro. 88 anys. Tona

Quim Rotllan Martí. 94 anys. Tona

Rosario Escribano Calvo. 90 anys. Hostalets de Balenyà

Andrea Fernández Luengo. 85 anys. Hostalets de Balenyà

Gabriel Muñoz Pérez. 78 anys. Hostalets de Balenyà

Dolors Camps Casalí. 79 anys. Torelló

Josep Sánchez Espinosa. 80 anys. Torelló

Timoteu Casas Puig. 89 anys. Prats de Lluçanès

Ángela Soriano Izquierdo. 94 anys. St. Boi de Lluçanès/Olost



LA GUIANOU9EL Divendres, 20 de març de 202042

Vic

Ripoll

6.53 am

7.04 pm

Vic

Ripoll

6.55 am

7.03 pm

Vic

Ripoll

6.57 am

7.02 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
elèctrica
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Població Dia Mín. Dia Màx. Litres

Cussons 12-Mar. 3,4 12-Mar. 23,7 10,6

Els Munts Guilleries 16-Mar. 5,6 12-Mar. 22,7 5

Gurb “El Serrat” 18-Mar. 3,9 12-Mar. 23,9 5,6

Manlleu 12-Mar. 4,7 12-Mar. 24,8 4

Pantà de Sau 12-Mar. 4,7 12-Mar. 25,3 12,4

Planoles 15-Mar. 3,5 12-Mar. 23,7 15,2

Ripoll 12-Mar. 4,2 12-Mar. 23,7 7

St.Julià de Vilatorta 15-Mar. 3,7 12-Mar. 24,3 6

St.Pau de Segúries 12-Mar. 2,6 12-Mar. 21,1 20,2

Seva “Els Roures” 15-Mar. 4,3 12-Mar. 22,3 8,5

Taradell Nord 12-Mar. 3,8 12-Mar. 23,3 5,6

Vic 18-Mar. 3,8 12-Mar. 23,9 9,2

Vic Escorial 18-Mar. 5,3 12-Mar. 20,1 5,6

Previsió divendres
Matí fred i amb alguns bancs de boira. Les 
temperatures mínimes se situaran entre zero 
i quatre graus, les més baixes; les màximes es 
mantindran amb valors de 14 a 16°C. L’estat 
del cel serà mig ennuvolat per núvols alts 
i prims que s’aniran fent més abundants, 
sobretot a partir de la tarda.

Previsió dissabte
Al matí la inversió tèrmica serà el més des-
tacat. Les temperatures mínimes baixaran 
lleugerament, amb el cel mig ennuvolat 
i amb bancs de boira a les fondalades. Hi 
haurà augment de les nuvolades a la tarda 
que deixaran el cel tapat a la nit. El vent 
serà del sud moderat.

Previsió diumenge
El pas d’un front ens deixarà el cel ennu-
volat i amb alguns ruixats al llarg del dia. 
Ambient fresc, amb la cota de neu als 1.700 
metres. Les temperatures mínimes puja-
ran i les màximes baixaran un parell de 
graus. Començarem la setmana amb ruixats 
dilluns i dimarts, en principi poca cosa. 
Ambient fred, sobretot dimarts.

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

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

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

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

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

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

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

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

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

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

www.synlab.es

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

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

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

VIC - Tel. 93 885 55 09

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

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

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

CONCERT AMB MÚTUES

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

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

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

· Cirurgia pròtesi genoll i maluc · Artroscòpia genoll, 

espatlla i turmell · Ortopèdia infantil · 

Tractament de patologies esportives 
amb factors de creixement

Dr. Ramon Vilaró Portet

ESPECIALISTA EN CIRURGIA 
ORTOPÈDICA i TRAUMATOLOGIA

Col. 15379

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

PODOLOGIA:

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

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

Ivonne Alonso Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

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

TERÀPIA VISUAL

Martina Sans Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55

Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22

C. Nou, 43
93 886 10 55

VIC

GUIA MÈDICA

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

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

ISO 9001:2015.

Concertat amb les principals 
Mútues i Companyies d'Assegurances

e-mail: laboratorio.fargas@synlab.es

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

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

ANÀLISIS CLÍNIQUES
LABORATORI Dr. FARGAS

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

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

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

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

REvISIoNS gENERALS

PRovES CoMPLEMENTÀRIES
• ENDoSCòPIA amb anestèsia

- Dr. R. Barniol
• ECogRAFIA

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

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

HISTERoSCòPIES
• RADIogRAFIES
• AMNIoCENTESIS

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

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

Torné, Dra. L. Canal
Dermatoestètica Dra. L. Canal i Dra. E. Quintana
Psiquiatria Dr. J. del Río, Dra. M. Aubareda
Psiquiatria infantil i juvenil Dr. P. Tàpias
Al·lèrgia-immunologia clínica Dra. A. Sala 
Al·lèrgia pediàtrica Dra. A. López
Pediatria Dr. P. Domènech, Dra. A. López
Ginecologia i Obstetrícia     Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau
Ginecologia i reproducció assistida Dr. X. Saura, Dra. N. Gil, Dra. 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 

familiars, laborals i mercantils. 

Control de menors. Tel. 93 883 

28 33.

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)
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Jordi 
Sunyer

El sotrac del coronavirus ha 
afectat de ple la graella d’EL 
9 TV. Per evitar posar en risc 
els convidats, han desaparegut 

momentàniament els programes amb entre-
vistats al plató (Temps afegit, Quatre parau-
les, La tramoia, Angle obert i ... I bona lletra) 
i al seu lloc han reaparegut títols històrics 
com l’excel·lent Des del campanar o el Car-
reteres. Dimecres, precisament, vaig engolir 
sencer el Carreteres dedicat a la C-14 i em 
vaig quedar amb el cas de Bassella, un petit 
poble de l’Alt Urgell que l’any 2000 pràctica-
ment va desaparèixer ja que va quedar sota 
les aigües del nou pantà de Rialb. A l’antic 
poble resulta que hi havia un taller que va 
ser l’origen de l’actual Museu de la Moto 
de Bassella, reconegut com un dels millors 

d’Europa. Estanislau Soler, actual director i 
responsable del museu, explicava amb passió 
com el seu pare es dedicava en cos i ànima 
a salvar motos antigues i com va aixecar el 
museu “amb un edifici construït de nou amb 
materials recuperats de les antigues cases 
de Bassella. Les teules són d’allí i també vam 
recuperar pedres de façanes, baranes dels 
balcons i fins i tot algunes rajoles per fer 
el terra”. Al museu, per cert, també s’hi va 
reconstruir el taller original que el pare de 
Soler tenia a l’antic Bassella. Vaja, que d’una 
tragèdia, el fet de quedar-se sense taller i 
sense poble, en va néixer un projecte que 
sense trencar amb el passat s’ha convertit 
en un referent i mira amb optimisme cap 
al futur. I aquesta iniciativa va com anell 
al dit per il·lustrar la crisi del coronavirus. 
Ara mateix és una putada però segur que, en 
moto o sense, ens en sortirem. 

EL FORAT DEL 9

L’actualitat 
d’Osona, al vespre 
Clàudia Dinarès presenta 
l’informatiu de referència 
a Osona que cada vespre 
apropa l’última hora del 
brot de coronavirus als 
espectadors.

El 9 Informatiu 
de dilluns a divendres, 20.30

Recordant els 
carnavals 
Fem un salt en el temps 
per tornar a les setmanes 
de rues de carnaval i recu-
perar els de Centelles, 
Torelló, Roda de Ter i 
Folgueroles.

Carnavals d’Osona 
dissabte, 22.00

Les notícies del 
cap de setmana
Meritxell Garriga presen-
ta l’informatiu del cap de 
setmana, amb el més des-
tacat a Catalunya. A partir 
d’aquest dissabte s’avança 
una hora.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 20

6.00 EL 9 INFORMATIU.   
6.30 GAUDEIX LA FESTA. En 
quarantena. 
7.00 CARRETERES. C-37. 
7.30 DES DEL CAMPANAR. 
Tona. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 EL 9 INFORMATIU. 
12.30 TERRITORI CONTEMPO-
RANI.  
13.00 TOT JAZZ.  
13.30 GAUDEIX LA FESTA.  
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta:  Natàlia Peix. 
14.30 CARRETERES. C-16. 
15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 DES DEL CAMPANAR. 
Folgueroles. 
17.00 CARRETERES. C-16. 
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
18.00 DES DEL CAMPANAR. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT. Presen-
ta: Jordi Sacristan.
20.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 DES DEL CAMPANAR. 
21.30 CARNAVAL DE RODA DE 
TER. Reportatge.  
22.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Presenta: Martí Sales. 
23.30 TOT JAZZ. Presenta: 
Jaume Tauler.  

0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 CONNECTI.CAT.  
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dissabte 21

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA.  
7.00 CARRETERES. C-16. 
7.30 DES DEL CAMPANAR.  
8.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
8.30 EL 9 INFORMATIU. 
9.00 CONNECTI.CAT.  
10.00 EL 9 INFORMATIU. 
Dilluns / Dimarts / Dimecres / 
Dijous / Divendres. 
12.30 CONNECTI.CAT.  
13.30 GAUDEIX LA FESTA.  
14.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
14.30 AVENTURA’T. El virus 
SARS-CoV-2 ha liquidat la tem-
porada. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
16.00 THE WEEKLY MAG. 
18.00 DES DEL CAMPANAR. 
Manlleu / Olost / Sant Boi / Tona 
/ Folgueroles. 
20.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
21.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
21.30 AVENTURA’T. 
22.00 CARNAVAL DE CEN-
TELLES I CAU DE BRUIXES. 
Reportatge.  
22.30 CARNAVAL DE TORE-
LLÓ. Reportatge.  
23.00 CARNAVAL DE RODA DE 
TER. Reportatge.  
23.30 CARNESTOLTES DE 
FOLGUEROLES. Reportatge. 

0.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
0.30 GAUDEIX LA FESTA.  
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
1.30 AVENTURA’T.  
2.00 DE TEE A GREEN. Golf. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Diumenge 22

6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9 
MAGAZÍN. Dilluns / Dimarts / 
Dimecres / Dijous / Divendres. 
8.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
9.00 CONNECTI.CAT. Dilluns 
/ Dimarts / Dimecres / Dijous / 
Divendres. 
14.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
14.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sora. 
15.30 AVENTURA’T.  
16.00 FEM UN MUSICAL.  
Comença el càsting / Arriba 
el primer noi / Totes volen fer 
coses molt pitjors / Grease i el 
sexe dels àngels / Una convidada 
molt especial. 
18.30 WORLD ROLLER 
GAMES. Hoquei patins. Final 
sub-19. Espanya-Argentina.
20.30 AL DIA CAP DE SETMA-
NA. Informatiu. 
21.00 DES DEL CAMPANAR.  
21.30 CARRETERES. C-16. 
22.00 WORLD ROLLER 
GAMES. Barcelona 2019. Pati-
natge artístic. Final. Xous grans. 
22.45 WORLD ROLLER 
GAMES. Barcelona 2019. Pati-
natge artístic. Final. Júnior Fre-
edance. 
1.30 EL 9 INFORMATIU. 
Dilluns / Dimarts / Dimecres / 
Dijous / Divendres.
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Ressorgir de sota les 
aigües com una moto  

L’actualitat del 
‘Territori 17’ 
Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer condueixen 
cada matí el magazín 
del Ripollès, Osona, 
el Moianès i el Vallès 
Oriental.

Territori 17 
de dilluns a divendres, 9.00

Dissabte, cinc 
campanars 
Xevi Cervera ens acom-
panya en un recorregut 
per Manlleu, Olost, Sant 
Boi, Tona i Folgueroles, a 
partir dels respectius cam-
panars.

Des del campanar 
dissabte, 18.00

Les comarques 
centrals, al dia 
Natàlia Peix presenta cada 
migdia l’informatiu de les 
comarques centrals, que 
durant aquests dies posa 
el focus en la crisi del 
coronavirus.

Al dia Catalunya Central 
de dilluns a divendres, 14.00



LA CONTRANOUEL

L’acudit   EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

Director edició
Víctor Palomar
Seccions
Dolors Altarriba (economia i monogràfics)
Vicenç Bigas (reportatges) / Miquel Erra (el calaix)
Albert Llimós (fotografia) / Esther Rovira (esports)
Jordi Vilarrodà (cultura) 
Redacció
Clàudia Dinarès / Guillem Freixa / Arnau Jaumira / Isaac Moreno  
Natàlia Peix / Guillem Rico / Sagi Serra / Jordi Sunyer / Txell Vilamala
Correctora Cristina Anfruns
Informàtica i producció Jordi Soler
Publicitat edicions Rosa Serra
Publicitat Lourdes Coma / Jordi Roca
Màrqueting Teresa Molas
Administració Esperança Polvillo

Redacció, Administració i Publicitat
Vic: Plaça de la Catedral, 2.
Tel. 93/889 49 49 - Fax 93/885 05 69
c/e direccio@vic.el9nou.com
c/e ripoll@el9nou.com

Edició i Distribució
Premsa d'Osona, S.A. Plaça de la Catedral, 2

Impressió: Imprintsa
Dipòsit Legal: B-7.500-1978

Difusió controlada per OJD
Periòdic adherit al Consell de la Informació de Catalunya
www.el9nou.cat

9

9

Cromos

Nedadora
Aquests dies de confinament a casa 
han sortit vídeos molt divertits. Un 
d’ells és el de la nedadora osonenca 
Marta González, que avorrida de no 
poder entrenar simula que fa unes 
piscines a casa seva. Fa impressió 
amb els seus 181 centímetres d’alça-
da nedant a la banyera.

Cassolada
La gent va respondre dimecres al dis-
curs del rei Felip VI amb una sonora 
cassolada des dels balcons i terrasses. 
Alguns s’ho van agafar molt a pit. 
Com un veí del carrer de la Riera de 
Vic, que, emocionat, li va caure la 
cassola al carrer. Sort que amb el con-
finament no hi passava ningú. 

Marxosos
El premi a la comunitat més marxo-
sa del confinament se l’emporta de 
moment un bloc de pisos de la ronda 
Camprodon de Vic. Van posar música 
a tot volum i van sortir tots ells al 
balcó de nit ballant com si fos una 
discoteca. Hem vist el vídeo que ha 
compartit l’exfutbolista Jordi Pla.

Caminadors
Un treballador d’aquesta casa va anar 
a buscar el cotxe i es va emportar un 
bon ensurt. Una parella que anava 
caminant d’una planta a l’altra per 
estirar les cames i no haver de sortir 
al carrer. Això del confinament ens 
farà parar bojos a tots plegats. Ja falta 
una setmana menys. 

Vigila amb 
el que desit-
ges perquè 
es pot fer 
realitat. Fa 
quinze dies 
fabulava 
sobre com 
de silenciós i 

plàcid seria un món en stand 
by, congelat pel coronavirus, 
i avui aquell somni humit 
s’ha convertit en real i aigua-
lit. Després d’una insòlita 
setmana de clausura, el pano-
rama –sanitari, econòmic, 

social– només fa que enne-
grir-se i treu tota la gràcia 
al confinament. Si pogués 
tornar a convertir un somni 
en premonició avui escriuria 
que m’imagino com, arran 
d’aquesta crisi global, el capi-
talisme salvatge col·lapsa i 
s’erigeix un Nou Ordre Mun-
dial, un sistema econòmic 
més solidari, menys competi-
tiu, inclusiu i respectuós amb 
el planeta. Un lloc en què 
els missatges de confort que 
aquests dies ens enviem des 
de tots els xats –Com esteu? 

Com ho porteu? Necessiteu 
res?– es facin realitat amb 
dosis extres de temps i afec-

te. Confio poc en aquesta 
segona oportunitat.

El pitjor del confinament 
no són ni una intendència 
complicada ni una rutina 
exasperant. Tots els inconve-
nients es veuen superats per 
la por; la por al cataclisme 
econòmic que s’intueix un 
cop amaini la maleïda corba 
d’infecció. Els pitjors auguris 
preveuen una quarantena de 
60 dies, que no sé si estaríem 
preparats per resistir. En 
tot cas, els Estats Units i el 
Canadà ja donen el curs per 

perdut. Els nens del món han 
deixat d’anar a escola. Que 
les crisis són oportunitats 
és un tòpic que –perdoneu 
el pessimisme– és mentida. 
Com a màxim, és vàlid per a 
uns pocs privilegiats i visi-
onaris. Per a la majoria, una 
crisi és una crisi.

Les debacles postolímpi-
ca, post-11-M, post-Lehman 
Brothers, ens han demostrat 
que les crisis no serveixen 
per dinamitar el sistema, 
repensar-lo, fer-lo més just i 
sostenible. Al contrari, l’han 
fet més salvatge, han arra-
conat persones i han arra-
sat drets fonamentals. Les 
mesures econòmiques per 
contrarestar la pandèmia són 
urgents, però impliquen fer 
la pilota més grossa i xutar-la 
endavant. Els ciutadans hau-
rem de passar comptes, tard o 
d’hora, i necessitarem tornar 
a treballar. Podrem? Llavors 
es veurà qui és en realitat la 
població de risc de la Covid-19.

Tots els treballadors acaba-
rem, si no infectats, afectats 
pel virus. Potser els primers 
damnificats seran justament 
els que avui exposen la salut 
per garantir-nos els serveis 
bàsics. Dependrà de nosaltres 
que exercim la solidaritat que 
avui pregonem. Tant de bo 
fem créixer i desvirtualitzem 
les poderoses xarxes d’afectes 
que hem cultivat durant el 
confinament. Les necessita-
rem ben fermes, per mitigar 
la caiguda. Després, ja sense 
guants i mascareta, és quan 
tocarà cuidar-nos de veritat.

Laura Serra

G
A
EL
X

Que les crisis 
són oportunitats 
és un tòpic que 
és mentida. Per 
a la majoria una 
crisi és una crisi

L’ALTRA POBLACIÓ DE RISC
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