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Cap a la fase 2

La regidora de Fem 
Centelles surt de 
l’equip de govern 
després de perdre la 
tinença d’alcaldia

(Pàgina 12)

u El Ministeri de Sanitat autoritza que Osona, 
el Ripollès i el Moianès passin a la fase 2 de la 
desescalada a partir de dilluns

u Es podran reobrir escoles, s’eliminen les 
franges horàries per fer esport i es recuperen les 
visites als familiars de les residències geriàtriques
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El confinament ha estat especialment 
dur per a les persones que tenen un 
familiar en una residència geriàtrica. A 
més del temor que el virus els pogués 

afectar, no han pogut visitar-los des de 
fa dos mesos i mig. A partir de dilluns, 
si es passa a la fase 2, estaran permeses 
les visites a les residències on no hi hagi 

positius o estiguin molt ben aïllats, però 
amb estrictes mesures de seguretat com 
passar-hi un màxim de trenta minuts o 
evitar el contacte físic.

u Víctimes 
oblidades: les que 
tenen símptomes 
persistents de  
la Covid-19

Dos mesos sense estar amb la mare
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u Com han viscut 
el confinament 
les persones que 
estan tractant-se 
per addiccions

u Tots els canvis 
que implica el  
pas a la següent 
fase del 
desconfinament

u Entrevista a la 
gerent de l’ICS a la 
Catalunya Central: 
“No hi ha hagut un 
repunt de casos”

u Des de l’inici de 
la pandèmia hi ha 
hagut 360 morts 
a Osona i 11 al 
Ripollès

Nani Mora, cap 
de llista d’ERC 
a Ripoll, deixa 
l’Ajuntament un 
any després 

(Pàgina 14)

(Pàgines 2 i 3) Eva i Dolors Muñoz, dimecres intercanviant petons amb la seva mare, que viu a la Residència Aura

(Pàgines 2 a 11 i editorial)

Tanca el restaurant Can Pantano, de Gurb
Després de 40 anys, el restaurant Can Pantano, situat a tocar 
de la C-17, a Gurb, ha abaixat la persiana. Els seus responsa-
bles, però, es mantindran al sector de la restauració i es faran 
càrrec de les Granges La Catalana, a Vic.

(Pàgina 37)
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Manlleu 
adaptarà la 
quota de l’escola 
bressol a la 
renda familiar

(Pàgina 15)

La Primera Catalana 
tindrà quatre equips 
osonencs després 
de l’ascens del Vic 
Riuprimer

(Pàgines 34 i 35)

La UVic té un 
impacte social 
de deu vegades 
els ajuts que rep

(Pàgina 17)

La UVic-UCC genera 64,2 
milions d’euros, deu vega-
des més que els 6,7 milions 
que rep, segons el primer 
estudi de valor social que 
s’ha fet. És un dels argu-
ments d’un document que 
demana al govern un tracte 
econòmic millor per a la 
UVic-UCC i que s’ha pre-
sentat al més alt nivell.
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El Ministeri de Sanitat va confirmar 
aquest dijous a la nit que Osona, el 
Ripollès i el Moianès passaran dilluns 
a la fase 2 de la desescalada, tal com 

havia sol·licitat el govern de la Gene-
ralitat. Entre els canvis que implica 
aquest estadi del desconfinament hi 
ha que, després de dos mesos i mig i 

seguint estrictes mesures de segure-
tat, les famílies podran tornar a visi-
tar persones que viuen en residències 
per a la tercera edat.

Un pas més de la desescalada
Sanitat accepta que Osona i el Ripollès avancin dilluns a la fase 2, que permet les visites a residències de gent gran

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

El Ministeri de Sanitat va 
confirmar aquest dijous a 
la nit que accepta que les 
regions sanitàries de la 
Catalunya Central, Girona, 
l’Alt Penedès i el Garraf 
passin dilluns a la fase 2 de 
la desescalada, la proposta 
de la Generalitat que ja havia 
validat a principis de setma-
na el comitè tècnic del Pla 
de Protecció Civil. Aquest 
canvi d’estadi implica que es 
relaxaran algunes de les res-
triccions en les activitats que 
es van reprendre amb la pri-
mera fase de la desescalada 
i, en paral·lel, que hi haurà la 
possibilitat de recuperar-ne 
de noves, com ara celebrar 
casaments o visitar persones 
que viuen en residències per 
a la tercera edat.

Aquesta última és una 
mesura molt esperada per 
milers de famílies que 
durant els últims dos mesos i 
mig només han pogut comu-
nicar-se amb pares, mares, 
avis i àvies a través de tru-
cades i videoconferències. 
Tot i això, el retrobament 
segurament distarà molt del 
que haurien triat, perquè 
–amb l’objectiu de preservar 
al màxim la salut de visitants 
i residents– la Generalitat ha 
fixat restriccions i estrictes 
mesures de seguretat, entre 
les quals evitar el contacte 
físic, mantenir una distància 
interpersonal de dos metres, 
portar mascareta, passar 
un cribratge de símptomes 
en arribar, desinfectar les 
sabates o que serà un únic 
familiar qui podrà realitzar 
una visita a la residència un 
cop a la setmana i durant un 
màxim de 30 minuts. 

Així mateix, el Departament 
de Salut ha dissenyat un codi 
de colors que classifica els 
centres en verd si no hi ha 
cap cas de Covid-19, vermell 
si es considera que la situació 
encara no està controlada i 
carabassa per a les residènci-
es que es troben en una fase 
intermèdia. D’entrada només 
es podrà accedir a aquelles 
sense positius de coronavirus 
o que tinguin molt ben garan-
tits els circuits, l’aïllament i 
la sectorització dels espais. 
A la Catalunya Central n’hi 
37 de verdes, 49 de taronges, 
5 de vermelles i 8 pendents 

de valorar, mentre que a la 
Regió Sanitària de Girona en 
són, respectivament, 64, 25, 
22 i 1.

La residència Cantonigròs, 
al municipi de l’Esquirol, 
és una de les de la comarca 
d’Osona on no hi ha hagut 
cap afectat per la Covid-
19 i la directora, Gemma 
Arimany, confirma que ja 
tenen a punt el dispositiu 
per començar a rebre visites 

a partir de dilluns, seguint 
els protocols de seguretat, 
amb cita prèvia i entrades 
i sortides diferents per als 
residents i les persones que 
provinguin de l’exterior. 
Montserrat Gratacós, de la 
Fundació Guifré de Ripoll, 
explica que en el seu cas tam-
bé tenen preparat el circuit 
per facilitar el retrobament 
de les famílies i que se super-
visarà en tot moment que es 

compleixin les mesures. Des 
de la Residència Municipal 
Sant Gabriel, de Centelles, 
Magda Sibina apunta que tre-
ballen de la mateixa manera 
per fer possibles les visites, i 
incidint molt en la necessitat 
que tothom sigui extrema-
dament cautelós: “Ens hem 
de preparar a nivell organit-
zatiu, però també explicar a 
residents i famílies que no es 
podran tocar ni abraçar. Això 

suposarà una barrera emoci-
onal, i més tenint en compte 
que en alguns casos es tracta 
de persones amb dèficits cog-
nitius o disminucions visuals 
i d’oïda”. Entre les residènci-
es que també tenen previst 
recuperar les visites a partir 
de dilluns hi ha el complex 
d’El Nadal, a Vic; l’Aura de 
Manlleu o, entre d’altres, la 
residència Fundació Gallifa 
de Sant Hipòlit. 
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Es permet l’entrada a bibli-
oteques i museus sempre 
que no se superi un terç de 
l’aforament. Sales d’exposi-
cions i monuments reobren 
amb la mateixa limitació. No 
es pot prestar el servei de 
guarda-roba ni consigna.

Es permeten reunions de 
fins a 15 persones man-
tenint la distància de dos 
metres. S’eliminen les fran-
ges horàries i la limitació 
d’un quilòmetre per a les 
sortides amb menors de 14 
anys.

Poden obrir al públic els es-
tabliments i locals minoris-
tes, sense tenir en compte 
els metres quadrats, amb un 
aforament màxim del 40%. 
Als mercats a l’aire lliure 
només està permès ocupar 
un terç dels llocs habituals.

Els bars i restaurants poden 
reobrir l’interior dels locals 
amb un aforament màxim 
del 40% i només servei de 
taula. Si la superfície és la 
mateixa, les taules de les 
terrasses han de ser la mei-
tat de les de l’any anterior. 
Hi poden seure grups de 
fins a 15 persones.

Es pot circular per la 
regió sanitària pròpia amb 
llibertat i sense limitacions 
horàries. Per desplaçar-se 
a d’altres calen motius sa-
nitaris, laborals, de retorn al 
lloc de residència o de cura 
de persones dependents. 

Els hotels i establiments 
turístics poden reobrir les 
zones comunes amb un 
aforament màxim d’un terç 
de la capacitat total. També 
està permès que recuperin 
les activitats en grup amb 
un límit de 20 persones. 

Està permesa l’assistència 
a espais de culte sempre 
que no se superi la meitat de 
l’aforament. A dins és obli-
gatori portar mascareta. Es 
poden portar a terme cele-
bracions religioses i cerimò-
nies nupcials amb un màxim 
de 100 persones a l’aire lliure 
i 50 en espais tancats.

Les vetlles de difunts poden 
de ser d’un màxim de 25 
persones a l’aire lliure i de 
15 en espais tancats. A les 
cerimònies de comiat es 
restringeix l’assistència a 
25, comptant-hi qui oficia el 
ritu. Cal mantenir la distàn-
cia interpersonal i portar 
mascareta.

Cinemes, teatres, auditoris i 
espais similars han de tenir 
les butaques preassignades 
i limitar el públic a un terç 
de l’aforament. No està per-
mès superar les 50 perso-
nes a l’interior dels locals. 
En esdeveniments a l’aire 
lliure, el límit és de 400.

Escoles i instituts tenen l’op-
ció de reobrir per fer suport 
lectiu i orientació. També 
per a infants d’1 a 6 anys si 
les famílies no se’n poden 
fer càrrec. El retorn dels 
alumnes, però, és voluntari. 
Autoescoles i acadèmies 
recuperen l’activitat amb un 
terç d’aforament.

L’esport no professional es pot practicar a qualsevol via o espai 
públic dins de la mateixa regió sanitària (s’elimina la limitació 
del municipi). Les persones majors de 70 anys han de sortir entre 
les 10 i les 12 del matí i les 7 i les 8 de la tarda, mentre que la 
resta poden fer-ho en qualsevol moment exceptuant aquestes 
franges. Els entrenaments han de ser individuals, i en les lligues 
professionals, de 14 jugadors o jugadores més el tècnic. Es per-
met reobrir amb un 30% de l’aforament centres d’alt rendiment, 
gimnasos, piscines i instal·lacions esportives a l’aire lliure, però 
cal demanar cita prèvia. 

Què es pot fer a la fase 2?

*Des del 21 de maig és obligatori que adults i infants majors de 6 anys portin mascareta a la via pública i en espais a l’aire lliure sempre 
que no es pugui mantenir la distància de dos metres / Font: Portal ‘Desconfinament progressiu’ de la Generalitat de Catalunya
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Eva i Dolors Muñoz, rient i ballant des de la distància amb la seva mare, aquest dimecres a la tarda

Manlleu

T.V. 

Tot i que els petons no poden 
ser a la galta i les abraçades 
se les han d’imaginar, les tres 
germanes Muñoz Vilaseca 
continuen anant molts dies a 
la Residència Aura de Man-
lleu, on viu la seva mare des 
del febrer de l’any passat. 
Comparteixen rutina amb al-
tres famílies que, com elles, 
aprofiten l’estona que els 
usuaris surten a la terrassa 
per saludar-los des del carrer, 
a molts metres de distància 
i gesticulant tant com faci 
falta per marxar amb el regal 
d’haver vist un cop més el 
somriure de la mare. De 

moment no hi ha marge per a 
més, però esperen el pas a la 
fase 2 sentint-se unes afortu-
nades perquè no ha contret 
la Covid-19 i comptant que al 
llarg de les properes setma-
nes almenys la podran veure 
una mica més de prop. 

“Serà molt dur no abraçar-
nos ni fer-nos petons, però 
el virus ja ens ha robat deu 
setmanes d’estar amb ella. 
Retallar uns quants metres 
de distància és un pas enda-
vant”, apunta Eva Muñoz. 
Durant les setmanes més 
crítiques de la pandèmia la 
comunicació es limitava a 
trucades telefòniques i vide-
oconferències, de manera 
que sortir a la terrassa també 

ho entenen com haver pujat 
un esglaó. “Ara mateix la nos-
tra mare ja no pot mantenir 
una conversa, senzillament 
somriu i, quan ens coneix, 
diu a les auxiliars que som 
les seves nenes maques. 
Saber això, i veure-la llan-
çant-nos petons des de dar-
rere la barana, t’afluixa una 
mica el nus al pit”, hi afegeix 
la seva germana Dolors. Elles 
abans ja eren de les que no 
estalviaven cap “t’estimo” i 
a partir d’ara, menys: “Sen-
tint les notícies i les dades 
que donaven els mitjans de 
comunicació vam passar 
molta angoixa. És impossible 
descriure el patiment pel 
fet que li passés alguna cosa 

i nosaltres no fóssim al seu 
costat”. Superat el pic de 
contagis, el desconfinament 
i la relaxació de les mesures 
obren la porta a l’esperança, 
però igualment la família 
Muñoz Vilaseca és conscient 
que haurà de passar molt 
temps abans que les tres ger-
manes i el seu pare puguin 
tornar a passar tantes hores 
a la Residència Aura com 
abans de la Covid-19.

Que la seva mare es pugui 
tornar a instal·lar a casa mal-
auradament tampoc és una 
opció, perquè tot i que se la 
van plantejar per evitar el 
coronavirus, l’estadi actual 
de l’Alzheimer que pateix 
precisa atenció especialit-

zada les 24 hores del dia. Li 
van diagnosticar l’any 2009 i 
des d’aleshores n’han hagut 
d’acceptar els pitjors efectes, 
sobretot el deteriorament 
cognitiu i la pèrdua de mobi-
litat, però també destaquen 
que la malaltia ha accentuat la 
dolçor que caracteritza Anna 
Vilaseca. Un amor que encara 
ara els regala en forma de 
petons des de la terrassa de la 
residència, i que contraposen 
a les sensacions que han per-
cebut les últimes setmanes 
pel que fa a la gent gran. “A 
una part de la societat sembla 
que ja li estigui bé que s’hagin 
mort tants avis i àvies. Ens 
oblidem molt fàcilment que 
són persones. Encara que tin-
gui 80 o 90 anys, nosaltres el 
dia que la mare no hi sigui la 
plorarem igual”, explica Antò-
nia Muñoz. 

La seva germana Dolors 
és també molt crítica amb 

el tracte que ha dispensat 
l’administració pública a les 
residències: “Està clar que 
han sigut les gran oblidades. 
Malgrat saber el que venia i 
que els mateixos centres ho 
estaven demanant, la Gene-
ralitat no va reaccionar, no 
els va facilitar el material i 
la informació que necessita-
ven fins que la situació era 
incontrolable”. A l’altra cara 
de la moneda hi situen els 
professionals que han estat 
al peu del canó, “demostrant 
que les persones que esti-
mem són molt més que gent 
de pas”, i com ha crescut la 
unió amb la resta de famílies 
que conviuen a la Residència 
Aura: d’estar colze a colze a 
les sales a trobar-se junts al 
carrer gesticulant i buscant 
el millor angle per veure el 
pare o la mare ni que sigui 
només un minut.

La van a veure 
des del carrer 
i interactuen 
malgrat estar 

separades
“El virus ens ha robat deu 
setmanes d’estar amb ella”
La mare de les germanes Muñoz Vilaseca, que té Alzheimer, viu a la Residència Aura de Manlleu
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Salut anuncia que ja desmuntarà  
el pavelló del Castell d’en Planes

Vic/Ripoll

EL 9 NOU 

El Departament de Salut ha 
anunciat que els propers dies 
desmantellarà el Pavelló Vic 
Salut i l’Alberg de Joventut 
de Vic, dos equipaments 
habilitats per fer front a 
l’episodi més crític de la pan-
dèmia i l’augment de paci-
ents ingressats als hospitals. 
Tot i que la setmana passada 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central havia confirmat a 
EL 9 NOU que el pavelló es 

mantindria muntat fins a l’úl-
tima fase de la desescalada, 
finalment es desmantellarà 
preservant, això sí, les cana-
litzacions d’oxigen i altres 
sistemes que serien nova-
ment necessaris en cas d’ha-
ver-lo de tornar a adequar 
com a hospital. L’Alberg de 
Joventut, per la seva banda, 
va servir per acollir persones 
o famílies amb dificultats a 
l’hora de fer correctament el 
confinament. 

Segons dades d’aquest 
dijous, ara mateix als tres 

hospitals d’Osona hi ha 
ingressats 26 pacients amb 
Covid-19, mentre que al de 
Campdevànol en són 2. El 
portal web que el Departa-
ment de Salut actualitza cada 

dia segons les defuncions que 
reporten les funeràries recull 
que des de l’inici de la pandè-
mia a Osona hi han mort 360 
persones a causa del corona-
virus i al Ripollès, 11.

A Osona i el 
Ripollès hi ha 28 

pacients ingressats 
amb Covid-19
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“Amb el canvi de fase 
no hem detectat cap 
increment de casos”
Entrevista a Anna Forcada, gerent de l’ICS a la Catalunya Central

Anna Forcada, que també havia dirigit els equips d’atenció primària de Manlleu i Torelló, és la      gerent de l’ICS a la Catalunya Central des de l’estiu passat

Sant Fruitós de Bages

Txell Vilamala

Olost, Borgonyà, Santa Eulà-
lia… Al mes de març van 
tancar la majoria de consul-
toris locals per concentrar 
efectius als CAP més grans. 
Quan tornaran a obrir?

Vam prendre aquesta 
decisió a causa de la falta de 
professionals, perquè molts 
van emmalaltir, i la necessi-
tat de donar servei a línies 
que abans no teníem tan 
dimensionades, com l’atenció 
domiciliària o a les residènci-
es. Ara estem analitzant cas 
per cas com tornar a obrir els 
consultoris, ja que alguns són 
espais petits i hem de trobar 
la manera de sectoritzar els 
malalts amb Covid-19 i sense, 
precisament perquè pacients 
i professionals hi puguin 
acudir amb confiança i segu-
retat. El més probable és que 
les reobertures vagin arri-
bant de forma esglaonada.

Amb quins criteris van 
decidir quins consultoris 
tancaven i quins no?

Va ser una decisió molt 
ràpida, com totes les que vam 
haver de prendre en el pic 
de la pandèmia, i motivada 
sobretot per la manca de pro-
fessionals. En alguns equips 
vam perdre entre el 30% i el 
40% de la plantilla, fins i tot 
més en determinades catego-
ries professionals. Això feia 
inviable mantenir-hi l’atenció. 

Segons el Departament 
de Salut, els CAP de la 
Catalunya Central disposen 
des de fa dues setmanes del 
material per realitzar tests 
PCR. Pot confirmar que 
n’han arribat a tot arreu?

Sí. Des de fa quinze dies 
tots els nostres equips poden 
realitzar tests PCR per al diag-
nòstic del coronavirus. Això 
ens canvia totalment l’esce-
nari, perquè abans, com que 
no podíem fer proves, en els 
casos lleus posàvem diagnòs-
tic de sospita, recomanàvem 
l’aïllament i fèiem seguiment 
telefònic. Ara en 24 hores 
sabem si es tracta d’un positiu 
de Covid-19 o no. Això en fase 
de desescalada és importan-

tíssim per tal d’evitar des d’un 
moment zero possibles focus 
o rebrots.

A qui s’està realitzant 
aquests tests?

És el professional mèdic 
qui, segons els símptomes que 
descriu el pacient, indica la 
prova PCR. Encara que siguin 
lleus ara la podem realitzar. 

Caldria fer autocrítica 
per no haver disposat abans 
d’aquest material de detec-
ció?

Reflexionant amb la 
perspectiva del temps som 
conscients que hi ha coses 
millorables, però llavors no 
disposàvem d’aquests tests i 
havíem de respondre igual-
ment. Vam fer tot el possible 
amb el material que teníem, 
indicant la prova en les perso-
nes que més ho necessitaven.

Ara mateix la recoma-
nació continua sent que 
els pacients truquin abans 
d’anar al CAP? 

Sí. És el millor. Li indicaran 
a quina hora ha de venir per-
què no s’hagi d’esperar, si és 
necessari que sigui presen-
cialment o no segons el pro-
fessional que l’ha d’atendre… 
Una de les coses que estem 
potenciant és l’atenció tele-
fònica i a través de l’eConsul-
ta o amb videoconsulta.

Les dades ho confirmen. 
Entre el mes de març i el 
maig les visites presencials 
als CAP d’Osona havien 
baixat un 55% respecte al 
mateix període de l’any 
passat. La telemedicina ha 
arribat per quedar-se, oi?

Creiem que sí. Amb la pan-
dèmia ens hem adonat que hi 
ha moltes consultes que les 
podem resoldre sense pre-
sencialitat, com ara la reno-
vació de receptes, dubtes o 
tràmits administratius.

I la població està prepara-
da perquè primin l’atenció 
telefònica i virtual?

Depèn de les circums-
tàncies de cadascú, però a 
vegades, com a professionals 
sanitaris, tenim una actitud 
massa paternalista amb els 
pacients. Hauríem d’anar-nos 
acostumant que estan infor-
mats, tenen coneixements 
tecnològics, i segurament 
quedarem sorpresos perquè 
un gruix important de la 
població agrairà no perdre 
temps esperant-se a la sala 
d’espera. Evidentment això 
no servirà per a tothom, cal 
mantenir l’atenció al domici-
li o en un entorn residencial 
a la gent gran i als pacients 
més fràgils. Si som capaços 
de compaginar aquests dife-
rents tipus d’atenció, podrem 
dedicar el temps presencial 
a aquelles persones que real-
ment el necessiten.

Segons les dades obertes 
del Departament de Salut, 
Osona és una de les comar-
ques amb major incidència 
de Covid-19. Per què?

La incidència ha estat 
elevada a totes les de la 
Catalunya Central, igual que 
la letalitat. Encara ens falten 
elements per extreure’n con-
clusions. Sí que és cert que 
es tracta de territoris amb 
força població envellida, i 
que hi tenim entre 1.300 i 
1.400 places en residències, 
on la Covid-19 ha afectat 
moltíssim. La nostra unitat 
de suport a la recerca està 
estudiant la informació que 
hem recopilat per tal de fer-
ne anàlisi, aprendre’n i veure 
com prevenir nous brots.

Quina ha estat la princi-
pal dificultat en termes de 
gestió?

Els canvis organitzatius 
i de planificació. D’un dia 
per l’altre has de prendre 
decisions com tancar un 
consultori, sabent que són 
impopulars. És dur, però 
només pots tirar endavant 
amb passos ferms. Les urgèn-
cies de l’atenció primària 
d’Osona, per exemple, les 
vam treure de l’Hospital Uni-
versitari de Vic per portar-les 

al CAP Osona, i vam haver 
d’habilitar tot l’engranatge 
que ho fes possible. Alhora, 
preparar equips per a l’aten-
ció residencial, que després 
emmalaltien i s’havien de 
substituir; garantir l’atenció 
domiciliària, tenir cotxes per 
a tothom, disposar d’EPI…

Hi ha alguna data pel 
retorn de les urgències a 
l’edifici de l’hospital?

Per tal de fer una correcta 
sectorització dels pacients en 
les urgències hospitalàries, 
ara mateix l’Hospital de Vic 
necessita els espais que ocu-
pàvem nosaltres. És per això 
que pot ser que ens n’anem 
de cara a la tardor. La decisió 
la prendrem conjuntament 
i de manera consensuada el 
CHV, el CatSalut i l’ICS.

Es podria haver afinat el 
desconfinament fins a les 
àrees bàsiques de salut, tal 
com plantejava el Consell 
Comarcal d’Osona?

Ara podem dir “això va ser 
correcte, això es podia haver 
millorat, això no ho repeti-
ríem”… S’haurà d’analitzar, 
però sí que puc assegurar 
que en cada moment vam 
prendre la que ens semblava 
la millor decisió segons la 
informació que teníem. 

Vostè mateixa ha reco-
negut que es van contagiar 
molts professionals sanita-
ris. Per què?

No estàvem preparats 
per atendre una pandèmia 
d’aquesta magnitud. Al 
principi no anàvem prou pro-
tegits. També ens faltaven 
informació i coneixements 
per detectar els símpto-
mes del virus. Inicialment 
pensàvem que només eren 
casos amb clínica respira-
tòria i després n’hem vist 
de digestiva, abdominal i 
neurològica, i que no tots 

els pacients tenien febre en 
una fase primerenca. Tampoc 
es pot perdre de vista que, 
estant a primera línia, visi-
tant malalts en residències o 
que d’entrada la majoria eren 
positius, el risc de contraure 
la malaltia era elevat. 

Una de les lliçons de la 
pandèmia és que hem de ser 
autosuficients en la produc-
ció de materials sanitaris 
com EPI, ulleres o mascare-
tes FPP2?

Això ha de ser una reflexió 
global, i en tots els àmbits. 
Igual que se’ns recomana 
fer la compra de proximitat, 
haurem d’assegurar-la també 
en material sanitari. I encara 
que sigui més car.

Un cop superada l’emer-
gència sanitària, des del 
govern s’ha plantejat que 
també recaiguin en els CAP 
les proves per estudiar la 
immunitat general de la 
població. Tenen directrius 
de com es farà?

A la Catalunya Central ja 
hem participat en diferents 
estudis de recerca. Un va 
ser el d’Oriol Mitjà, del qual 
en aquests moments s’estan 
traient les conclusions; el 
del Ministeri de Sanitat per 
determinar la immunitat 
de la població, properament 
en començarà un altre amb 
professionals sanitaris… I en 
fan falta més, perquè aquesta 
malaltia és molt nova. Una 
de les coses que encara no 
sabem és si la immunitat 
que dona és duradora, o si el 
virus mutarà o no.

Al llarg de les últimes 
setmanes també hem hagut 
de combatre un altre virus, 
el de la desinformació. Pot 
aclarir si és veritat que amb 
la calor s’alenteix el ritme 
de propagació de la Covid-
19?

“Hem d’assegurar 
la compra de 

proximitat també 
en material 

sanitari”
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La doctora Anna Forcada, de les 
Masies de Voltregà, és l’actual 
gerent de l’Institut Català de la 
Salut a la Catalunya Central. En 

aquesta entrevista parla sobre la 
gestió de la Covid-19, l’avanç de 
la desescalada o la progressiva re-
obertura dels consultoris locals. 
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ho pot dificultar. També ha 
passat que van emmalaltir 
molts cuidadors i professio-
nals que hi treballen.

Als CAP vostès curen, 
però també cuiden. Com 
s’està acompanyant les 
famílies que han perdut un 
ésser estimat sense poder-se 
acomiadar?

Amb l’Hospital Universitari 
de Vic, i en concret el servei 
de Salut Mental, estem pre-
parant un pla d’actuació per a 
aquelles persones que puguin 
necessitar suport i acompa-
nyament arran de qüestions 
de salut i confinament, però 
també pels canvis socials i 
laborals que tocarà afrontar. 
És cert que s’han viscut situ-
acions en què els familiars 
no han pogut acompanyar un 
ésser estimat, i que això com-
plica el dol. Nosaltres hem 
après que hauríem d’haver 
estat una mica més tolerants, 
que una cosa eren les mesures 
de sectorització i aïllament i 
l’altra, la necessitat emocional 
d’estar a prop de pares, mares, 
avis… Per això enmig de la 
pandèmia es van modificar 
algunes directrius i tant als 
hospitals com a les residèn-
cies es va deixar entrar una 
persona a veure’n una altra en 
situació de final de vida. 

Més enllà del coronavirus, 
a Osona hi ha consultoris 
que, com el de Manlleu o el 
de Calldetenes, estan pen-

dents de millores i amplia-
cions. Hi ha prevista alguna 
actuació a curt termini?  

Ho estem estudiant, ja 
d’abans de la pandèmia. És 
cert que a la comarca hi ha 
un dèficit estructural en 
diversos edificis. El tenim 
detectat i s’està parlant amb 
el CatSalut. Intentarem tirar 
endavant els plans funcio-
nals i les converses amb els 
arquitectes. En algun cas, 
si això es perllongués en el 
temps miraríem de fer algu-
na mesura temporal.

Quins són els primers a la 
llista?

Vostè ha citat Calldetenes, 
que és un CAP que ja vam 
visitar amb els equips d’in-
fraestructures; Manlleu, 
que per la població que té fa 
anys que ha quedat petit... 
En aquest moment estem 
revisant tots els equipaments 
d’Osona i la Catalunya Cen-
tral, i preveient en quins s’ha 
d’intervenir primer i a quins 
no és urgent però farà falta 
aviat. En aquest capítol vin-
dria el CAP Osona, perquè 
dona servei a tota la comarca 
i l’edifici també és antic. 

La manca de metges i met-
gesses és el principal dèficit 
de l’atenció primària ara 
mateix? Vic compta amb una 
Facultat de Medicina que pot 
contribuir a pal·liar-ho…

Osona, i tota la Catalunya 
Central, es veu molt llu-

nyana des de Barcelona i 
l’àrea metropolitana i tenim 
dificultats perquè els profes-
sionals, sobretot mèdics, vul-
guin venir a treballar aquí. 
Nosaltres col·laborem amb la 
UVic en formació de pregrau. 
Estem motivadíssims i inten-
tem tractar molt bé els estu-
diants perquè després es vul-
guin incorporar als nostres 
equips. També necessitaríem 
ajuda dels ajuntaments. En 
entorns rurals del Pirineu o 
en països nòrdics, s’ofereix 
als professionals facilitats 
a nivell social, de lloguers, 
d’escoles… Ens ho hem de 
plantejar sí o sí per captar 
metges que, a més a més, 
siguin bons i talentosos. 

Mediàticament es parla 
molt dels hospitals, i menys 
de l’atenció primària. Ara és 
el moment de revertir-ho?

Els estudiants que venen a 
fer pràctiques la desconeixen 
totalment. Algun arriba a des-
gana, perquè realment el que 
vol és anar a l’hospital i veure 
malalt greu, com a la televisió, 
però després queden grata-
ment sorpresos de totes les 
dimensions de la nostra feina 
i que cada vegada estem més 
tecnificats. Ara ja fem infil-
tracions, cirurgia menor, eco-
grafies pulmonars... Que ells 
se sorprenguin demostra que 
entre tots hem de contribuir a 
dignificar la medicina familiar 
i comunitària.

Tant de bo! Tant de bo 
pogués fer afirmacions tan 
rotundes. És cert que és un 
virus respiratori, i que això 
fa pensar que es pot compor-
tar igual que els dels refre-
dats i les grips, que són esta-
cionals. Si aquesta hipòtesi 
es confirmés, ara baixaria la 
incidència i possiblement 
de cara a la tardor tornaria a 
augmentar, però molta cau-
tela, no abaixem la guàrdia. 

La Catalunya Central 
compleix les condicions per 
passar dilluns a la fase 2 de 
la desescalada?

Segur que sí, perquè 
aquestes decisions es prenen 
analitzant molta informació 
de tipus sanitari, però també 
social, econòmic, de mobili-
tat… Des de Salut continuem 
demanant cautela i complir 
les mesures de seguretat les 
24 hores del dia, però també 
entenc que necessitem avan-
çar.

Basant-se en les dades que 
analitzen constantment, el 
pas a la fase 1 va comportar 
un augment de casos de 
Covid-19 a Osona? 

No. És cert que la corba 
evoluciona una mica, però de 
moment estem en una situ-
ació controlada. No n’hem 
detectat cap increment.

Des de l’atenció primària 
també estan prestat suport 
a les residències. N’hi ha 
algunes on la situació ha 
estat molt crítica. Caldria 
haver-hi intervingut abans?

Les persones grans que 
viuen en residències acos-
tumen a patir diverses pato-
logies alhora, prenen força 
medicació i són pacients frà-
gils. En una situació habitual 
d’hivern o grip, a molts ja els 
costa superar una infecció 
respiratòria. Tot això ha afa-
vorit l’agressivitat del virus. 

Anna Forcada, que també havia dirigit els equips d’atenció primària de Manlleu i Torelló, és la      gerent de l’ICS a la Catalunya Central des de l’estiu passat

PURIFICACIÓ D'AIRE AMB
ELIMINACIÓ DE VIRUS

ció

Solucions adaptables a les característiques

Protegeix la teva salut i la dels teus clients!

Camí de la Tolosa, 15 08500 Vic 938833644 enginyeria@gritecsa.com

Equips amb filtres HEPA 
d’alta eficiència i desinfecció 
ultravioleta o plasma iònic.

Aplicable a tot tipus
de sectors:
oficines, comerços,
hostaleria, indústria,
escoles, gimnasos,
etc.

Solucions 
adaptables a les 
característiques
de cada local.
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També hem d’entendre que 
en aquest entorn tenim paci-
ents enllitats, amb demènci-
es, dèficits cognitius... I, per 
tant, les mesures d’aïllament 
i sectorització són molt més 
difícils d’implantar que en 
un hospital. La mateixa infra-
estructura física dels edificis 
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Els afectats oblidats de la Covid-19
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Novell a la zona de l’Atlàntida passades les 9 del vespre, quan aprofita que hi ha menys gent per sortir a caminar

Vic

Eloi Puigferrer

Febres, erupcions, dolors al 
pit, vòmits, diarrees, esgota-
ment constant... aquests són 
només alguns de la llarga 
llista de símptomes que ha 
presentat durant aquests 
dos últims mesos la viga-
tana Sònia Novell, una de 
tantes persones afectades 
pels símptomes persistents 
de la Covid-19. “Estic de bai-
xa des del 25 de març amb 
símptomes relacionats amb 
el coronavirus, però la prova 
ha donat negatiu i aquests 
no remeten”, explica Novell. 
Vivint confinada per por de 
poder-ho transmetre a la seva 
família, Novell acudeix als 
centres sanitaris amb crisis 
freqüents i quadres tan vari-
ats com “crisis asmàtiques o 
diarrees que duren setma-
nes”, fet que “té totalment 
desconcertada la meva met-
gessa, que ja no sap què fer”.

“Vivim en un constant 
estat d’incertesa, ja que no 
sabem com ens trobarem 
l’endemà”, narra, “és com 
viure en una muntanya rus-
sa constant de símptomes 
individualitzats i variats”, 
diu. I aquesta incertesa, de 
moment, no sembla tenir 
data de caducitat. “Alguns 
diuen que aquests símpto-
mes no poden durar més de 
tres mesos, però no ho saben 
segur. Ara ja en porto dos, 
i aguantar un mes més així 

serà una tortura”, afirma 
Novell. Aquest concepte 
està molt relacionat amb 
un altre que acompanya a 
tothom qui pateix el mateix: 
desesperació. “Més enllà dels 
problemes físics que compor-
ta, el pitjor és el vessant psi-
cològic. A molta gent li han 
acabat receptant ansiolítics, 
pensant que seria un proble-
ma més psicològic, però si 
jo no puc pujar ni les escales 
de casa meva el problema 
no ve pas de la meva ment”, 
afirma.

En moments tan durs, el 
suport dels qui més estimes 

o la relació social juga un 
paper fonamental per mante-
nir-se fort, però la prevenció 
i la por ho impedeixen. “Por-
to molts dies aïllada a casa, 
i hi ha hagut dies que he 
hagut de sortir a caminar a la 
1 de la matinada totalment 
sola i tapada fins a dalt per 
evitar trobar-me amb ningú, 
tot i no tenir la malaltia com 
a tal”, explica Novell, “però 
en aquesta situació, si les 
cames m’ho permetien, era 
impossible no sortir de casa, 
ja que el cos ho demanava, 
però no connectes amb nin-
gú”, diu.

Soler. En el cas particular de 
Novell, afirma que “no em 
puc queixar del tracte que he 
rebut als centres del Remei 
i Nord, ja que m’han atès 
sempre genial i m’han ajudat 
amb tot”, però aquesta no és 
la tònica dominant arreu.

Actualment, el Col·lectiu 
d’Afectats i Afectades Per-
sistents per la Covid-19 ja 
compta amb més de 550 
persones a Catalunya, però 
aquesta és una xifra que 
“creix de manera exponen-
cial cada dia que passa”, 
com afirma Soler. A més, 
iniciatives com aquesta han 
travessat fronteres, ja que 
“s’ha posat en contacte amb 

nosaltres gent de Madrid o 
fins i tot de França que es 
troben amb el mateix i que 
volen iniciar els seus propis 
grups”, diu. I és que, tot i 
que “ja tenim clar que ens ha 
tocat a nosaltres per genèti-
ca”, com afirma Novell, totes 
les persones que pateixen 
aquesta situació reclamen, 
com a mínim, que se’ls tin-
gui en compte. “No volem 
que ens consentin ni que ens 
cuidin més que a altra gent, 
però volem una resposta. 
Sabem que els metges estan 
tant o més desconcertats que 
nosaltres, però hem de bus-
car una cura. De res serveix 
només pal·liar l’extensa llista 
de símptomes que presen-
tem cada dia i esperar que 
algun dia passi tot, sense 
saber ni tan sols si això pot 
deixar seqüeles”, conclou 
Novell.

“Els metges 
estan tant o més 

desconcertats 
que nosaltres”

Empresa instal·ladora 
d’electricitat i telecomunicacions 

necessita
operaris i aJUDaNTs

D’eLeCTriCisTa
per a instal·lacions de

pisos, naus, botigues. Truqueu al

93 885 06 94

Empresa ubicada a Torelló 
selecciona

Interessats envieu CV a:
EL 9 NOU. Plaça de la Catedral, 2, 
08500 VIC indicant la ref. 99-168

peó especialitzat
o operari per a fusteria

i muntatges

OFERTA DE TREBALL
Convocatòria per a la contractació urgent

d’un/A AGEnT D’ACOLLIDA
per a la substitució de la professional habitual del Servei 
d’Acollida de persones nouvingudes per una jornada de

20h/setmanals.

Requisits i documentació acreditativa:
. Estar en possessió del grau o la diplomatura en Educació 

Social o Treball Social.
. Currículum.
. Certificat de delictes de naturalesa sexual.
. Fotocòpia del DNI/NIE.
. Fotocòpia del carnet de conduir tipus B.
. Acreditar el nivell C de català.
. Vida laboral actualitzada.

Es valorarà:
. Parlar català, castellà, àrab, amazic, anglès i francès.
. Experiència en intervenció comunitària.

Termini màxim de presentació de les sol·licituds: 12 de juny de 
2020 a les 14h, presencialment al Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, c. Progrés, 22, de Ripoll, o per correu electrònic a 
l’adreça cbsripollesl@ripolles.cat.

Les bases de la selecció o la instància les podeu trobar a
www.cbsripolles.cat

Ripoll, maig de 2020

Consorci de Benestar Social 
del Ripollès
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La falta de respostes mèdi-
ques al que els passa a tots 
els que es troben en aquesta 
situació és el que més pre-
ocupa els membres del Col-
lectiu d’Afectats i Afectades 
Persistents per la Covid-19. 
“Tenim clar que no som els 
casos més greus, però la 
malaltia que estem passant 
és molt cruel, ja que ataca 
a tot arreu on pot”, explica 
Novell. És per això que, des 
del col·lectiu, s’està treba-
llant constantment per visi-
bilitzar aquesta problemà-
tica i “reunir a tots els que 
ho patim per demanar que 
es tracti de donar resposta 
al que estem vivint”, com 
afirma Sílvia Soler, membre 
d’aquest col·lectiu. Dins de 
les reclamacions que fan, 
una de les més importants és 
“la necessitat d’unificar els 
criteris amb què es tracta els 
malalts arreu de Catalunya, 
ja que en cada centre d’aten-
ció primària se’ns tracta 
de maneres diferents”, diu 

Minut de silenci per les víctimes de la Covid-19
Vic/Ripoll Diversos ajuntaments d’Osona i el Ripollès van 
convocar aquest dimecres a les 12 del migdia un minut de 
silenci en la primera de les deu jornades de dol oficial amb 
motiu de la pandèmia a tot l’Estat. En alguns consistoris 
han col·locat un crespó negre.

A Catalunya hi ha més de 550 persones que presenten símptomes persistents de coronavirus. La vigatana 
Sònia Novell explica la seva experiència: dos mesos amb febres, dolors al pit, diarrees i esgotament

Anuncieu-vos a la borsa
de treball

Per a més informació
truqueu al telèfon
93 889 49 49 
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Sònia Reig, infermera referent del CASD d’Osona Salut Mental

“El pacient addicte s’ha trobat 
molt sol en el confinament”

El Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències d’Osona ha notat recaigudes

Vic

Guillem Rico

Els dies de confinament han 
estat especialment complicats 
per a persones que tenen una 
addicció a l’alcohol o a subs-
tàncies estupefaents. Sònia 
Reig, infermera referent del 
Centre d’Atenció i Segui-
ment de Drogodependències 
(CASD) d’Osona Salut Men-
tal –l’antic CADO–, assegura 
que en general “el pacient 
addicte s’ha trobat molt sol 
i ha tolerat malament l’aïlla-
ment”. Pel que fa al consum, 
explica que s’han donat dife-
rents situacions. En alguns 
casos, hi ha qui “s’ha tancat i 
no ha consumit i ha anat bé 
per deixar-ho”. Però aquests 
són pocs. Segons Reig, també 
s’ha donat el cas que “alguns 
no han consumit perquè no 
trobaven substància” i per 
aquest motiu necessitaven 
augmentar la medicació i la 
metadona, “perquè no tin-
guessin síndrome d’abstinèn-
cia o ansietat”. Però també els 
qui han mantingut el consum 
perquè “han trobat el camell 
que els ho proporcionava”. 
La infermera explica que 
alguns pacients li deien que 
“el camell anava a casa” o que 
es movien per aconseguir 
la substància, i afegeix que 
“deien que costava trobar-ne 
de qualitat i després no con-
sumien”. 

En el cas de persones amb 
alcoholisme a qui estava pre-
vist que comencessin a fer la 
desintoxicació i que pel coro-
navirus no es podia fer en les 
condicions previstes, “havien 
de mantenir el consum per-
què si es deixa de beure de 
cop té el risc de tenir síndro-
me d’abstinència greu, que 
es complica amb un delirium 

tremens que pot acabar amb 
la mort del pacient”. Als qui 
havien començat la pauta 
se’ls ha anat ajustant per via 
telefònica, assegura Reig.

Als qui anaven a recollir la 
metadona, se’ls allargava la 
dosi “per evitar que s’apropés 
a l’hospital per evitar riscos”, 
ja que en alguns casos tenen 
VIH o altres patologies. “Ho 
hem adaptat a les necessitats 
de cada pacient”, explica la 
infermera del CASD. Aquests 
dies, comenta, també s’ha 
fet molta atenció telefòni-
ca. Alguns que feien visites 
mensuals ara se’ls ha trucat 
setmanalment, ja que molts 
ho demanaven també perquè 
viuen sols. El fet que s’aturés 

l’activitat també ha fet accen-
tuar el sentiment de “soledat, 
moments d’ansietat i alte-
racions en l’hàbit del son”, 
per la qual cosa agraïen més 
les trucades, encara que no 
tots viuen sols. Segons Reig, 
“el malalt addicte moltes 
vegades treballa en economia 
submergida per cobrir les 
necessitats; molts econòmi-
cament van justos” i aquests 
dies “algun pacient no tenia 
per menjar”. Se’ls ha cobert 
els àpats i també dormir sota 
teulada, en un treball amb 
els Serveis Socials. Tot i això, 
“no treu que algú no hagi dor-
mit al carrer perquè no volia 
entrar en la normativa”. 

En les trucades també han 
tractat “pors, idees errònies 
sobre la Covid-19” que tenien 
alguns pacients, “hi ha molt 
desconeixement”, assegura 
Reig. També s’han trobat amb 
pacients que han recaigut, 
alguns dels quals feia anys 
que no passaven pel CASD, 
amb qui han començat trac-
taments. Aquests dies també 
“s’han contingut molt i ara 
preveiem un augment de 
pacients”, assegura. 

“El malalt addicte 
a vegades treballa 

en economia 
submergida”

Concentracions contra la repressió i a favor de la 
independència a Osona i el Ripollès
Vic/Ripoll Amb el lema “La vida abans que el capital” i pan-
cartes a favor de la independència, diverses persones es van 
concentrar dimarts a Vic, Manlleu, Calldetenes, Taradell i 

Ripoll. El manifest “Recuperem els carrers” compta amb un 
centenar d’adhesions, entre les quals Arran, Alerta Solidària, 
l’ANC, la CUP o el SEPC. Entre les pancartes dels manifes-
tants, que van mantenir la distància de seguretat, hi havia 
missatges com “per un país sense desigualtats socials”, “per 
un país més just” o “el capitalisme és el virus”.
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Llaç negre  
a la portada  
d’EL 9 NOU

Vic/Ripoll En record de les 
víctimes de l’epidèmia de la 
Covid-19, EL 9 NOU lluirà 
un llaç negre a la portada 
durant les properes edicions. 
D’aquesta manera se suma 
als deu dies de dol oficial. 
Des que es va declarar l’epi-
dèmia han perdut la vida 
360 persones a Osona, 11 al 
Ripollès i 28 al Moianès com 
a conseqüència del corona-
virus. A Catalunya, la xifra 
de morts s’eleva fins a les 
12.180 persones, segons el 
Departament de Salut. 
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Manlleu

G.R.

El seu fill té 28 anys i va 
començar a fumar porros 
quan era jove. Ara, amb 28 
anys, en fa cinc que la famí-
lia, que prefereix preservar 
la identitat, va saber que 
també consumia cocaïna i 
que “ha estava tot una mica 
descontrolat”, explica el pare. 
“Primer la gent que està 
amb això el que fa és negar-
ho”, comenten. Finalment, 
“es va declarar i vam parlar 
de què podíem fer”, encara 
que remarca que “hi ha poca 
informació i poca agilitat en 
aquestes qüestions”. Quan 
van aconseguir que acceptés 
fer un tractament a través 

del CASD, un cop a la set-
mana havia de fer una prova 
d’orina però “va començar a 
dir mentides i no hi anava”. 
Després d’uns mesos, relaten 
els familiars, “va tornar a 
recaure una mica més fort” i 
ho van intentar a través d’un 
psicòleg privat, “però no va 
funcionar”. La família expli-
ca que al cap d’un temps van 
tornar al CASD, i malgrat 
que “no avancem molt ràpid 
es va fent el control”. 

Durant el confinament, el 
centre ha quedat “en stand-
by”, tot i que, per exemple, 
els familiars han fet de for-
ma virtual les sessions del 
grup de suport de l’Associa-
ció de Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona (AFMMO), 

al qual van entrar a inicis 
d’any. Aquests dies, “ho hem 
portat com hem pogut”, 
comenta el pare. “Tenim la 
certesa que ha consumit, 
sortia i en podia comprar; el 
mercat negre de consum ha 
estat actiu igualment” i això 
“crea una certa impotència”. 
“Anava a comprar tabac i 
tornava amb tabac i portava 
alguna cosa més”, diuen. Tot 
i això, el seu fill ha continuat 
treballant i quan ha estat 
més difícil és els caps de 
setmana. Ho notaven “amb 
l’actitud: més xulo, passota 
i amb faltes de respecte”. 
Aquests dies “hem anat enre-
re, hem patit veient que els 
passos que havíem fet han 
anat en orris”.

Una família explica el confinament amb un fill addicte a la cocaïna

“Tenim la certesa que també ha consumit”
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Vic

Jordi Vilarrodà

El nostre sistema de salut ha pogut resistir la 
primera escomesa de la pandèmia. Estem ara més 
preparats per si en ve una altra, fins i tot més 
virulenta?

Jo crec que sí. El nostre sistema de salut té mol-
tes fortaleses, i algunes febleses també. Però té 
capacitat d’adaptació. He vist els meus companys 
que no són ni pneumòlegs ni infectòlegs ni anes-
tesistes que han fet el que ha calgut, igual que el 
personal d’infermeria. Això ha permès que passés-
sim de 600 a 1.500 llits de cures intensives en dues 
o tres setmanes. El pic de gravetat, recordem-ho, 
s’allarga tot el març i l’abril fins que comença a 
baixar. Fins i tot hem habilitat hotels o pavellons, 
qui ens ho havia de dir, als sanitaris! Estem més 
preparats també per conèixer el diagnòstic pre-
coç i el maneig de la gravetat d’aquesta malaltia, 
que en salut és un aspecte molt rellevant. Ara ja 
estan publicats molts algoritmes per detectar en 
una fase inicial les persones que probablement es 
complicaran. I malgrat que no hi hagi vacuna ni 
medicaments molt eficaços, tenim algunes indica-
cions molt tècniques de les ventilacions assistides, 
de quan començar, d’alguns tractaments... En les 
properes setmanes i mesos sortiran assajos clínics 
amb medicaments. 

El que ens costaria més de suportar seria un 
segon confinament...

La reacció de grup va ser tan important a la pri-
mera, que a la segona onada pot haver-hi més can-
sament. Cal que la política planifiqui amb temps 
un pla A i un pla B. El primer seria que no torni, 
tant de bo. I el segon, que torni... i val més anar a 
màxims pensant en la més gran virulència, tot i que 
no crec que passi. El que sabrem també és identifi-
car els pacients més vulnerables, com les persones 
que viuen en residències. 

Ha comentat que tots els professionals de la 
salut s’han adaptat al tractament de la Covid-19. 
Tendim a pensar que cada vegada hi ha més espe-

cialització, i això demostra el contrari?
Tots els metges fan sis anys  de carrera i quatre o 

cinc d’especialitat. Però estem molt acostumats a 
treballar en equip. I un altre factor molt important 
en els sistemes de salut són els protocols. A les uni-
tats sempre hi havia experts, i ensenyaven als seus 
companys que no eren de l’especialitat el maneig 
de pacients amb aquesta malaltia. No parlo només 
dels metges: a les UCI hi ha una gran expertesa en 
el personal d’infermeria. I no d’ara, com a metges-
sa havia vist l’expertesa del personal d’infermeria 
de les UCI. 

La resposta del sistema hauria estat millor si 
no estigués afeblit per les limitacions econòmi-
ques dels últims deu anys, per les famoses reta-
llades?

S’ha evidenciat una feblesa crònica. I és que 
nosaltres tenim un sistema de salut infrafinançat 
des de sempre. Des del traspàs que es va fer efectiu 
l’any 1980. Ara bé, s’ha de ser objectiu: els bascos 
tenen un finançament molt millor de la seva sani-
tat pública i la resposta ha estat força semblant. És 
una evidència que necessitem més recursos, però 
també ho és que no pensàvem en aquesta situació. 
Si llegeix tot el que s’ha escrit els últims deu anys, 
ningú no parlava del fet que ens caldrien més llits 
d’UCI. Parlàvem molt de la cronicitat, i de l’atenció 
primària. 

I hauríem hagut de parlar de malalties víriques 
infeccioses, amb l’experiència de la grip aviària, 
de la SARS o de la mateixa grip A?

Vivíem en una ficció. El doctor Pedro Alonso, 
assessor de l’OMS per a la malària, parla de la 
“supèrbia del món occidental”, i m’agrada molt la 
frase. En part era justificada. Tenim la idea que 
allò que impacta en els sistemes de salut és la cro-
nicitat. I és cert: augmenten els casos de càncer, 
de malalties cardiovasculars, de demències... Però 
les malalties infeccioses no eren la causa de mort 
que ens preocupava més, en el món occidental. Si 
llegeix les hemeroteques, quan va aparèixer la grip 
asiàtica de 2002 –un coronavirus amb una morta-
litat més alta que l’actual– va haver-hi una alerta 

inicial que podia escampar-se per tot el món. I es 
va quedar en un brot, en una àrea determinada de 
la Xina. L’any 2009, quan jo era consellera de Salut, 
hi havia previsions inicials que la grip A podria ser 
tan important com la de 1919, la grip espanyola. 
Per sort, amb una certa immunitat creuada amb 
els altres virus gripals, el brot va cedir i quan va 
arribar el següent ja teníem vacuna. L’any 2012, 
va haver-hi un altre brot a l’Orient Mitjà d’un nou 
coronavirus que provocava pneumònies. Quan va 
aparèixer aquest, l’OMS era molt prudent al prin-
cipi, gens alarmista. Això fa que decretin la pandè-
mia molt tard, quan al gener i al febrer el virus ja 
circulava. Què vull dir? Que cal una mirada clara, 
sense supèrbia i que hi ha més d’un factor que 
necessita adaptabilitat del sistema sanitari. 

El que ha passat en les residències de gent gran, 
ens ensenya que cal entendre-les com una part 
del sistema de salut?

Les crisis posen davant del mirall els temes 
pendents, i aquest n’és un. Primer, insisteixo que 
Catalunya necessita recursos a la caixa per deci-
dir què vol invertir en el sistema sanitari. I dins 
d’aquest, ens hem de plantejar quin suport s’ha de 
donar a col·lectius vulnerables, especialment en 
dos àmbits: a domicili i en residències, que no vol 
dir només la gent gran sinó també amb determina-
des discapacitats. Tenim pendent d’abordar com 
fem aquesta atenció integrada, social i sanitària. 
Les residències, o els pisos amb suport, són la casa 
d’aquesta gent, és allà on viuen. I ens equivocaríem 
si les convertíssim en petits hospitals. Sap què ens 
contesten en les enquestes les persones ingressa-
des en les prop de 4.000 places sociosanitàries de 
llarga estada que tenim a Catalunya? Doncs que 
estan molt ben ateses, però que s’avorreixen. No 
es pot viure les 24 hores en un ambient excessi-
vament hospitalari. Aquestes persones s’han de 
poder socialitzar, en la mesura de les seves capaci-
tats. Sí que les residències necessiten, clarament, 
més suport mèdic i d’infermeria, i un personal 
d’atenció directa que creixi professionalment però 
també econòmicament. Vull recordar que hi ha una 

Les malalties 
infeccioses no 
eren la causa de 
mort que més 
ens preocupava

Marina Geli (18)

Marina Geli (Sant Gregori, 1958) 
ha viscut el món de la sanitat des 
de totes les perspectives. Com a 
metgessa a l’Hospital Josep Trueta, 
com a consellera de Salut de la 
Generalitat i, actualment, com a 
coordinadora del Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials de la UVic-UCC.
Des d’aquí coordina les càtedres 
de serveis socials, sociosanitaris i 
de la salut, àmbits que pensa que 
s’han d’entendre conjuntament. 
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llei de la dependència que segrega el sistema sani-
tari del social i inicia una via finalista de finan-
çament d’aquest últim... però que ha resultat ser 
molt poc finançadora. 

L’assistència a domicili ha de guanyar pes 
davant l’opció de les residències, i més a partir 
del que hem vist?

Sí, clarament, però això ja passa. Tenim 64.000 
places de residències per a persones grans, amb 
una mitjana d’edat de 84 anys. Vol dir que la gent 
triga a anar a les residències, i majoritàriament 

ho fan per voluntat pròpia o perquè tenen neces-
sitat de cures. A Catalunya, en els últims tres 
o quatre anys, moren unes 67.000 persones 
a l’any, i d’aquestes entre 10 i 12.000 viuen 
en residències, no perquè aquestes ho facin 
malament sinó perquè són les que tenen una 
salut més fràgil. No ho dic per minimitzar el 
que ha passat, de cap manera. Contestant el 
que demanava, diria que hem de veure com 
l’atenció domiciliària sanitària i l’atenció 
social al domicili s’enforteixen i treballen 
conjuntament. Jo crec que l’atenció primà-
ria podria ser la que donés suport a resi-
dències i domicilis, perquè s’ha de fer des 
de la proximitat. Estic convençuda que 
un dels efectes de la crisi actual serà una 
millora en aquest sentit. 

L’assistència primària, que ha fet de 
primer punt de detecció i atenció del 
coronavirus, també s’haurà de reforçar?

Primer vull dir que ha respost extra-
ordinàriament. Hi ha 220.000 casos 
de Covid-19 que han estat atesos per 
l’atenció primària. Parlo de pacients amb 
clínica de la malaltia, i en un moment en 
què els hospitals s’havien convertit en 
monogràfics del coronavirus. I la resta 
de patologies, les han continuat seguint, 
telemàticament o per telèfon moltes 
vegades. Pensi que el personal sanitari 
que s’ha infectat més són metges de famí-

lia o infermeres d’atenció comunitària,  a més dels 
que han donat suport a residències. La primària té 
una gran maduresa i està preparada per poder fer 
aquest salt. 

Les consultes telemàtiques han vingut per que-
dar-se, com diria el tòpic?

S’han de quedar. Ja estàvem fent coses en tele-
medicina, però en podem fer més. No per substitu-
ir la presencialitat, que cal preservar per quan cal-
gui al centre de salut, al domicili, a les urgències 
o als centres hospitalaris. És un dels grans reptes 
que tenim com a sistema. El primer és recuperar 
l’activitat perduda, tant quirúrgica com de con-
sultes externes o seguiment. Després d’això, la 
telemedicina ens pot ajudar a ordenar la demanda, 
que tinguem un sistema menys tensionat.

Hem vist com aquests dies es gestionava tot el 
sistema de salut (públic, concertat i privat) com 
un de sol. S’ha de poder fer això, en moments de 
crisi com aquest?

Clarament. De fet, en època d’infeccions hiver-
nals ho hem fet sempre, a Catalunya. És clar que 
amb una mostra més petita que la d’ara. Això que 
en diem el Pla d’Infeccions Respiratòries d’Hi-
vern, que va de novembre a març. Quan no tenim 
prou capacitat, contactem amb la privada, i això 
ha funcionat. Tant des del punt de vista assisten-
cial com també de laboratoris. Al mes de març va 
haver-hi un problema, per cert, perquè tot i el gran 
potencial que tenim instal·lat a Catalunya per fer 
proves, no se’n podien fer... no perquè no tingués-

sim aparells, sinó perquè no teníem reactius!
I quina era la causa d’aquest dèficit?
La mania de fer compres centralitzades. Una 

cosa és l’autoritat conjunta. I l’altra és comprar 
productes, perquè si no fas mai compres no saps ni 
on has d’anar. Has de fer compres agregades, però 
no centralitzades, que són conceptes diferents. 

Sobre totes aquestes qüestions de què parlem 
i altres, es poden fer aportacions des d’un espai 
de reflexió i formació com el Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials?

No només ho farem, sinó que ho estem fent. 
Hem fet webinars de Covid-19 i ètica amb una sor-
prenent resposta. Hem fet sessions sobre aspectes 
com l’atenció a la gent gran, els mitjans de comu-
nicació... Cada dia hem tingut entre tres-centes i 
cinc-centes persones connectades. A través de les 
xarxes hem fet difusió de documents contrastats. 
La Càtedra de Salut Mental ha creat un decàleg 
de suport emocional en temps de Covid-19, la 
Càtedra de Cures Pal·liatives va elaborar un docu-
ment sobre decisions ètiques i bioètiques en les 
residències que el Departament de Salut va agafar 
com a referent. Estem col·laborant també amb la 
formació en línia que aquest està preparant per al 
personal de les residències geriàtriques. I estem 
presentant projectes de recerca a convocatòries 
competitives en relació amb la Covid-19, un dels 
quals sobre l’anàlisi del virus en les aigües residu-
als, conjuntament amb el centre BETA.  

Es reflectirà aquesta crisi en la formació dels 
futurs metges i sanitaris en general?

Els estudiants han viscut de ple el sentit que té 
la professió mèdica. A la Facultat de Medicina de 
la UVic-UCC, en què treballen per casos clínics, 
ja s’han posat d’exemple alguns de Covid-19 en 
què els pacients s’han prestat a ser gravats. Ha 
quedat clar també que tot metge ha de tenir una 
formació basal sòlida amb independència que des-
prés acabi essent especialista en una cosa o altra. 
S’ha demostrat que la troncalitat és absolutament 
necessària. 

“Les crisis ens posen davant 
del mirall dels temes pendents. I 
un d’ells és com fer una atenció 
integrada, social i sanitària”
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L’equip de govern de Centelles que-
darà reduït a vuit membres després 
que un dels tres socis de govern amb 
un sol representant hagi decidit pas-

sar-se a l’oposició. Es tracta de Fem 
Centelles, l’únic dels tres que tenia 
una tinença d’alcaldia, que ara passa 
a mans de la CUP per poder establir 

un règim de retribució al seu regidor. 
A Roda, després de la crisi de govern 
hi ha hagut els primers contactes per 
formar una nova majoria.

Fem Centelles surt de 
l’equip de govern en perdre 
la tinença d’alcaldia
L’alcalde traspassa el càrrec a Víctor Barquer i Dolors Calm es quedarà a l’oposició

Centelles

Vicenç Bigas

El govern a quatre de Cente-
lles ha durat un any després 
que Fem Centelles hagi 
decidir renunciar als seus 
càrrecs en haver retirat la 
quarta tinença d’alcaldia a la 
seva regidora, Dolors Calm, 
en benefici de Víctor Bar-
quer (CUP). El motiu obeeix 
a la jubilació de Barquer, 
que d’aquesta manera podrà 
compensar la seva dedicació 
cobrant dietes per assistèn-
cia a les juntes de govern  
sense que li repercuteixi en 
la pensió. La mateixa fórmu-
la ja s’aplica amb la tercera 
tinent d’alcalde, Neus Verda-
guer, que al cap del mes aca-
ba cobrant el mateix que la 
resta de regidors de l’equip 
de govern.

La candidatura hereva 
de l’anterior llista de CiU 
anunciava que passava a 
acompanyar Ara Junts i Pri-
màries a l’oposició en el ple 
d’aquest dimecres i interpre-
ta els fets com una manera 
d’“assegurar-se l’alcaldia 
del senyor Paré” amb el vot 
que li falta per obtenir la 
majoria. “Tornes a confondre 
la gimnàstica amb la mag-
nèsia”, va advertir Barquer a 
Calm, perquè “jo no en soc el 
responsable i tinc el mateix 
dret a cobrar”. La fins ara 
regidora de Comerç, Fires i 

Mercats, Igualtat i Coopera-
ció també va denunciar que 
s’havien incomplert punts 
del pacte de govern i que se 
sentia fiscalitzada en la seva 
tasca, que va dur a terme fins 
al darrer moment, tot i que 
Josep Paré ja li havia comuni-
cat la passada setmana que la 
destituïa de tinent d’alcalde. 
Calm considera que el càrrec 
es podia haver manllevat 
d’un dels tres que té el PSC i 
que “Centelles té una mane-
ra de fer política que és here-
va dels 25 anys de majoria 
absoluta del PSC”.

“Ningú es ven ni això és 
cap paga sinó una igualtat 

de condicions de tots els 
regidors”, va advertir Paré, 
que va agrair a l’altra sòcia 
de govern, Carme Sayós 
(JxCat), i a Anna Chávez la 
seva generositat en haver 
renunciat al seu moment a 
una tinença d’alcaldia a la 
qual tindrien dret. “Hi ha 
gent que ho sap entendre i 
els agrada treballar i altres 
que defensen la cadira”, va 
sentenciar.

Fem Centelles ja va estre-
nar la seva condició votant 
en contra que l’alcalde passi 
a tenir una dedicació del 
50% al 100% i, per tant, pas-
si a cobrar el quíntuple que 

els regidors que tenen una 
dedicació del 20%. “Qüesti-
onem el moment en què es 
fa”, va censurar Calm, perquè 
“vostè ha dit que el pressu-
post no es pot veure afectat 
a l’alça”. En la mateixa línia 
s’expressava Ara Junts, que 
es va abstenir, i Primàries hi 
va posar objeccions però hi 
va votar a favor. L’alcalde va 
ressaltar que “s’han generat 
uns estalvis des de l’inici del 
mandat en aquesta partida”, 
perquè el seu antecessor 
al càrrec també cobrava el 
100% i fins ara Víctor Bar-
quer havia renunciat a fer-ho 
per motius personals.

El ple d’aquest dimecres. Al centre de la segona fila, Calm, intervenint, i l’alcalde, Josep Paré

El futur del 
govern de Roda, 
encara per definir

Roda de Ter

G.R.

El futur del govern de Roda 
encara està per definir i 
aquesta setmana s’han fet les 
primeres trobades entre les 
diverses formacions després 
de la crisi entre els signants 
del pacte del juliol entre IPR 
i JxCat que va acabar amb 
la destitució del líder dels 
postconvergents, Joan More-
no, i com a conseqüència la 
dimissió de la seva número 
3, Marina Quintana. De 
moment, tots els escenaris 
continuen oberts: govern en 
minoria –la situació actual 
amb cinc regidors d’IPR i un 
dels que es va presentar amb 
JxCat–, un pacte en què s’hi 
sumi ERC, i una moció de 
censura en què ERC necessi-
taria el suport de Moreno i 
Quintana. Aquest dimecres 
al vespre hi va haver una pri-
mera presa de contacte entre 
el govern i ERC. Segons l’al-
calde, Albert Serra (IPR), hi 
va haver un “acostament” en 
una reunió “honesta i since-
ra”. No hi ha res ferm sobre 
la taula, però segons Serra 
“no hi ha línies vermelles” i 
plantegen “un govern equi-
tatiu i equilibrat al 50%”. La 
setmana que ve es tornaran 
a trobar amb una proposta. 
Roger Corominas (ERC) diu 
que “ens reafirmem en el 
paper de lideratge” després 
de la crisi. Ara els republi-
cans “hem escoltat” totes les 
parts –aquest dijous també 
es reunien amb Moreno i 
Quintana– i a partir de la 
setmana vinent “prendrem 
la iniciativa”. Per ara, no des-
carten res.
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tornem a la normalitat
Estem preparats per 
oferir-vos els nostres 
serveis amb totes les 
precaucions
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Després de molts dies de confinament i solidaritat entre 
nosaltres, de mica en mica anem tornant a la normalitat. 
Han sigut moltes hores d’estar tancats a casa preocupats pel 
que podia passar als nostres éssers estimats i a les nostres 
economies. Però sortosament sembla que ens en sortirem!
Ha arribat doncs l’hora de tornar a les nostres vides, a gaudir 
d’un passeig per la ciutat visitant els comerços de casa 
nostra, de tornar a engegar aquells projectes que van quedar 
de banda per culpa d’aquesta pandèmia, de disfrutar d’un 
cafè a la terrasseta d’un bar o de tornar a l’oficina i compartir 
amb els companys l’excursió del cap de setmana.
És doncs deure de tots tornar-nos a activar, els nostres 
comerços i les nostres empreses són la nostra responsabilitat. 
Només amb el convenciment de tornar a recuperar el temps 
perdut i sense mirar endarrere tornarem a ser el pròsper 
poble que desitgem ser, perquè ho tenim a l’ADN, perquè 
som treballadors i perquè posant-hi una mica cada dia 
ho aconseguirem. Sortim doncs als carrers i recuperem la 
normalitat, ens ho mereixem!

www.mafesa.com

Tel. 93 024 01 09
www.oralvic.com

Rbla. Sant Domènec, 10, 1r pis - VIC
Tel. 93 889 46 76 · Fax 93 889 41 65

www.advocatss.com

Tel. 93 885 02 18

 www.finqueslavall.com

C. Barcelona, 15 GURB - Tel. 93 854 21 17 - 699 57 35 04
admin@inoxferrosanchez.com - www.inoxferrosanchez.com

TOT EN ACER INOXIDABLE

Dissenyem i fabriquem 
tot tipus de cintes 

transportadores i maquinària 
per a la indústria

alimentària

C. Ca l’Anton, 1 - Pol. Ind. Montmany - SEVA
Tel. 93 884 00 82 - www.vilgri.com
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INSTITUT DE VIC
www.ivic.cat

• Cicles Formatius de Grau Superior
• Cicles Formatius de Grau Mitjà
• Batxillerat
• Ensenyaments esportius
• ESO
• Programes de Formació i inserció

• Assessorament i reconeixement 
laboral i formatiu

• International Marketing 
Management: CFGS de Màrqueting 
i publicitat - Estudia a quatre 
països durant dos anys

BATXILLERAT
Del 27 de maig

al 3 de juny
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Del 10 al

17 de juny

GRAU MITJÀ
Del 2 al

8 de juny

preinscripcions
telemàtiques
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Ripoll

Jordi Remolins

La cap de llista d’ERC a les 
eleccions municipals de fa 
un any, Nani Mora, va pre-
sentar la seva renúncia al 
càrrec de regidora a l’Ajun-
tament de Ripoll en el ple 
d’aquest dimarts, argumen-
tant motius de salut. Mora 
va donar les gràcies als seus 
companys de partit, que han 
hagut d’absorbir part de la 
seva feina durant els darrers 
mesos a causa d’aquesta cir-
cumstància. En les eleccions 
de maig de 2019, Mora va ser 
la candidata sorpresa, ja que 
encara no feia dos anys que 
era regidora. Hi havia entrat 
el setembre de 2017 en subs-
titució de Teresa Jordà, que 
per motius polítics va deixar 
de compaginar el càrrec de 
diputada a Madrid i cap de 
l’oposició a Ripoll. Els resul-
tats d’ERC en les últimes 
eleccions van baixar en cinc 
punts els de 2015, perdent 
un dels quatre regidors que 
fins aleshores tenien. Mal-
grat el caràcter de Mora com 
a cap de llista, el portaveu 
d’ERC al consistori ripollès 
ha estat Roger Bosch, que 
ja havia fet aquest paper en 
l’anterior mandat.

La renúncia de Nani Mora 
perpetua els moviments de 
cadires a l’equip republicà de 
la darrera dècada. En l’ante-
rior mandat a més de Teresa 
Jordà també va plegar Ramon 
Serra, per la llei d’incompa-
tibilitats que no permetia al 
seu negoci de vendre produc-
tes a l’Ajuntament sent-ne 
regidor. Aquestes dues bai-
xes van coincidir en el temps 
i va suposar l’accés de Mora 
i Aitor Fortuño al consisto-
ri. Aquest últim només va 
ser regidor durant un mes, 
també per incompatibilitat, i 
durant uns plens els republi-

cans van ocupar tres regido-
ries, ja que el substitut triat, 
Jordi Conca, no va arribar a 
incorporar-s’hi mai. Posteri-
orment, Teresa Espelt va ocu-
par aquest càrrec durant l’úl-
tim any i escaig de mandat.

El secretari de l’Ajun-
tament ripollès, Gerard 
Soldevila, va anunciar que 
sol·licitarà les credencials pel 
següent membre de la llista 
d’ERC a la Junta Electoral de 
zona. El número quatre dels 
republicans pels comicis del 
26-M va ser Lluís Orriols, 
que pot debutar com a regi-
dor en el plenari de juny.

Ripoll reactiva 
dilluns les zones 
blava i taronja 
d’aparcament
Ripoll Les zones blava i 
taronja de pagament per 
estacionar vehicles entra-
ran de nou en vigor dilluns, 
després de dos mesos i mig 
on es va permetre aparcar-
hi gratuïtament a causa 
de l’estat d’alarma. Simul-
tàniament es reactivaran 
les càmeres de vigilància 
d’accés al barri vell. L’alcal-
de, Jordi Munell, també va 
anunciar en el darrer ple 
que les places ocupades per 
algun establiment que hi 
ha instal·lat una terrassa 
per garantir-ne l’activitat es 
recuperaran dilluns, quan 
ja es pugui accedir a l’inte-
rior. J.R.

Amplien a 12 
els patrons de la 
Fundació Guifré
Ripoll El ple va aprovar 
l’ampliació a un màxim de 
12 membres el Patronat de 
la Fundació Guifré. Actual-
ment n’hi ha set, dels quals 
cinc són l’alcalde i altres 
regidors del consistori. 
Els altres dos estan repre-
sentats per persones de la 
societat civil, especialment 
amb vinculació amb el 
món dels serveis sanitaris 
o la geriatria. Amb aquesta 
ampliació es pretén valorar 
professionals o jubilats de 
l’àmbit de la salut. També 
es va aprovar de canviar la 
denominació de Fundació 
Privada Guifré per la més 
simple de Fundació Gui-
fré. J.R.

La cap de llista d’ERC 
de Ripoll deixa el càrrec 
al cap d’un any

Nani Mora, successora de Teresa Jordà, va adduir motius de salut
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Mora, al ple de Ripoll del mes de gener

Torelló deroga 
la taxa de 
terrasses

Torelló

G.R.

El ple de Torelló va aprovar 
aquest dilluns la derogació 
de la taxa de terrasses als 
bars i restaurants amb els 
vots favorables d’ERC-JpT, 
CUP i PSC i l’abstenció de 
JxCat. Segons la regidora 
d’Hisenda, Elisabet Viñas 
(ERC-JpT), es fa “per com-
pensar l’escassa activitat eco-
nòmica” que han pogut fer 
els establiments les primeres 
setmanes de confinament. 
Això suposa que l’Ajun-
tament ingressarà 4.500 
euros menys. Des de JxCat 
es va justificar l’abstenció 
al·legant que la mesura no és 
equitativa per a tot el sector 
de la restauració ni per a 
la resta d’activitats econò-
miques. L’alcalde, Marçal 
Ortuño (ERC-JpT), va dir 
que la resta de mesures es 
poden treballar a la comissió 
de seguiment de la Covid-19 
i que aquesta ja s’havia tirat 
endavant perquè “el calenda-
ri ens permetia actuar ràpid”. 
El ple també va aprovar per 
unanimitat una modificació 
de pressupost per poder con-
tractar un gerent que coor-
dini el macrocasal d’estiu 
conjunt entre Ajuntament i 
entitats. Des de l’oposició es 
va posar en dubte el procés 
de contractació, que segons 
el govern es va fer sense una 
contractació oberta ja que es 
tracta d’un contracte menor 
i també per una qüestió de 
temps.

La primera trobada ha de ser la setmana que ve

L’Ajuntament de Torelló 
inicia la negociació pel catàleg 
de llocs de treball

Torelló

G.R.

L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Torelló comen-
çarà la setmana vinent les 
trobades amb la mesa de 
negociació per posar en 
comú la proposta de rela-
ció de llocs de treball. Ho 
va explicar al ple virtual 
d’aquest dilluns la regidora 
de Recursos Humans, Mercè 
Faja (ERC-JpT), en resposta 
a la regidora de JxCat Neus 
Codina. Segons Faja, aquesta 
setmana s’havia de tancar 
el treball previ que els dos 
darrers mesos no s’ha aturat. 
“La idea és asseure’ns amb 
la mesa la setmana que ve”, 
va dir, i “si no hi ha res de 

força major complirem amb 
la fita”. La revisió del catàleg 
de llocs de treball hauria de 
servir per donar una solució 
definitiva a la situació de la 
Policia Local, per a la qual es 
va aprovar un pla de produc-
tivitat amb vigència d’un any 
que acaba el 31 de juliol. En 
aquest cas hi ha la possibili-
tat de pròrroga, un aspecte 
que no descartava Faja, que és 
conscient que “aplicar d’im-
mediat el catàleg de llocs de 
treball serà complicat”. 

L’aprovació del catàleg, que 
ja es va començar a treballar 
el mandat passat, haurà de 
servir, a banda d’ordenar la 
situació de la policia, també 
per millorar la d’altres treba-
lladors municipals.
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L’última tecnologia per 
a la teva salut

Bayésdona
Ginecologia, obstetrícia i fertilitat

Plaça Catedral, 9. 08500 Vic - Barcelona • T 93 889 22 29 • www.bayesconsultori.cat

Nou mamògraf digital

Post-processament 
d’imatges adaptable a les 
preferències del radiòleg.

Accés lateral per a un 
posicionament òptim del 
pacient i una bona 
ergonomia.

Sistema de posicionament 
mamari integrat MaxView
per a la màxima visibilitat 
del teixit.
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Les quotes de les escoles bressol 
municipals de Manlleu s’adaptaran 
a la renda de les famílies
L’Ajuntament aplicarà bonificacions d’entre el 25% i el 90% sobre un import base de 160 euros

Aportació de més de 4.000 euros 
dels grups polítics al Sarró 
Manlleu Els regidors i regidores de Manlleu 
destinaran més de 4.000 euros al Sarró, uns 
diners que provenen de les aportacions de 
la corporació als diferents grups municipals 
durant els mesos de maig i juny i, en el cas 
de la CUP, també dels imports corresponents 
a l’assistència a plens i comissions 
informatives. La proposta, del PSC i amb 
l’objectiu de contribuir a combatre els 
efectes de la Covid-19, arribava al ple amb 

el concurs d’ERC-JfM, JxCat i el regidor no 
adscrit. Finalment també s’hi va sumar la 
CUP, però recalcant que “més que una acció 
de cara a la galeria, el que caldria és debatre 
a fons el model del Sarró” i com revertir 
l’emergència social existent a Manlleu, que 
“és fruit de decisions polítiques i models 
econòmics que provoquen desigualtat”. 
Segons Pere Compte (ERC-JfM), regidor 
de Promoció Social i Personal, el canvi 
d’orientació del banc d’aliments de moment 
“no s’ha explicat perquè encara hi ha molts 
voluntaris que hi estan treballant”.
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Manlleu

T.V.

A partir del curs que ve, 
l’Ajuntament de Manlleu 
aplicarà una tarifació social 
a les quotes de les dues esco-
les bressol municipals –Els 
Picarols i Colors–, de manera 
que les famílies pagaran 
en funció de la seva renda. 
L’import base continuarà 
sent de 160 euros mensuals, 
però sobre aquesta xifra s’hi 
podran aplicar bonificacions 
del 25%, el 40%, el 70% i el 
90%, és a dir que en alguns 
casos es reduirà fins a 16 
euros. Segons el regidor 
d’Educació, Rafa Cuenca 
(ERC-JfM), l’objectiu és que 
el “preu no sigui una barrera 
a l’hora d’accedir a les esco-
les bressol, ja que l’equip de 
govern creu en l’educació al 
llarg i l’ample de la vida”.

La mesura compta també 
amb el suport dels grups de 
l’oposició –es va aprovar per 
unanimitat durant el ple 
d’aquest dimarts–, però tot 
i això el PSC lamentava que 
el de Manlleu no sigui un 
dels 26 ajuntaments que van 
demandar la Generalitat el 
2014 per impagaments en 
concepte de les escoles bres-
sol. El conflicte es remun-
tava a dos anys abans, ja 
que fins aleshores el govern 
català aportava 1.800 euros 
als consistoris per infant i 
curs, la mateixa xifra que els 
ajuntaments i les famílies, 
però a causa de les retallades 
primer va reduir aquesta 
subvenció i finalment la va 
suprimir fins que el 2015 van 
assumir-la les diputacions. 

Segons el grup socialista, 
el resultat en el cas concret 
de Manlleu és que la Gene-
ralitat deu 885.600 euros al 
consistori, que és qui es va 
fer càrrec de les seves apor-
tacions quan van disminuir i 
desaparèixer. 

Ara, l’executiu català té 
previst recuperar una sub-
venció de 1.300 euros per 

alumne i curs i 200 en con-
cepte dels imports endarre-
rits, i l’equip de govern de 
Manlleu (ERC i JxCat) defen-
sa, de fet, que compta amb el 
compromís explícit del con-
seller d’Educació d’eixugar 
el deute, però Marta Moreta 
(PSC) va advertir dimarts 
que només hi ha prevista una 
partida de 70 milions d’euros 

que “no serà suficient per a 
tots els municipis”. “Tenint 
en compte que el dèficit de 
les nostres bressols munici-
pals puja a 382.000 euros, si 
la Generalitat ens pagués el 
que tocaria estaríem a zero. 
Per això és incomprensible 
que l’Ajuntament no partici-
pés en aquesta demanda”, va 
reblar Moreta durant el ple.

L’equip de govern, que en 
intervencions successives va 
repetir que té dipositada la 
confiança en el Departament 
d’Educació, va lamentar que 
el debat se centrés en aquest 
aspecte i no en la tarifació 
social, “una bona notícia per 
a les famílies de Manlleu”. 
Cuenca també va retreure a 
la CUP que no prengués la 
paraula en la modificació de 
l’ordenança sobre les escoles 
bressol. “Entenc que gran 
part de la feina de l’oposició 
consisteix a fiscalitzar l’acció 
del govern, però comentar 
també les mesures amb les 
quals s’està d’acord propici-
aria un clima més proper al 
diàleg”, sentenciava.

Divergències 
sobre el model 
de l’Embarcador
Manlleu Després que el 
Grup de Defensa del Ter 
anunciés la setmana passa-
da que no es presentarà al 
concurs per gestionar l’Em-
barcador un any més, el 
regidor Albert Generó, de 
la CUP, va remarcar la fei-
na que ha realitzat l’entitat 
des del 1996, contribuint 
“socialment a deixar d’en-
tendre el riu com una cla-
veguera”, fent que la ciuta-
dania “hi visqui de cara” i, 
entre d’altres, potenciant 
els productes de quilòme-
tre zero i l’economia social 
i solidària. En el marc del 
nou plec de clàusules per 
gestionar l’Embarcador, 
la CUP considera que “es 
perd l’enfoc social i natural 
de visibilització del riu”. 
L’alcalde, Àlex Garrido, que 
també va agrair la tasca 
del GDT, va apuntar que 
l’entitat té l’opció de pre-
sentar-se al concurs i sobre 
el plec de clàusules, que “a 
nivell ciutadà se’ns recla-
mava la professionalització 
de l’Embarcador, i més en 
un estiu en què cal conver-
tir-lo en un pol d’atracció 
perquè la gent passarà molt 
més temps a Manlleu”. 
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Joaquim
Vivas

i Llorens

Els teus amics i companys 
del Banc d’Aliments

et recordem.

Gràcies per la teva amistat
i la teva implicació
en ajudar els altres.

Vic, maig de 2020

1r aniversari
29-5-2020Jaume Estrada

i Rovira
Ha mort cristianament el dia 24, a l’edat de 83 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Maria Clara Gil Mayolas; fills, Joan i Tere; nets, 
Jordi, Roger i Jan; germanes polítiques, Pepita i Dolors; nebots, 
cosins, tota la família i Magda Ylla, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres oracions, i us 
agraeixen les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a 
l’acte del seu comiat.

Manlleu, maig de 2020

Javi
Martínez

i Lain

Des de l’Institut
Miquel Martí i Pol

et recordem.

Tots els companys, alumnes 
i famílies de l’Institut Miquel 
Martí i Pol de Roda de Ter. 

Roda de Ter, maig de 2020

Antoni Chércoles
i Fernández

En nosaltres hi hauràs deixat

l’empremta de la vida que vivim.

Et recordem cada dia.

T’estima, la teva família.

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2020

5è aniversari de la mort de

Francesc Fargas i Giol
Paco

Vidu d’Aurora Vivet i Segalés
Ha mort el dia 22, a l’edat de 84 anys.

Els seus fills, Lourdes, Imma i Dani; net, Jordi; germana, Mercè; germà polític, Manuel; tota la família 
i amics us preguem que el recordeu.

El papa era una bona persona, bon avi, bon sogre, bon amic i millor pare. El dolor immens que hem 
sentit aquests dies per la seva pèrdua i en aquestes circumstàncies tan dures s’ha vist atenuat per les 
innombrables mostres de condol i afecte que hem rebut i estem rebent. Estem segures que, sigui allà 
on sigui, i sigui quina sigui l’estrella damunt la qual està ballant amb la mama, us està infinitament 
agraït exactament igual que nosaltres. Una abraçada a tots els que tant l’heu estimat i que l’heu acom-
panyat al llarg de la seva vida.

Moltes gràcies.
Lu, Imma, Dani i Jordi

Gurb, maig de 2020

Montserrat Tañà
i Ferrer

Vídua de Miquel Galobardes Sala
Ha mort cristianament el dia 25, a l’edat de 94 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Roser i Ramon, i Eduard; nets, Roger i Laura, Ivet, 
i Marc; germana, Rosa, vídua de Martí Bretcha; germana política, 
M. Mercè, vídua d’Antoni Tanyà; nebots, cosins i tota la família, en 
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les 
vostres oracions, i us agraeixen les mostres de condol rebudes.

La cerimònia de comiat se celebrarà més endavant, quan les circum-
stàncies ho permetin. Es comunicarà oportunament.

Domicili: c. Tagamanent, 27.
Vic, maig de 2020

Joan Segura
i Martínez

Ens ha deixat el dia 26, a l’edat de 84 anys.

La seva esposa, Fina Nasarre Allueba; fills, Àngela, Núria i Joan; 
nets, Marçal, Pol, Arnau i Eduard; germans, Manel i M. Rosa; 
nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèr-
dua, us preguen un record i us agraeixen les mostres de condol 
rebudes, així com l’assistència a l’acte del seu comiat.

Domicili: ptge. Francesc de Paula Van Hallen, 5.

Sentfores, maig de 2020

Melcior

Manubens

i Hom
27-5-2019

Ens vas deixar ja fa 1 any.
El teu record continua viu 

entre nosaltres per tot l’amor 
que ens vas donar.

T’estimem.

Roda de Ter, maig de 2020
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L’Esquirol

Meritxell Garriga

Diversos ajuntaments d’Oso-
na i el Ripollès han facilitat 
als restauradors ampliar les 
terrasses per tal que els com-
pensi obrir malgrat les limi-
tacions a causa de la Covid-
19. A l’Esquirol, Cantonigròs, 
Sant Julià de Cabrera i Sant 
Martí Sescorts, les peticions 

les ha canalitzat l’Associació 
de Comerciants del Cabrerès 
i el consistori ha fet el possi-
ble perquè els establiments 
poguessin créixer servint-se 
de l’espai públic al voltant 
dels seus locals. En alguns 
casos, com la terrassa del bar 
El Roc de Cantonigròs, això 
implica ocupar la calçada 
sense dificultar la circulació 
dels vehicles, però en d’altres 
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La terrassa de l’Hostal Collsacabra i La Pastisseria, dissabte al migdia

l’ampliació de les terrasses 
resultava impossible sense 
tallar completament el tràn-
sit, que és el que ha passat 
al passeig de les Gorgues de 
l’Esquirol, on des de fa uns 
dies La Pastisseria i l’Hostal 
Collsacabra comparteixen 
terrassa sota unes carpes 
instal·lades per l’Ajunta-
ment. Això ha permès a La 
Pastisseria posar per primer 
cop taules al carrer, a més a 
més de donar ús a les que te-
nien a dins el local, ja que en 
aquesta fase de desescalada 
d’entrada no estava permès 
consumir a l’interior dels 
bars i restaurants. 

Per a l’Hostal Collsacabra 
ha significat l’ampliació de 
la terrassa, que ha passat de 
dues a vuit taules. Malgrat 
que han de seguir un pro-
tocol de desinfecció molt 
estricte cada cop que s’aixeca 
un client, els restauradors 
asseguren que, per ells, 
“seguiríem amb aquesta 
mesura tot l’estiu”, explica 
Sandra Garcia, propietària de 
La Pastisseria. De moment 
l’Ajuntament tampoc hi ha 
posat una data concreta de 
finalització, però es preveu 
que coincideixi amb la fi de 
l’estat d’alarma. Els veïns 
han agraït tornar a gaudir 
de bars i restaurants i des de 
l’Hostal Collsacabra assegu-
ren que “gairebé ja han pas-
sat tots per aquí”.

Terrassa a quatre mans
Dos establiments de l’Esquirol comparteixen pro-

visionalment l’espai exterior on atendre clients 
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 Vic

Jordi Vilarrodà

La crisi del coronavirus no ha 
aparcat un dels grans temes 
pendents a la UVic-UCC, 
la negociació del contracte 
programa amb la Generalitat 
que garanteixi estabilitat 
econòmica per als propers 
anys. Amb els pressupostos 
catalans aprovats, s’obre la 
porta a la negociació i la uni-
versitat posa les cartes sobre 
la taula: el document Un 
projecte de país, que planteja 
una reivindicació històrica: 
el reconeixement del paper 
de servei públic de la UVic-
UCC en la Catalunya Central. 
I això es tradueix en la neces-
sitat de millora del finança-
ment, que permeti rebaixar 
el preu de les matrícules. 

L’aportació pública de la 
Generalitat, que represen-
tava gairebé un 32% del 
pressupost universitari el 
curs 2009-2010, va baixar 
per sota del 24% el curs 
2017/2018. En xifres abso-
lutes, la quantitat màxima 
que la Universitat ha rebut 
van ser 9,03 milions d’euros 
l’any 2010. El curs passat, va 
ser tan sols de 7,85 milions, 
és a dir, que no tan sols no ha 
crescut sinó que ha baixat. 
Aquesta evolució negativa 
“ha comportat una debilitat 
del servei públic que aquesta 
institució presta”, s’afirma 
en el document. Hi ha una 
altra dada encara que preocu-
pa: el govern ha anunciat que 
vol reduir en un 30% el preu 
de les taxes en les universi-
tats públiques. En cas que es 
concreti, això faria més gran 
la diferència entre el preu de 
la matrícula de la UVic-UCC 
i el de les universitats públi-
ques. “Un nou greuge per als 
estudiants i una nova dificul-
tat per a la institució”. 

Per això una de les pri-

‘Val’ gairebé 
10 vegades 
més que els 
ajuts que rep

Vic

J.V.

La UVic-UCC té un valor 
social de 64,2 milions 
d’euros. Aquesta xifra sor-
geix d’un informe elaborat 
per les investigadores 
Elisenda Tarrats i Núria 
Arimany que ha quantifi-
cat l’impacte universitari 
en la Catalunya Central. 
Aquesta quantitat, refe-
rida al curs 2017-2018, 
multiplica per 10 la de les 
subvencions que es van 
rebre, que arribaven a 6,7 
milions. L’estudi mesura 
diferents indicadors: l’im-
pacte directe i indirecte 
de l’activitat econòmica, 
el valor que retorna a 
l’administració (en forma 
d’impostos, per exemple), 
i el que li atribueixen els 
grups d’interès que es rela-
cionen amb la Universitat. 
En destaquen la formació 
de professionals, la inves-
tigació i l’urbanisme i la 
dinamització del territori.

meres demandes és la de 
poder aplicar el mateix 
descompte als estudiants 
de la UVic-UCC. Per a l’any 
2021, es demana l’aprovació 
d’un contracte programa 
per cinc anys que inclogui 
“increments successius en 
l’aportació de la Generalitat”. 
Joan Turró, director general 
de la Fundació Universitària 
Balmes (FUB), diu que no es 
demana el mateix tractament 
exacte que les universitats 
públiques, però sí reduir la 
“diferència enorme” que hi 
ha actualment. La UVic-UCC 
no pretén ser una univer-
sitat pública: “Defensem la 
continuïtat del model actual, 
que és més eficient”, diu 
Turró. Un model que conti-

nua essent únic en el mapa 
universitari català: jurídica-
ment, una fundació privada, 
però d’iniciativa municipal.  
“Un model que recull una 
tradició catalana d’iniciatives 
de la societat civil per avan-
çar”, recorda el rector, Josep-
Eladi Baños. No sempre s’ha 
entès ni s’ha volgut enten-
dre: “Hi ha hagut gent inte-
ressada a etiquetar-nos com 
una universitat privada”. 

Explicar el model de la 
UVic-UCC ha estat una 
tasca que tots els rectors 
han hagut d’assumir en un 
moment o altre dels seus 
mandats. Aquesta vegada, el 
document s’ha fet arribar a 
les més altes instàncies del 
país, començant pel presi-

dent de la Generalitat, Quim 
Torra. En els propers dies es 
lliurarà al vicepresident Pere 
Aragonès i també ha arri-
bat a mans de la consellera 
d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i el secreta-
ri d’Universitats, Francesc 
Xavier Grau. Aquesta vega-
da, el rector Baños es con-
fessa optimista: “El grau de 
comprensió que hem trobat, 
començant pel president, 
no havia estat mai tan alt. 
Aquesta vegada també hi 
ajuda la massa crítica que 
té la federació universitària 
de Vic i Manresa, amb més 
de 8.000 estudiants. “Ja no 
som un accident, la dimensió 
que tenim fa que no puguem 
passar desapercebuts”, diu 

Concurs fotogrà c

Obert a tothom
categories

A: Paisatge del Collsacabra
B: Gent del Collsacabra
C: Patrimoni i arquitectura del Collsacabra
D: Flora i Fauna internacional
E: Emergència Climàtica (internacional)

Premis

1r - 500€ en metàl·lic
2n- Cap de setmana rural per a 2 persones
3r- Cistell de productes agroalimentaris

Admissió de fotogra es
ns el dia

14.9.2020

lesquirol.cat

de turisme 
rural,

masia o hotel
Pep
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Baños. En essència, aquesta 
és una de les principals idees 
força del document Un pro-
jecte de país: la UVic-UCC 
com a universitat d’un ter-
ritori que no pot ser discri-
minat fent que els seus estu-
diants universitaris paguin 
més cara la formació, tant si 
es queden com si es veuen 
obligats a anar a Barcelona. 

La UVic-UCC alça la veu
En un document reclama al govern que es reconegui el seu paper de servei públic
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Evolució del percentatge de participació de la Generalitat en el finançament de la UVic-UCC

Evolució de les taxes universitàries de la UVic-UCC
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Guillem Rico

A Osona i les comarques veï-
nes “hi ha una gran tradició 
de teatre i tenim un planter 
increïble d’actors i actrius, 
alguns professionals”. Donar 
una formació homologada 
a aquestes persones que “es 
vulguin dedicar al món del 
teatre” és un dels motius pels 
quals des del Centre d’Estu-
dis El Seminari (CEES) de 
Vic han apostat per engegar 
de cara al curs vinent un nou 
cicle formatiu de grau supe-
rior en Tècniques d’Actuació 
Teatral. Es tracta d’una titu-
lació homologada que va néi-
xer fa cinc anys a Catalunya i 
que s’imparteix en una dese-
na de centres de tot el ter-
ritori. Segons Puig, a Osona 
i les comarques veïnes com 
el Ripollès, la Garrotxa o la 
Selva no hi ha aquesta oferta 
i van veure oportú tirar-ho 
endavant davant del “dèficit 
de formació teatral reglada”. 

Puig explica que el cicle 

formatiu, de dos anys de 
durada, “engloba tot el con-
tingut artístic en l’àmbit 
teatral, cinematogràfic o 
televisiu”. Així, també es 
treballaran aspectes com 
la interpretació, la dansa, 
la dicció o el guió. L’equip 
docent el formaran professi-

onals en actiu en el món de 
les arts escèniques, “un grup 
de persones amb experièn-
cia i també bons pedagogs”, 
entre els quals els actors 
Ernest Villegas i Marta Mar-
co. Segons el gerent, també 
volen fer èmfasi en l’àmbit 
de la llengua anglesa, “un 
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Pere Puig, gerent del Centre d’Estudis El Seminari

Dietètica  
i Allotjaments 
Turístics, el 
curs 2021-22

Vic

G.R. 

El CEES, el centre de for-
mació professional ubicat 
al Seminari de Vic, fa més 
de 10 anys que impar-
teix cicles de grau mitjà 
i superior de la famílies 
de les activitats físiques 
i esportives. Segons el 
gerent, Pere Puig, treba-
llen per oferir dos nous 
cicles de cara al curs 
2021-22, un de Dietètica 
i un altre d’Allotjaments 
Turístics. Puig assegura 
que el Seminari “s’adapta 
perfectament per a aques-
ta formació”. Aquests se 
sumarien al nou de tea-
tre i als que ja es porten 
a terme de Conducció 
d’Activitats Fisicoespor-
tives en el Medi Natural, 
Ensenyament i Animació 
Fisicoesportiva, Salvament 
i Socorrisme, Integració 
Social, i el de Futbol, enca-
ra que aquest darrer per 
ara no s’ha engegat per 
manca d’alumnes.

dels punts importants al 
CEES, en tots els cicles for-
matius”.

Pel que fa als espais, estan 
fent obres per adequar dues 
aules al Seminari on s’impar-
tiran la majoria de classes, 
d’entrada en horari matinal 
de dilluns a divendres a 
partir del setembre vinent. 
El gerent del CEES comenta 
que han parlat amb l’Ajunta-
ment de Vic i és possible que 
algunes accions es facin fora. 
“Ens agradaria molt poder 
fer alguna pràctica a L’Atlàn-
tida, a l’Institut del Teatre o 
a l’ETC”, explica. 

Per accedir a la formació 
cal tenir el Batxillerat o 
haver fet una prova d’accés 
de cicles formatius. Tot i 
això, el Centre d’Estudis El 
Seminari també fa una pro-
va d’accés que començarà a 
finals de juny o a inicis de 
juliol. Per ara, comenta Puig, 
ja hi ha persones que s’han 
interessat en el cicle, que té 
capacitat per a entre 14 i 16 
alumnes per curs. 

S’impartirà al Seminari a partir del setembre amb professors com Ernest Villegas o Marta Marco

Estrenen a Vic un cicle formatiu 
de teatre amb títol homologat

Osona i Ripollès, 
sense afectació 
pel tancament de 
torres de guaita

Vic

E.P. 

La decisió de no tornar a 
obrir les torres de vigilàn-
cia d’incendis aquest estiu, 
recentment publicada per 
la Generalitat de Catalunya, 
tindrà un impacte pràctica-
ment nul a Osona i el Ripo-
llès. Aquesta decisió ha aixe-
cat molta polèmica, ja que 
planeja prescindir de la labor 
dels guaites i substituir-los 
per càmeres de vigilància, 
però actualment, a Osona i 
el Ripollès només queda una 
torre de control sota la gestió 
de la Generalitat. Aquesta es 
troba a la Serra de Degollats, 
al límit entre Osona i el Ber-
guedà, i no s’activarà aquest 
estiu després d’haver patit 
ja una disminució d’efectius 
en la campanya passada. 
En canvi, tots els punts de 
control que es troben sota la 
jurisdicció de la Diputació de 
Barcelona, sent la més impor-
tant al Salt de la Minyona, 
encaren aquest estiu amb un 
pla de control idèntic al del 
2019, quan van funcionar 
amb total normalitat.
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La UVic-UCC crea un cicle de 
‘webinars’ sobre la nova normalitat

Les conferències i posteriors debats, cada dimarts de juny, es podran seguir a EL9NOU.CAT

Vic

EL 9 NOU

Amb la idea de reflexionar 
sobre el concepte de la nova 
normalitat després de la 
pandèmia de la Covid-19, la 
Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic-UCC amb 
la col·laboració d’EL 9 NOU 
ha organitzat un cicle de 
quatre webinars (xerrades i 
seminaris impartits a través 
d’internet) amb experts de 
prestigi per reflexionar i 
radiografiar l’endemà de la 
pandèmia. D’aquesta manera 
es vol dibuixar una imatge de 
com pot ser el futur des del 
punt de vista polític, social, 
econòmic i comunicatiu.

Els quatre webinars es 
faran els dimarts entre el 2 
i el 23 de juny i hi passaran 
els catedràtics Antón Costas 
i Oriol Amat, el periodista 
Antoni Bassas i el filòsof i 
escriptor Josep Ramoneda.

“La pandèmia de la Covid-
19 que ha assolat la nostra 
societat des de mitjans de 
març ens ha obligat a fer una 

pausa a tots plegats”, expli-
quen des del deganat de la 
Facultat d’Empresa i Comu-
nicació. “Una llarga pausa 
en el nostre model de vida 
agitat i hipermediatitzat i, 
agradi o no, conscients o no, 
plegat a pautes de consum 
compulsives fruit de la digi-
talització”, afegeixen.

El cicle, La nova normali-
tat: l’endemà de la Covid-19, 
arrencarà dimarts 2 de juny 
a les 5 de la tarda amb la con-
ferència “Com la Covid-19 
canvia l’economia i l’ocupa-
ció? Reptes i oportunitats”, 
d’Antón Costas. El dimarts 9 
de juny serà el torn del peri-
odista Antoni Bassas. Oriol 
Amat serà la tercera veu del 
cicle el dimarts 16 de juny i 
finalment Josep Ramoneda 
parlarà el dimarts 23 de juny.

El cicle de webinars forma 
part de la Universitat d’Estiu 
de la UVic-UCC i s’hi pot par-
ticipar a través de la platafor-
ma Zoom amb prèvia inscrip-
ció a la web de la UVic i es 
podrà seguir en streaming a 
través d’EL9NOU.CAT.

“Com la Covid-19 canvia 
l’economia i l’ocupació? 
Reptes i oportunitats”. An-
tón Costas. Dimarts 2 de 
juny a les 5 de la tarda.

“Casos empresarials d’èxit 
en temps de coronavirus”. 
Oriol Amat. Dimarts 16 
de juny a 2/4 de 6 de la 
tarda.

“Qualitat o fake news. Els 
mitjans de comunicació 
després de la Covid-19”. 
Antoni Bassas. Dimarts 9 
de juny a les 5 de la tarda.

“Cultura democràtica i 
autoritarisme postdemo-
cràtic”. Josep Ramoneda. 
Dimarts 23 de juny a les 5 
de la tarda.
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Els serveis socials bàsics, 
l’atenció a la infància, ado-
lescència i família, l’atenció 
a la dependència, les políti-
ques d’igualtat de gènere o 
la inclusió i el desenvolupa-
ment comunitari són serveis 
essencials que gestiona el 
Consell Comarcal d’Osona a 
través del Consorci d’Osona 
de Serveis Socials. Més de 
50 treballadors s’ocupen de 
donar suport a les persones 
més vulnerables des de tots 
els vessants socials.
Alguns programes i serveis 
es gestionen des del mateix 
Consorci, però d’altres es 
contracten a altres empre-
ses. És el cas del FADO, que 
gestiona el Servei d’Ajuda a 
Domicili i els espais Activa’t, 
i la Fundació pel Suport Soli-
dari, que té cura dels Serveis 
d’Intervenció Socioeducativa 
o els pisos d’estada tempo-
ral. Els serveis es donen a la 
comarca d’Osona, excepte 
el Banc d’Ajudes Tècniques 
i Productes de Suport, que 
dona cobertura a Osona, el 
Ripollès i la Garrotxa.
Per als serveis socials la 
pandèmia de la Covid-19 
ha suposat un doble repte. 
D’una banda, per haver de 
readaptar els mètodes de 
treball dels professionals i de 
l’altra, per veure incrementa-
da la demanda dels serveis 
que s’ofereixen per les con-
seqüències del coronavirus.

Així per exemple, s’han tri-
plicat els ajuts d’alimentació 
bàsica, que es gestionen a 
través de la targeta mone-
der. També s’ha detectat un 
augment de diverses violèn-
cies dins del nucli familiar.
Els serveis d’atenció domici-
liària s’han mantingut en tot 
moment per donar suport 
tant a les persones cuida-
dores de gent gran i/o amb 
dependència com també 
per garantir l’atenció a les 
persones amb dificultats 
d’autonomia personal. Així, 
ha augmentat l’activació de 
nous serveis d’ajuda a domi-
cili i s’han fet noves altes en 
el servei de teleassistència. 
El servei de promoció de 
l’envelliment actiu (Espais 
Activa’t) ha reinventat la seva 
activitat, en aquest cas de 
manera virtual. S’han dina-
mitzat grups de WhatsApp 
per mantenir la comunica-
ció amb els usuaris durant el 
confinament i s’ha fet també 
un acompanyament telefò-
nic.
Arran de la pandèmia s’han 
activat una colla de recursos 
nous per garantir l’atenció. 
Així per exemple, s’ha esta-
blert un equip de guàrdies 
presencial per atendre situ-
acions urgents de persones 
grans, menors, violència de 
gènere, dol o per fer segui-
ment de situacions conflicti-
ves i complicades arran del 

Primer, sempre les persones
El Consorci d’Osona de Serveis Socials gestiona tant els serveis més bàsics com els especialitzats per pal·liar situacions de vulnerabilitat

MARTA 
VIVET
Treballado-
ra social

“Pels que 
treballem amb persones 
grans el contacte directe 
és molt important. Ens 
hem hagut d’adaptar als 
canvis i reinventar-nos.”

masclista i s’han intensificat 
els serveis d’assessorament 
psicològic i jurídic en format 
telemàtic.
També s’ha activat un servei 
d’atenció psicològica per a 
aquelles persones que per 
l’excepcionalitat de la situa-
ció necessiten acompanya-
ment psicològic o emocio-
nal.
Un altre dels serveis que ha 
vist incrementada la deman-
da a causa del confinament 
ha estat el de mediació fami-
liar i comunitària. S’ha detec-
tat un increment de proble-
màtiques veïnals i també de 
conflictes familiars que s’han 
agreujat amb el confinament. 
La Generalitat insta a poten-
ciar aquest servei com a 
mètode de resolució de con-
flictes. Mentre no es poden 
fer mediacions presencials, 
s’utilitza el sistema telefònic 
o les videoconferències.
Per altra part, des del ser-
vei de Teràpia Ocupacional i 
productes de suport també 
s’ha desenvolupat un pro-
tocol reestructurant la res-
posta juntament amb els 
proveïdors logístics: l’ADFO 
i Sant Tomàs, per no aturar 
el servei, i s’ha potenciat el 
seguiment telefònic.
Finalment, l’espai d’asses-
sorament per a joves i famíli-
es Intaboo ha continuat actiu 
en temps de confinament via 
WhatsApp.

FRANCINA

LERMA

Programa 
Pedala
“Ens hem 
adaptat

transformant el treball 
presencial comunitari 
augmentant l’atenció tele-
màtica. A més, es fa acom-
panyament psicològic.”

confinament.
Els altres equips han estat 
te letrebal lant per fer el 
seguiment de casos en risc 
social d’infància, adoles-
cència, famílies i persones 
grans. D’altra banda, s’han 
repartit les targetes moneder 
del Departament d’Ensenya-
ment per garantir un àpat 
digne als infants que tenien 
beques menjador i per als 
que assistien al Servei d’In-
tervenció Socioeducativa.
D’altra banda, s’ha habilitat 

un allotjament alternatiu per 
a situacions d’urgència soci-
al en una casa de colònies. 
Així es dona allotjament a 
persones víctimes de violèn-
cia masclista i menors al seu 
càrrec proporcionant atenció 
professional i cobertura de 
necessitats bàsiques. Actu-
alment hi ha 27 persones 
allotjades.
En aquest sentit, a causa de 
la situació de confinament 
s’ha produït un increment 
de les consultes en violència 
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A l’esquerra, la treballadora familiar Glòria Borralleras fent una atenció domiciliària. A la dreta, dispositiu d’allotjament puntual en una casa de colònies

A CAUSA DE LA COVID-19...

• S’ha incrementat el 
nombre de persones en 
situació de vulnerabilitat.

• Les diferents àrees dels 
serveis socials feien la 
seva feina bàsicament 
de forma presencial. El 
teletreball els ha suposat 
un gran canvi sobretot 
d’organització de la feina.

• El confinament ha fet 
que les treballadores 
socials i treballadores 
familiars hagin trobat als 
domicilis persones més 
soles i preocupades. Una 
part de la seva atenció 
s’ha readaptat per oferir 
un acompanyament 
emocional.

QUATRE nOmS pROpIS

ALBERT
VERDAGUER

Educador
social

“Aquestes 
setmanes hem fet pre-
sencialitat per als casos 
urgents. Els seguiments 
els hem fet telemàtica-
ment.”

ESTHER

DELGADO

Tècnica del 
SIFE
“Hem hagut 
d’adaptar-

nos per continuar treba-
llant amb les famílies. 
Acompanyem a diari els 
infants en risc d’exclusió 
social i les seves famílies.”
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Em sentia culpable perquè última-
ment tots els meus articles par-
laven del mateix. Era tan mono-

temàtica i pesada amb el tema de la Covid-19 que 
desitjava que alguna notícia, alguna cosa, em sor-
prengués més que la crisi sanitària i política del 
país perquè m’inspirés a esprémer les neurones i 
fer-ne un article. I ves per on els déus i les dees-
ses –les deesses sobretot– han tingut a bé fer sor-
tir un altre tema a la llum que em posa de més mal 
humor, m’irrita més, em remou més i em sacseja 
més que el meu tema monotemàtic recent. 

Parlo de l’article del diari Ara que ha tret a la 
llum els abusos perpetrats durant anys per dos pro-
fessors de l’Aula de Teatre de Lleida. Busqueu-lo 
perquè no té pèrdua. En l’article s’explica, detalla-
dament i per boca de les víctimes, anys i anys de 
manipulació, abús sexual, conducta impròpia, mala 
praxis i un llarg etcètera de pràctiques vomitives 
dutes a terme per dos professors –un d’ells en va 
arribar a ser director– d’una escola teatral. Ells, els 
abusadors, homes CIS de més de 40. Elles, les vícti-
mes, dones joves, menors d’edat en la seva majoria. 
Quina vergonya. 

Podria fer un article només enumerant la colla 
d’adjectius que em venen al cap quan penso en 
aquests dos –i en tants altres com ells, que sí que 
hi són, sí, que totes els coneixem, que podria posar 
noms i cognoms– i en el que em provoca, perquè 
em ressona i perquè m’exaspera, aquest cas. Però 

no, no vull fer això. Ni vull donar tot el meu suport 
a les víctimes, que el tenen de tot cor. El que vull 
és interpel·lar-vos directament i preguntar-vos 
què penseu fer cadascú de vosaltres per evitar en 
un present immediat –i en un futur que duri per 
sempre– aquestes situacions, aquests depredadors, 
aquestes víctimes. 

Sí. Vosaltres. 
Com penseu aturar aquesta merda de món mas-

clista que permet que aquestes coses passin, que 
les tolera, que les accepta. Perquè sí, les acceptem, 
amics i amigues, i les considerem normals. Quan 
surten a la llum, és clar, ens posem les mans al cap, 
però quan ens les mengem amb patates cada dia 
de la nostra vida les trobem normals. Quan rebem 
contingut de caire explícit amb protagonistes feme-
nines als nostres grups de WhatsApp, què fem? 

I quan veiem sèries i pel·lícules on les dones són 
complementàries, on són sexualitzades, banalitza-
des, tractades d’objectes, prostituïdes, atonyinades, 
venudes, què fem? I quan critiquen una escriptora 
per si va depilada i no per com escriu, què diem? I 
quan una noia puja una fotografia concreta a Insta-
gram i rep privats de gent que no coneix demanant-
li per follar, què pensem?

I no us penseu que això us queda lluny perquè 
no és així. Vosaltres i jo no som abusadors, segur 

que no, però portem l’abús d’aquesta societat mas-
clista i sexista a l’ADN i el tolerem, com tolerem el 
racisme, la pobresa o la incompetència dels que ens 
manen.

Diuen que aquesta crisi de la Covid-19 farà retro-
cedir 50 anys l’accés de les dones al món laboral. 
Cinquanta. Perquè perdran les feines precàries que 
tenien, perquè cobraran menys –encara menys–, 
perquè renunciaran a treballar per cuidar els petits 
i els més grans i perquè en l’economia de subsistèn-
cia elles [nosaltres] tendim a pagar els plats trencats. 

Com en tantes altres coses. Si no, que ho pregun-
tin a les alumnes de l’aula de Lleida.

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Portem l’abús d’aquesta societat 
masclista i sexista a l’ADN i el 

tolerem, com tolerem el racisme, 
la pobresa o la incompetència 

dels que ens manen

EL 9 NOU

Un sentit minut de silenci en 
memòria de les víctimes de 
la Covid-19 es va convertir 
aquest dimecres al migdia 
en la primera manifestació 
pública dels deu dies de dol 
oficial decretats pel govern 
espanyol. Aquest període, 
anunciat a principis de maig 
però aplicat ara perquè tot 
l’Estat ja ha passat almenys 
a la fase 1, s’allargarà fins a 
la mitjanit del dissabte 6 de 
juny. 

Passades les pitjors setma-
nes de la crisi sanitària i fets 
els primers passos per a un 
progressiu desconfinament, 
ara tocarà mirar endavant 
per escrutar el futur amb 

optimisme. Per fer-ho, però, 
abans cal també un record 
per a totes les víctimes. No es 
pot passar pàgina tan de pres-
sa i reduir les morts a una 
estadística. Darrere les xifres 
hi ha persones amb noms i 
cognoms. Les 360 defuncions 
per coronavirus registrades 
fins ara a Osona i les 11 del 
Ripollès han propiciat un 
brutal impacte emocional. 
El fet que moltes famílies no 

hagin pogut acompanyar els 
malalts, cuidar-los o acomia-
dar-se’n afegeix una dificul-
tat addicional al dol, un pro-
cés ja de per si complex que 
cadascú ha d’afrontar al seu 
ritme i que requereix temps, 
respecte i comprensió. 

Com a homenatge cap a 
totes les víctimes i en solida-
ritat amb familiars i amics, 
EL 9 NOU incorpora un cres-
pó negre a la portada durant 

els deu dies de dol. Aquest 
dol arriba en un moment de 
major serenitat social –la 
xifra de contagis, d’ingressos 
hospitalaris i de defuncions 
ja fa dies que declina–, però, 
paradoxalment, en un clima 
polític més agre que mai. Just 
el dia en què s’iniciava el dol 
el Congrés vivia novament 
una jornada d’esbroncada 
poc edificant del bloc de la 
dreta, capitanejat per PP i 

Vox, contra el govern del 
PSOE i Unides Podem. No 
es tracta d’eliminar el debat 
ni de limitar el pluralisme 
polític, però, en moments 
tan complicats, la ciutadania 
segurament agrairia una 
major contenció. 

El clima que s’ha viscut a 
les corts espanyoles no té 
res a veure amb el que s’ha 
respirat als ajuntaments, l’ad-
ministració més pròxima als 
veïns i on, majoritàriament, 
ha existit un elevat grau de 
responsabilitat per part dels 
electes de tots colors polítics. 
Els ajuntaments hauran de 
tenir un paper de primer 
ordre en la reconstrucció; 
alcaldes i regidors ja han 
demostrat estar a l’altura.

Un sentit record per  
a totes les víctimes
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Els plats trencats
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Jaume Salés                          

Van passant els dies i el virus no convidat, no 
volgut, ens continua donant pel sac. Ens ha 
canviat de dalt a baix i transversalment. Si fins 
fa poc quan anant per Barcelona o alguna altra 
capital europea vèiem alguna persona, gene-

ralment asiàtica, que singularment passejava o feia turisme 
amb una màscara a la cara que li tapava nas i boca, de manera 
superba ens la miràvem pensant que nosaltres no hi aniríem 
mai, així. “Ves què diran?” Si a alguns ja els costa disfressar-se 
per Carnaval, on tot s’hi val, com pot anar pel carrer tapat així? 
Doncs ara resulta que a qui mirem malament, a qui estem a 
punt d’esbroncar defensant el bé general, és a aquella persona 
que passa prop del nostre espai vital a cara descoberta! Tots 
i totes estem controlant els nostres semblants, a veure què 
toquen o han tocat, no fos cas!

Enmig de tot aquest enrenou mundial, potser fins i tot hem 
agafat consciència que la deriva liberal extrema o neoliberal 
que prenia la política econòmica mundial no era natural, va 
contra la vida entesa com a tal, despullada de qualsevol altre 
adjectiu. Sembla que la població mundial ho ha entès. El que 
no queda tan clar és si els que manen, que sempre són els 
mateixos amb diferents vestits o caretes (vaja una metàfora 
més apropiada!), faran res per canviar el rumb. Molt em temo 
que no. Només des de la força de cada vot individual i de cada 
convicció individual que som uns éssers vius i que amb aques-
ta condició no s’hi juga podem plantar cara com una colla de 
Davids contra un Goliath de moltes cares. Amb el que passa 
amb els estats és ben curiós: fan polítiques per les quals es 
van aprimant, van perdent múscul a cada passa, es van desfent 
de totes les eines per garantir el benestar dels seus habitants 
i ho van regalant tot al monstre que se’l cruspeix i a sobre, 
quan aquest monstre es posa malalt, l’Estat l’ha de curar i ben 
curat abans que res! Això no pot anar de cap manera! Esperem 
que sigui cert que canviarem de cicle a la que sortim d’aquesta 
sotragada i tornem a polítiques que serveixin per muscular els 
serveis essencials dels estats i que aquests no mirin el monstre 
sinó que es preocupin més dels seus habitants com a persones!

I mentrestant, anar contemplant les misèries d’alguns repre-
sentants públics que perden el temps amb politiquetjos de 
baixa estopa. Hi ha un proverbi probablement xinès (quantes 
coincidències!) que diu que “quan el savi assenyala la lluna, el 
beneit mira el dit”. Molts personatges públics es pensen que 
tots som beneits i juguen a confondre’ns en tot el que poden. 
Ad exemplum, hi ha qui ven que, per ser l’estat més descentra-
litzat del món, s’ha de prendre competències a les comunitats 
autònomes; o que una pandèmia es controla millor a sis-cents 
quilòmetres que de més a prop; hi ha qui es fa inhabilitar per 
no treure a temps una pancarta i quan li buiden de contingut 
bona part del seu govern practica la rebequeria cada diumenge 
i prou; hi ha qui pacta i signa acords polítics per derogar una 

llei íntegrament i que, un cop aconseguit el que volia, conver-
teix el tot com a sinònim d’una part; hi ha qui publica normes 
al butlletí oficial mitja hora abans de ser aplicades, com aquell 
que tothom estigués despert a aquelles hores esperant la seva 
última ocurrència; hi ha qui diu que convocarà eleccions per 
uns motius tan sòlids que fins i tot donen per fer una compa-
reixença oficial i, curiosament, quan se li demana que concreti 
toca el violí (potser perquè per partitura hi té enquestes!), o 
com aquells polítics comarcals que es pensen que són ells que 
trien l’equip de govern d’un poble osonenc, decidint qui és bo 
i qui és dolent, qui ha de ser alcalde ara i demà com si fos el 
seu pati particular! En fi! Veure per creure! Com cantava en 
Julio Iglesias, al final les obres queden i la gent se’n va, qui 
vingui ja les continuarà perquè “la vida segueix igual”. O pot-
ser no!

TRIBUNA

Tot segueix igual?

Una dona se salta un 
control policial al Pinós 
i acaba provocant un 
accident a Tona

Vist des d’Osona un 
bòlid que ha il·luminat 
el cel de matinada

Evacuen en helicòpter 
un veí de Taradell

Concentracions contra la 
repressió i a favor de la 
independència

Els bars i restaurants de 
31 municipis d’Osona i 
18 del Ripollès ja poden 
obrir a l’interior
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+ vist EL9NOU.CAT

PROTAGONISTES

El seu testimoni i 
el del seu company 
Jordi Homs, des 
del Camerun, ens 
recorden que la 
crisi del coronavi-

rus es viu d’una manera molt 
diferent als llocs on hi ha 
moltes d’altres malalties i la 
necessitat de viure al dia. 

L’atenció primària 
disposa des de fa 
dues setmanes del 
material per realit-
zar tests PCR. Això 
permet diagnosti-

car la Covid-19 també en paci-
ents amb símptomes lleus, una 
feina clau per evitar rebrots 
enmig de la desescalada. 

Núria Pagespetit                
Infermera

Anna Forcada                 
Gerent ICS Cat. Central

Nou anys del pro-
jecte d’Art i Esco-
la han connectat 
l’ACVic, Centre 
d’Arts Contempo-
rànies, amb el seu 
entorn. El treball 

a les escoles, abans del confi-
nament, va implicar enguany 
més de tres mil escolars. I ara 
es pot veure a les xarxes. 

Maite Palomo                
Gerent d’ACVic

Molts personatges públics es  
pensen que tots som beneits  

i juguen a confondre’ns en tot el que 
poden. Com cantava Julio Iglesias, al 

final les obres queden i la gent se’n va, 
qui vingui ja les continuarà  

perquè “la vida segueix igual”

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
22. Visita a 
l’exposició 
que com-
memora els 

deu anys d’art contempora-
ni a l’Abadia de Sant Joan. 
Que la Fundació Vila Casas, 
una de les grans instituci-
ons de mecenatge artístic 
de Catalunya, confiï en un 
petit municipi deu indicar 
que alguna cosa s’ha fet bé. 
Tenir un espai d’exposici-
ons municipal és una cosa, i 
seguir una línia determinada 
de coherència en el que s’hi 
mostra n’és una altra. El petit 
claustre del segle XV és un 
lloc que sedueix i això vol dir 

que a l’Ajuntament li arri-
ben moltes peticions i no es 
poden acceptar totes. Bàsica-
ment, perquè no totes supe-
ren el llistó de qualitat que es 
va marcar des de l’inici i que 
ha acabat donant solidesa al 
projecte. Confiar en el crite-
ri d’una comissió assessora 
independent és un encert 
dels responsables polítics, i al 
final ha acabat donant fruit. 
Perquè tots els projectes cul-
turals necessiten, sobretot, 
continuïtat. La “santa conti-
nuïtat”, en paraules d’Eugeni 

d’Ors, que a vegades tenia 
raó. Deu anys creant cultura 
sobre els llenguatges artístics 
d’avui, deu anys atraient al 
poble uns visitants de qua-
litat.    
Dimarts, 26. Tornar a tre-
pitjar la redacció amb una 
certa regularitat –no cada 
dia, per no coincidir-hi massa 
gent–, tornar al plató d’EL 
9 TV per parlar de llibres al 
Quatre paraules, tornar a fer 
la pausa del cafè al bar amic 
de sempre... la quotidianitat 
es reprèn de mica en mica. 

Aquest serà un estiu estrany, 
amb espurnes que ens recor-
daran aquella normalitat que 
enyorarem. Resulta que ens 
queixàvem de moltes coses, 
però érem mig feliços i no ho 
sabíem. 
 Dimecres, 27. La notícia 
d’EL9NOU.CAT diu que el 
decret publicat al BOE aquest 
dimecres “elimina les fran-
ges horàries dels nens i dels 
adults en la fase 2 i també 
permet sortir al carrer més 
d’una vegada al dia”. Als car-
rers de Vic, queda ben clar 
que en aquesta i altres mesu-
res de desconfinament la 
societat està cremant etapes 
amb agilitat, i alguns passen 
un parell de fases més enda-
vant que les normatives del 
Boletín Oficial del Estado. 

Art contemporani, 
quotidianitat i fases

A correcuita

Cada dia es conei-
xen nous casos 
de persones que 
tenen símptomes 
persistents de 
Covid-19. A nivell 
sanitari no se’ls ha 

pogut donar resposta durant 
el pic de la pandèmia. Hi ha 
qui porta dos mesos amb 
molèsties pel coronavirus.

Sònia Novell                 
Afectada per coronavirus



OPINIONOU9EL Divendres, 29 de maig de 202022

M’agrada  relle·
gir de tant en 
t a n t  a l g u n a 
novel·la o con·

te de Franz Kafka. Ara bé, per 
entrar en el món absurd, espan·
tós i delirant de l’escriptor txec, 
no cal obrir cap llibre. Només 
has de deixar passar la vida. Fa 
poc vaig tornar un rebut de 27,18 
euros que l’empresa que gestio·
na l’aigua de Campdevànol em 
va carregar al banc. El rebut ana·
va a nom del meu pare, que va 
morir de vell el 2004, ara fa 16 
anys. El domicili on es va submi·
nistrar l’aigua que em cobren fa 
tres anys que no és de la família. 
Això sí, vaig avisar l’empresa que 
havia tornat el rebut. La resposta 
no va ser gaire amable: “La pòlis·
sa a nom del seu pare l’hauria 
d’haver canviat de nom quan va 
vendre la casa, o haver fet la bai·
xa si desitjava tancar el submi·
nistrament”. Jo no sé què es pen·
sen que he fet, aquests senyors, 
durant els últims 16 anys de la 
meva vida: he fet de periodista, 
he escoltat discos, he mirat pel·
lícules i he intentat esborrar el 
nom del meu pare dels arxius de 
l’aigua potable de Campdevànol. 
Per això, he visitat ajuntaments, 
consells comarcals, notaris, ofi·
cines de recaptació, etc. Però 
igual que el famós K. d’El procés, 
no me n’he sortit. I a la novel·la, 
K. ho paga amb la mort! El que 
em sap greu és que veig els nets 
dels meus nets, cap allà a mit·
jans del segle XXII, aclaparats, 
encara intentant tornar un rebut 
de 27,18 euros de l’aigua que va 
gastar el seu rebesavi.

Un conte  
de Kafka

Jaume 
Espuny

DE

D’aquelles coses que podem agrair al con·
finament és el temps per conèixer totes les 
virtuts i mancances de les nostres llars. Qui 

no reclama, aquests dies, espais exteriors per gaudir del sol 
de primavera i de l’aire net? Com el trobarem a faltar quan 
tot això passi! Les imatges de cues de cotxes sortint de les 
ciutats ho deixaven ben clar. Recordem els desafortunats 
testimonis d’urbanites frisant per un cap de setmana al 
camp al Telenotícies de TV3. 

Sembla clar que la figura que surt reforçada d’aquesta cri·
si, amb el permís dels balcons, és el concepte de la flexibi·
litat. Durant les darreres setmanes s’han publicat desenes 
d’articles dels quals es desprèn que les llars han de ser adap·
tables perquè el futur és una incògnita i els nostres habitat·
ges s’hi han de poder acomodar. Estant d’acord amb el fons, 
la flexibilitat és una bondat, costa compartir la forma. 

Segons el Diec, la flexibilitat és la capacitat d’adaptar·se 
a les circumstàncies, característica que en el camp de l’ar·
quitectura té moltes derivades. Quan treballem amb la fle·
xibilitat, els arquitectes acostumem a pensar en l’espai, en 
els usos i més darrerament també en els usuaris als quals 
només ens queda demanar·los que portin més al límit els 
nostres projectes. Però si majoritàriament compartim que 
l’adaptabilitat és un aspecte positiu i així ho demostra el tre·
ball de molts dels arquitectes catalans, com pot ser que els 
nostres habitatges no siguin flexibles? Molt senzill: l’àmbit 
on els arquitectes trobem espai per plantejar les solucions 
més pertinents en termes residencials és, per norma, el dels 
concursos d’habitatge públic, on es produeixen propostes 
d’un nivell clarament superior del que s’acaba construint 
des de la promoció privada, que és qui per contra acapara 
el 90% del parc residencial. La solució doncs sembla senzi·
lla; si volem millors habitatges, cal potenciar la promoció 
pública per acotar el pes dels promotors privats que tenen 
com a denominador comú prioritzar aspectes immobiliaris 
per sobre d’aspectes arquitectònics, fet que es comprova si 
revisem els projectes d’habitatge finalistes als arquinFAD 
dels darrers deu anys, on des del 2009 n’hi ha hagut dotze 
de promoció pública per només quatre de privada. El refe·
rent en aquest sentit ha de ser Viena, una ciutat que durant 
el segle XX va treballar incansablement en la creació d’un 
parc públic d’habitatges, fent possible que avui set de cada 
deu vienesos visquin en habitatges públics, de tot tipus, sen·
se tenir en compte la condició econòmica i provocant que no 
només sigui l’exemple de mercat immobiliari per les ciutats 
que estan patint pujades descontrolades de preus, sinó que 

també ha generat consciència de la importància de l’arqui·
tectura com a integrador social. 

L’altre factor que cal afrontar és l’impuls en la renovació i 
adaptació dels edificis. Hem d’evitar entrar en la roda de fer·
ho tot nou a base de posar ciment i la manera de fugir·ne és 
actualitzant els edificis i barris que es van construir als anys 
seixanta, setanta i vuitanta, on tenim desenes de milers de 
persones vivint en condicions d’habitabilitat més pròximes 
a les dels anys quaranta que no a les del segle XXI. Aquesta 
renovació ha de girar entorn a tres aspectes clau: sales poli·
valents, desjerarquització d’espais i l’eficiència energètica. 
Si es combinen amb encert poden convertir·se en una eina 
igual de potent que el fruit de l’obra nova. L’aposta contun·
dent que s’està duent a terme a França o exemples més con·
crets com són la torre Brois·le·Prêtre a París o els darrers 
dos premis EUMies, el 2017 per DeFlat Kleiburg a Holanda i 
el 2019 pel Grand Parc Bourdeaux, ens han de marcar la línia 
a seguir. 

No és el model d’habitatge el que ha de canviar, sinó que 
hem de centrar els esforços en el model de promoció i reha·
bilitació per tal d’aconseguir que es prioritzi l’arquitectura 
per sobre d’altres interessos. Si ho aconseguim farem aflo·
rar projectes d’altíssima qualitat que actualment queden en 
simples propostes i en l’espai de cinc a deu anys comença·
rem a tenir els habitatges que realment mereixem. 

El mal no és arquitectònic, la solució, però, sembla que sí. 

Guillem Bigas  
Arquitecte

La casa que volem

Si volem millors habitatges, cal 
potenciar la promoció pública per 

acotar el pes dels promotors

El passat 26 de maig va fer un any 
de les eleccions municipals a Man·

lleu, dia en què pràcticament 1.700 ciutadans van 
fer confiança al grup de Junts per Catalunya. Des 
del primer moment vam tenir clar que l’alcaldia 
havia de ser per al grup municipal més votat, però 
també teníem clar que Manlleu necessitava un 
govern fort i estable, de majoria diversa com feia 
anys que Manlleu no tenia i que tanta falta feia per 
poder posar les bases i construir un nou futur per a 
la nostra vila. 

Aquest govern de majoria clara gràcies a la coali·
ció entre ERC + Junts per Catalunya, en les darre·
res setmanes viscudes ha pogut reaccionar de for·
ma ràpida i diligent. Una situació tan inesperada 
com surrealista que ens va agafar quan menys ho 
esperàvem. A causa del baix endeutament actual 
volíem ampliar el deute municipal per tal d’inver·

tir en diferents projectes de futur. Des del primer 
moment ens hem posat a remar per sortir de la situ·
ació que ens vingués, preparant un pla de xoc eco·
nòmic i social, que essent aprovat al mateix ple del 
mes de març ha sigut un dels primers del país i en 
què Manlleu ha sigut pioner. Sort de la bona situ·
ació econòmica en què estava l’Ajuntament i que 
el romanent ens ha permès tenir cintura per posar 

recursos al servei de la ciutadania.
Vista la incertesa del moment es va paralitzar 

la decisió fins a veure cap on anàvem i en quina 
situació ens trobaríem en les properes setmanes i 
mesos. Calia que el govern fos responsable i toqués 
de peus a terra, estant sempre al costat de la ciuta·
dania i tenint capacitat de reacció econòmica pel 
que pogués venir. Ara, veient la situació que entre 
tots hem anomenat postcoronavirus, les adminis·
tracions públiques som les que haurem de ser cap·
davanteres a fer esforços per recuperar l’economia 
del país, la gestió dels recursos públics serà clau i 
nosaltres hem d’apostar per una política de despesa 
keynesiana. Quan l’economia privada afluixa, l’eco·
nomia pública ha de tibar del carro i a més posar 
facilitats per a la recuperació. Un ajuntament no 
n’està exempt i cal que ho faci dins les seves pos·
sibilitats i mai sense pretendre ser un substitut de 
les polítiques nacionals, infinitament més dotades 
pressupostàriament, que puguin fer·se.

En els propers mesos des del govern estarem al 

Arnau Rovira  
Segon tinent d’alcalde i portaveu de 
Junts per Catalunya a Manlleu

Aniversari confinat de les eleccions
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costat de les empreses, dels comerços i de la ciuta-
dania de Manlleu. Seguirem endavant amb el nou 
polígon sense oblidar les millores en els actuals, la 
nova comissaria, i també volem ser referent en la 
formació professional. Al mateix temps tenim pre-
vistes millores a la plaça (pensem en unes zones 
d’ombra per afavorir que la gent vulgui i pugui anar 
a gaudir de la nostra plaça), una posada al dia del 
passeig del Ter (incorporant uns lavabos públics a 
la zona de l’embarcador que dinamitzaran l’espai, i 
també reconstruint la pista d’atletisme), una festa 
major sense cancel·lar i que cal repensar... i altres 
punts que estem treballant per tal de fer més atrac-
tiva la nostra vila, ja no només per als nostres ciu-
tadans sinó per als del nostre entorn. Manlleu té 
potencial per liderar i el primer pas és que tots els 
manlleuencs i les manlleuenques ens ho creguem, 
venen temps de canvis.  

Seguint amb la idea de posar-ho tan fàcil com 
puguem als sectors que més estan patint aquesta 
sotragada, com en el cas concret de la restauració, 
hem treballat intensament i amb una gran coordina-

ció de diverses àrees per donar llum verda a ampliar 
tant les terrasses allà on ens sigui físicament possi-
ble i viable, afegint que aquest any l’Ajuntament de 
Manlleu no cobrarà la taxa pertinent perquè con-
siderem que aquesta dinamització social, sempre 
amb les mesures de seguretat que la nova normali-

tat porta vinculades, és vital per al bé de tots.
També pel que fa a ajuts a la ciutadania s’està fent 

un treball important per tal que els Serveis Socials 
puguin arribar a tothom qui ho necessiti. Malau-
radament hi haurà persones que no necessitaven 
ajuda i que ara en necessitaran. Som aquí per ajudar 
que sigui una situació temporal.

Altrament segur que ens tocarà fer autocrítica. De 
ben segur que malgrat posar-hi tot l’esforç i dedica-
ció no ho haurem fet bé per a tothom, com a veïns 

vostres ens desvivim per estar a l’altura del que sig-
nifica estar al capdavant de la nostra vila. Tots els 
polítics estem exposats a rebre crítiques i hem d’es-
tar disposats a rebre-les amb humilitat, estem aquí 
per servir-vos.

M’agradaria agrair a l’oposició, que en la seva 
majoria ha estat constructiva. Durant els moments 
més àlgids de la pandèmia es van fer reunions 
extraordinàries setmanals de tots els 21 regidors, 
la diversitat de pensaments és riquesa pel poble. 
En moments com aquests cal que tots anem a l’una. 
L’objectiu és la recuperació del poble, no hi ha d’ha-
ver colors polítics que ens valguin, tampoc superi-
oritats morals. El valor que té més importància en 
aquests moments és la solidaritat, i tots hem d’estar 
a l’altura. 

Per acabar, i tornant a l’inici de l’article, vull fer 
un agraïment a la ciutadania de Manlleu per la con-
fiança posada en l’equip de Junts per Catalunya ara 
fa un any. No portem un any fàcil, però està sent un 
any de molt aprenentatge i sobretot de grans bases 
per al futur.

Tenim una oportunitat per impulsar Manlleu i 
canviar les inèrcies, fem-ho junts!

La greu afectació sanitària, social i 
econòmica derivada de la pandèmia 
per la Covid-19 no ens pot deixar 

indiferents i ens ha de fer destapar realitats i pren-
dre decisions. No podem mantenir-nos en el cofo-
isme que tenim un dels millors sistemes sanitaris 
del món, com sovint es vanaglorien els seus gestors. 
El que sí tenim són uns dels millors professionals 
sanitaris del món. Ho demostren sobradament des 
de fa molts anys amb dedicació, vocació i implicació 
admirables, malgrat que han anat patint les penúries 
de les retallades econòmiques, de plantilles i d’es-
tructures amb el que això els ha anat comportant 
i impactant fortament a la població. Les més que 
justes i fonamentades reivindicacions no es resolen 
i no són escoltades amb la mesura que cal, sovint 
esgrimint encara allò que no hi ha prou diners per 
a sanitat i passant-se les responsabilitats d’una ad-
ministració a una altra. No anem bé. S’han de fer, 
i es poden fer, els canvis necessaris per reflotar el 
sistema sanitari català. Cal invertir molt més en sa-
nitat, en les seves infraestructures i en els seus pro-
fessionals. I cal passar de les promeses i paraules de  
bones intencions als fets.

Aquesta crisi és una oportunitat, i una obligació, 
de millora. Ens hem de preparar per a altres que 
vindran. Potser un rebrot de la mateixa. No ha de 
passar que ara que sembla que es relaxa l’impacte 
del coronavirus tornem a l’antiga normalitat com 
si res. Algú hauria de donar explicacions i potser 
responsabilitats davant l’elevada xifra de perso-
nal sanitari que s’ha contagiat o fins i tot ha mort. 
Els equips de protecció individual necessaris no hi 
eren, i van arribar tard quan el virus ja havia fet 
moltes víctimes en el col·lectiu i la població. Sort 
de la societat civil, que amb moltes iniciatives 
particulars, empresarials i voluntariat van cobrir 
amb escreix aquesta emergència. Aquests també es 
mereixen un aplaudiment i reconeixement.

I cal també fer autocrítica i admetre errors a qui 
pertoqui, davant els milers i milers de persones 
de les nostres ciutats i municipis contagiades. Les 
xifres de positius, d’ingressats i de morts són esgar-
rifoses. Per què?

Diuen que només un 5% de població s’ha con-
tagiat i el sistema ja ha quedat col·lapsat. Fa pànic 
pensar què ens podria passar si en una altra situa-
ció semblant tan sols es doblés aquest percentatge. 
El finançament insuficient, amb dèficit d’infraes-

tructures i personal, és històric i sempre amb les 
mateixes justificacions que només autocomplauen 
a qui les expressa. Tant de bo que aquesta greu crisi 
en salut torni a destapar aquesta realitat i mancan-
ces i es prenguin les decisions que toquen pel bé de 
la salut de les persones.

Són molts els punts de reflexió que venen a 

ment en aquest fer front al coronavirus. En alguns 
moments es va posar en dubte la necessitat de 
mantenir i enfortir el paper de l’atenció primària 
de salut, qüestionant la conveniència de mantenir 
oberts els centres d’atenció primària. Aquesta pro-
posta va aixecar molta polseguera i algunes veus 
van manifestar el seu desacord. Finalment el seny 
i consens van evitar una mesura desencertada. Cal 
lloar l’excel·lent paper de l’atenció hospitalària i 
els seus professionals, reinventant les seves estruc-
tures i funcionament per atendre situacions molt 
dures i crítiques, amb poques places d’UCI o manca 
de suficients respiradors.

I el que han arribat a patir les residències de gent 
gran on el virus s’hi ha acarnissat també és un altre 
punt d’obligada reflexió i de canvis radicals. Les 
condicions laborals i remuneratives dels profes-
sionals que hi treballen requereixen d’una revisió 
urgent. En el fons atenen persones grans que per 
raó de salut necessiten ser cuidades en aquests cen-

tres. I persones grans que són les que han treballat 
anys i anys per aixecar les seves famílies, els seus 
municipis i el seu país. I ara quan ho necessiten la 
societat els ha de poder garantir que seran atesos 
amb dignitat i qualitat. Això també passa per can-
viar el model d’aquestes residències en què Salut i 
els seus professionals es facin càrrec de la gestió i 
de l’atenció sanitària.

Emotius, i que esperonen a seguir lluitant, han 
set els aplaudiments diaris de la població als seus 
sanitaris i cossos de seguretat, que amb professi-
onalitat i deixant-s’hi la pell estan fent front a 
aquesta greu pandèmia. Exigim entre tots que de 
veritat el nostre sistema sanitari pugui arribar a 
ser un dels millors del món.

I una reflexió final. El coronavirus encara està 
entre nosaltres i pot haver-hi rebrots. Del correcte 
seguiment de les mesures de prevenció de conta-
gis dependrà que no tornem a viure un drama de la 
magnitud del que estem patint.

Xavier Farrés  
Metge i exregidor de  
l’Ajuntament de Vic 
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Sanitat i coronavirus: què ens està passant?

Tant de bo que aquesta crisi 
serveixi per posar solució al 

dèficit històric de finançament 
que pateix la sanitat,  

tant en infraestructures  
com en personal

Manlleu ha estat pioner en 
l’aprovació d’un pla de xoc 

econòmic i social
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No havia estat gens fàcil tot el pro-
cés previ, i potser per això va ser 
encara més gratificant inaugurar, el 

15 de febrer d’enguany, l’exposició temporal “Nord 
& Sud. Art Medieval de Catalunya i Noruega, 1100-
1350” al Museu Episcopal de Vic (MEV). En aquells 
dies –ara tan llunyans en els nostres pensaments!– 
tot anava de cara: bon resultat final, sorpresa pel 
fil argumental de l’exposició, bona difusió i molts 
ressons arreu del territori, motivació de l’equip... 
I de cop i volta, sense planificació prèvia, parada 
total obligada. 

Tot el que estava programat i estructurat ha tin-
gut un daltabaix. Les peces de l’exposició, vingudes 
del nord d’Europa, acostumades a ser contempla-
des de tots els angles per multitud de persones, van 
passar a hivernar en una casa que no és la seva. S’hi 
troben còmodes, en tot cas, pel que ens sembla... 

Passats els primers dies d’assumir la nova rea-
litat, tan estranya, començà a aflorar en el museu 
una nova dinàmica museística, nova però no pas 
inventada, fruit del treball permanent invisible 
que es va duent en el dia a dia dels museus; un tre-
ball resultat de l’aprofundiment en el contingut i 
la història que hi ha darrere de les obres, del rigor 
en la conservació física, de la bona base del treball 
educatiu social i digital... Les xarxes socials han 
vist florir un munt d’iniciatives que ens han per-
mès a tots conèixer detalls i matisos que no havi-
en tingut mai atenció, ens han fet veure coses que 
eren impossibles de contemplar, han fet participar 
més que mai la gent en el contingut i els missatges 
del museu, sense sortir de casa.

Els dies han anat passant, i el 17 de maig, data en 
què s’havia de clausurar l’exposició “Nord & Sud”, 
ja és aquí. La decisió de demanar una pròrroga als 
prestataris de les peces era evident: un esforç tan 
ingent –en tots els àmbits de l’exposició– no podia 
quedar del tot malaguanyat per mor d’unes dates 
en els contractes. La relació entre museus no és 
–en el nostre cas, almenys– una relació mercanti-
lista; és una relació humana, professional, bastida 
sobre l’interès compartit pel nostre patrimoni cul-
tural i sobre la necessitat fonamental de donar-lo a 
conèixer. La complicitat i la confiança mútua entre 
les institucions que participen en aquesta exposi-
ció, fruit d’anys de relació i de bones pràctiques, 
ha permès que tothom hagi acceptat una pròrroga 
i puguem conservar aquesta exposició a Vic fins al 
15 de setembre.

El MEV, com tants d’altres museus, institucions 
i equipaments culturals, estem a hores d’ara en un 
punt d’inflexió que hem de ser capaços d’afrontar 
amb serenor i discerniment. Ens observem, ens cri-
tiquem, ens planyem, ens projectem... en definitiva, 
ens repensem. Ja ho havíem fet, col·lectivament, 
durant la confecció del magnífic Pla de Museus 
2030 pensant en clau de país. 

Els museus tenim la missió de conservar, estu-
diar i difondre una part del llegat que ens arriba 
del fons de la nostra història, format per testimo-

nis diversos, a vegades fragmentats i maltractats, 
que ha sobreviscut a pandèmies, confrontacions, 
ideologies... i que porta amarat en la seva pell els 
neguits, les esperances i les maneres de fer de les 
generacions que ens han precedit. Els museus hem 
de formar part del paisatge habitual de la socie-
tat, si és que pretenem ser una societat conscient, 
arrelada i culta, perquè és imprescindible que cada 
generació sigui coneixedora de la configuració de 
les generacions passades. Els museus –d’història, 
d’arqueologia, d’art, medievals, d’art contempora-
ni, de ciències naturals, de la pell, de la ciència i la 
tècnica...–, cadascun en la seva especialitat, tras-
puen una personalitat –una olor, una veritat, un 
ambient...– que quan la cuidem i la polim penetra 
en el visitant, li permet descobrir una memòria, i li 
genera estima i integració en el nostre entorn cul-
tural.

La reivindicació de la importància dels museus, 
però, ha d’anar paral·lela a una autoexigència en 
el servei i les accions que els museus ofereixen. 
L’oferta dels museus ha de ser el resultat d’un 
estudi i coneixement del seu llegat; d’una mirada 

atenta al moment que s’està vivint; d’una sensibi-
litat cap a la persona que hi entra, i d’un punt de 
motivació per capturar aquell qui encara no hi ha 
entrat.

En aquests moments de canvis radicals, hem d’es-
tar molt atents a intentar sensibilitzar a tots els 
públics. Sense distinció. Les noves tecnologies ens 
ho faciliten, ja ho hem comprovat. Però en el dià-
leg amb qualsevol d’aquests públics hem de fugir, 
crec, de les proclames grandiloqüents, de reinven-
cions d’última hora, de desitjos extemporanis, sinó 
que hem de cercar la millor manera (actual, sorpre-
nent, adaptada, múrria, però també professional i 
rigorosa) de ser fidels a les finalitats concretes de 
les nostres institucions, als seus trets fundacionals, 
als seus objectius troncals.

Un d’aquests públics és sens dubte el món dels 
escolars i estudiants. Hauríem, segurament, de 
repensar el paper del museu en un món canviant 
i analitzar l’efecte que causa en els escolars la visi-
ta a les nostres institucions i les nostres ofertes 
pedagògiques. Som capaços de traslladar l’olor que 
dèiem? La senten, s’hi fixen els mestres i educadors 
en aquesta personalitat del museu? Potser, per fer 
un bon mestratge, els docents hauran d’amarar-se 
també ells d’aquests espais i fer de les experiències 
escolars un fet més vivencial. Rumiem-ho.

També cal reflexionar en l’atesa al visitant jove 
i adult, per poder trobar un equilibri entre conei-
xement, saviesa i sorpresa. Només amb la col-
laboració de tots els agents culturals es pot fer pos-
sible. Hem d’intentar cultivar la nostra persona; 
ens hem de fer créixer en les nostres dimensions 
intel·lectual, espiritual, emocional, social. Hem de 
vertebrar-nos per tal de poder ser més lliures per-
sonalment i més solidaris comunitàriament. Més 
enllà d’experiències espectaculars i fugisseres, el 
museu ens ha d’ajudar a trobar gust pels petits 
fragments de coneixement que van entreteixint el 
nostre ser, que desvetllen la passió pel sentit ama-
gat de la vida. 

Aquestes i moltes altres reflexions que aquests 
dies ens fem –i ens fan– al sector cultural ens por-
ten a prendre consciència que som un servei públic. 
Més enllà de la titularitat concreta, els museus i 
institucions culturals fem un servei públic essen-
cial, i com a tal hem de ser cuidats i preservats, i 
hem de poder dotar-nos de finançament suficient, 
tant provinent de l’administració com d’iniciatives 
privades –el mecenatge, quin gran oblidat!– com 
d’una gestió intel·ligent que permeti ingressos pro-
pis.

És cert que aquesta parada que ens ha tocat fer 
porta preguntes apressades, pragmàtiques, noticia-
bles: quan s’obrirà el museu, quanta gent hi podrà 
entrar, d’on sortiran els visitants, etc. Bé, són pre-
guntes pertinents. Però desitjo sincerament que la 
parada serveixi també per fer-nos moltes d’altres 
preguntes, per pensar i prendre consciència que 
avui ja no és ahir, que a cadascú ens toca desenvo-
lupar el nostre petit fragment de realitat que, relli-
gat a la gran cadena humana que forma el nostre 
país, fa possible la recerca apassionada i apassio-
nant d’un món més bo, i el gaudi diari mentre dura 
aquesta recerca. 

Josep M. Riba Farrés  
Director del Museu Episcopal de Vic
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Els museus també...

Els museus traspuen una 
personalitat que quan la 

cuidem i la polim penetra en 
el visitant, li permet descobrir 

una memòria, i li genera 
estima i integració en el nostre 

entorn cultural

Sant Bartomeu i Trumple Invest

 Atenent les notícies aparegudes en aquest mitjà 
i d’altres, i en relació amb la situació del conjunt 
industrial de la fàbrica de Sant Bartomeu de Grau, 
com a propietària d’aquell immoble volem signifi-
car les següents circumstàncies:  1) Amb motiu de 
la tramitació del vigent Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) de Sant Bartomeu del Grau, 
aquell Ajuntament, la companyia Fundició Dúctil 
Benito, SL (avui Benito Urban) i la mercantil que 
represento van subscriure conveni pel qual, entre 

d’altres extrems, i durant el termini de 10 anys des 
de l’endemà de l’aprovació definitiva del POUM, 
es podrien fer determinades activitats en les naus 
del conjunt industrial.  2) L’aprovació definitiva 
del POUM va ser acordada en data 19 de juliol de 
2010 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, i per tant el termini de 10 anys, previst 
en el conveni, acabarà per a tot el dia 19 de juliol de 
2020.  3) El POUM feia previsió de dos àmbits a des-
envolupar, un de tipus només residencial i un altre 
de residencial amb activitats econòmiques i logís-
tiques. El nombre total d’habitatges a construir és 

de 268.  Atenent la impossibilitat d’executar les pre-
visions de l’ordenació, no només pel cost econòmic 
sinó per ser completament desajustada la deman-
da residencial del municipi amb les previsions del 
planejament, vam demanar a l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu que estudiés l’oportunitat i necessitat, 
sempre atenent l’interès públic, de fer una modi-
ficació o revisió del planejament. La petició inicial 
es va fer l’any 2016, i més recentment just abans de 
les eleccions municipals de 2019, i també ara, amb 

Bústia
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el renovat consistori, amb el nou equip de govern.  
4) La indicada petició fou formulada en el sentit 
de poder mantenir les edificacions actuals, amb 
les correccions i ajustaments que fossin necessàri-
es per la seva integració en el conjunt urbà de Sant 
Bartomeu del Grau. Igualment, i mitjançant escrit 
presentat el dia 14 de gener de 2020 a l’Ajuntament 
de Sant Bartomeu del Grau, es va demanar expressa-
ment una pròrroga del conveni acompanyant esbor-
rany d’una proposta de document per al seu estudi.  
5) També aquesta propietat, una vegada Benito Ur-
ban va deixar a finals de 2015 la seva activitat a Sant 
Bartomeu del Grau per traslladar-se a Vic i Sallent, 
va llogar parcialment les naus a distintes empreses 
del municipi, atesa la manca de sòl per a activitats 
d’aquest tipus.  6) No havent obtingut cap tipus de 
resposta a les nostres peticions en relació tant amb 

l’oportunitat d’una modificació del planejament 
com amb la pròrroga del conveni, i assumint els 
compromisos adoptats en el seu dia al signar el con-
veni, aquesta propietat es va veure en la necessitat 
de trametre comunicació als llogaters indicant que 
el seu respectiu contracte d’arrendament es donaria 
per resolt en data 19 de juliol de 2020, quan faria 
10 anys de l’aprovació definitiva del POUM. 6) Que 
els arrendataris han fet saber a aquesta propietat la 
seva inquietud per haver de deixar les naus arrenda-
des, i per la dificultat de trobar a Sant Bartomeu del 
Grau locals equivalents.  7) Aquesta propietat no té 
cap interès en la resolució dels contractes d’arren-
dament, i menys a crear perjudicis als llogaters o al 
teixit econòmic de Sant Bartomeu del Grau. La noti-
ficació als arrendataris de la resolució dels contrac-
tes es va fer de conformitat amb els compromisos 
adoptats en el conveni urbanístic subscrit en el seu 
dia. 8) La propietat ha manifestat en tot moment la 
voluntat de posar en valor el conjunt de naus de la 
fàbrica, perquè serveixi com a revitalitzador de l’ac-
tivitat econòmica del municipi, però és evident que 
el planejament actual no ho fa possible. És el poble 
de Sant Bartomeu del Grau qui, representat pel seu 
Ajuntament, ha de decidir si és oportuna una modi-
ficació del planejament. Celebrem que tant l’equip 
de govern com l’oposició hagin vist la necessitat de 
debatre públicament aquesta necessitat, ja que és 
només l’Ajuntament qui pot prendre la decisió i en 
té la iniciativa. Atesa la voluntat manifestada pels 
grups municipals en el ple del dia 20 de maig, seria 
molt raonable que, conjuntament entre l’Ajunta-

ment, propietat i usuaris, es busqués una fórmula 
que permetés legalment donar continuïtat  a les ac-
tivitats entretant es procedeix a l’estudi i tramitació 
de la revisió urbanística del planejament.

MateuHoms,TrumpleInvestSant Bartomeu

Adeu, Josep Eroles

Era una persona prima, atlètica, senzilla, de veu 
greu i parlar tancat en provenir d’un poblet llei-
datà, però centellenc des de molt jove. Era l’es-
pòs compromès de l’Enriqueta, el pare entregat 
del Josep Maria, el sogre atent de la Isabel, i l’avi 
entranyable de la Maria i la Pilar. Era una persona 
molt professional en les èpoques bones de Can Lei-
ro; els que el van conèixer en aquest rol ho saben. 
Un manetes meticulós que tot ho mantenia nou; 
una persona feta a si mateixa, molt voluntariosa 
i constant, unes virtuts que l’havien salvat d’una 
pancreatitis fa poc més d’un decenni. Amb l’Enri-
queta mantenien un matrimoni sanament enveja-
ble, en viure l’un per l’altre; companys de viatge 
també sovint dels cunyats, el Ramon i la Rosalia, 
quatre cartes individuals que juntes feien un 
pòquer de campionat. Era un veí apreciat, un home 

dels d’ajudar, de cuidar-se ell i de cuidar el que més 
estimava: dona i família. D’aquells que tothom diu: 
quina bona persona. Però en aquest cas, no era per 
buscar-li una característica, era cert. Ballar esta-
va entre les seves aficions compartides. Caminar, 
i molt, ho feia sol. Era també el meu tiet, el que 
durant els primers anys d’infantesa vivia al cos-
tat de casa i per això les dues famílies teníem una 
relació afectuosa i estreta més enllà del parentesc: 
“Pubilla”, em deia afablement, una paraula que 
sempre associaré a ell. Un tiet respectuós quant a 
opinions, no massa xerraire però dels que van con-
tribuir que descobrís, abans dels 10, coses i llocs 
que recordo amb tendresa: el trineu per a la neu 
de la Molina, les excursions a Meranges, la terrible 
collada de Toses que s’havia de fer per llavors gau-
dir de la natura, la Festa del Pi amb trabuc, platges 
normalment amb poca gent... Tot de moments que 
engrandeixen els records bons d’infància i fan més 
forts els llaços consanguinis. Els que heu conegut 
Josep Eroles sabreu que quasi sempre es mantenia 
en un segon pla, no era home de protagonismes. 
Per desgràcia, va morir el passat 22 de maig com 
a conseqüència d’un atropellament a la C-17 que 
diaris i fins i tot la televisió catalana i comarcal 

El futur de l’educació

El sistema educatiu català s’ha vist sacsejat per la 
incidència de la pandèmia de la Covid-19. Quina 
ha estat la resposta del sistema educatiu? Quins 
reptes de futur ens planteja aquesta circum-
stància? Són dues respostes que per més que hi 
dono voltes no soc capaç de treure’n l’entrellat. 
En primer lloc, com a professor crec que al llarg 
d’aquest tercer trimestre no hem estat a l’altura 
de les circumstàncies. Els alumnes ens demana-
ven un acompanyament emocional i nosaltres 
ens hem entestat a saturar-los de deures i tre-
balls que, en alguns casos, ni tan sols disposen 
dels mitjans per realitzar-los. De veritat que algú 
creu que els continguts que hagin pogut perdre 
en aquests darrers dos mesos seran determinants 
per al seu futur desenvolupament acadèmic i pro-
fessional? Si d’alguna cosa serveix l’escola pública 
és que actua com a alleugeridor de les profundes 
desigualtats econòmiques presents a la nostra 
societat. Aquesta crisi les ha posat de manifest 
altra vegada i està tirant per terra en qüestió de 
setmanes els èxits aconseguits per l’escola públi-
ca al llarg d’anys. De cara a l’any vinent s’escol-
ten veus que parlen de la possibilitat de seguir 
un curs semipresencial. Això significa que part 
de la formació es realitzés a l’institut i una altra 
part als respectius domicilis. Aquest fet implica 
la necessitat per part de l’alumne d’adquirir un 
ordinador personal que, en la majoria de casos, 
no disposen. A més a més, amb la crisi econòmica 
i social que ens ve al damunt, qui pagarà el cost 
del finançament d’aquests equips: l’administra-

ció? Les famílies? Són preguntes que resten en 
l’aire. Tot plegat suposa un segon míssil a la línia 
de flotació d’un altre dels pilars fonamentals de 
l’educació pública: la igualtat d’oportunitats. 
Aquestes circumstàncies no faran més que aug-
mentar una bretxa social ja existent a la societat 
catalana. Estudis recents asseguren que un 25% 
de la població infantil viu en situació de pobresa. 
Ras i curt, és un de cada quatre alumnes que dià-
riament seuen a classe davant nostre. Més enllà 
de xifres són persones amb noms i cognoms que, 
en el seu dia a dia, tenen altres preocupacions 
que passen per davant del seu desenvolupament 
acadèmic i que cal satisfer, ja que la primera és 
condició sine qua non per al compliment de la 
segona. Em crea una forta repulsió aquelles opi-
nions gratuïtes que asseguren que d’aquesta crisi 
sanitària en sortirem millors persones, més soli-
dàries i responsables. Res més lluny de la reali-
tat, aquesta crisi ha vingut per quedar-se i fer més 
profunda una crisi que és sistèmica, la crisi del 
sistema capitalista neoliberal que venim arrosse-
gant des de l’any 2008 i que necessita solucions 
dràstiques i permanents i no pas de pegats com 
s’ha vingut fent fins ara. Per acabar, ningú té les 
respostes inequívoques per a aquestes preguntes. 
No obstant, el que hauríem d’assegurar és que els 
responsables polítics del país es fan les preguntes 
adequades, ja que parafrasejant Groucho Marx, 
“la política és l’art de buscar problemes, trobar-
los, fer un diagnòstic fals i aplicar-hi els remeis 
equivocats”.  

AlbertCorominas
Roda de Ter

(Vedelapàgina24)

(Continuaalapàgina26)
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se’n van fer ressò, ocorregut tres dies abans. Quina 
paradoxa i quina impotència. Escriure és posar un 
mot rere l’altre, però també serveix per posar ordre 
a les idees i a les emocions, i alhora per fer paleses 
coses que han quedat al pap i ja no tenen sentit ver-
balitzar-les per la situació que sigui. No puc opinar 
per tots malgrat que la família és una, però davant 
la realitat, un “Adeu, Josep” faltava deixar-lo escrit. 
Molta força, família Eroles-Puig.  

Rosa Tantiñà Puig Centelles

Manlleu

Fa uns dies vam ingressar el meu pare per una 
isquèmia intestinal a l’Hospital Universitari de Vic. 
Ja ens van dir que estava molt greu i per desgràcia 
no se n’ha pogut sortir. En primer lloc, ens agrada-
ria agrair a tot el personal de l’hospital que ens va 
atendre, des del recepcionista fins a les infermeres 
i metges, tant d’urgències com de planta, pel trac-
te rebut –amb una delicadesa i tendresa immillo-
rable–, moltíssimes gràcies! Ara bé, a l’altra cara 
de la moneda hi tenim el nostre poble de Manlleu. 
Un poble que sembla que vagis on vagis va a pitjor. 
Però, l’Ajuntament demana l’opinió del contribu-
ent? Perquè una bústia de queixes amagada per la 
pàgina web no és de gran utilitat. Podríem escriure 
una bíblia amb el munt d’errors que han comès. I 
crec que com jo, molts manlleuencs i manlleuen-
ques ho pensen. Comencem per la plaça. Teníem 
la millor plaça d’Osona, i sí, és cert, convenia arre-
glar-la per qüestions del clavegueram, enllumenat, 
trànsit, etc., però el que no esperàvem era tenir un 
altre sorral. Perquè quan plou és una quadra de 
fang i quan no plou, una sorrera de pols. Era un lloc 
de festa on es trobava la gent per ballar sardanes i 
passejar, amb una font d’un magnífic encant. I això 
no acaba aquí. El pont de Can Molas, quants cops 
l’han tancat per arreglar-lo? Quants cops s’ha hagut 
d’eixamplar? Amb el cost dels cops que heu fet i 
desfet el pont, no podríeu haver invertit diners i 
esforços a fer-ne un d’alternatiu? No sé si sou cons-
cients que cada cop que el pont està en obres la 
gent de Vista Alegre ha de fer 13 quilòmetres pel 
simple fet d’arribar a l’ambulatori. Tot i que no ens 
podem queixar, perquè tenim la passera. La famo-
sa passera que en menys d’un any ja hem hagut de 
reconstruir dos cops, i els que queden, perquè cada 
vegada que plou queda inutilitzada perquè no alça 
ni tres pams de terra, i quan el riu baixa brut queda 
tota la brossa encallada. Però el que m’ha fet més 
mal és el cementiri. Quin cementiri, senyors! És 
el lloc on dius l’últim adeu als familiars, amics o 
coneguts, i que per la mala conservació del terra 
encara hagis de veure que la caixa del difunt cau a 
terra, això és simplement imperdonable. Els treba-
lladors ens diuen que fem una queixa, i la farem, 
però qui diu que no es tornaran a passar la pilota 
entre ells, tirant-se la culpa els un als altres com de 
costum. I és que no és només per això. Heu provat 

d’anar al cementiri amb cadira de rodes? Acompa-
nyar una persona gran amb caminadors? O simple-
ment, anar-hi caminant? Tenint en compte que és 
un lloc on va molta gent gran és un autèntic perill. 
Ara bé, els rebuts per la conservació i manteniment 
del cementiri no s’obliden pas de cobrar-los. Però 
realment es pot dir que hi ha un manteniment al 
cementiri, quan la caixa d’una persona que estimes 
cau davant teu? Quan no pots anar a veure la tom-
ba d’una persona per por d’acabar tu a l’hospital? 
Ajuntament de Manlleu, esteu veient quin poble 
esteu deixant? Abans era una joia i un orgull parlar 
de Manlleu; ara és una pena i una vergonya. Man-
lleu ja no és ni serà mai el que va ser; el poble més 
bonic d’Osona. 

Fina Serrat  Manlleu

El nostre
   
D’antuvi i com sabem, les paraules local, proper i 
nostre tenen una lectura molt àmplia i donen nom a 
diferents estaments, serveis ciutadans i comarcals. 
Fer servir tot els mitjans de proximitat ajuda a sos-
tenir l’economia i el progrés social de, mai millor 
dit, casa nostra. Dons bé, un dels serveis d’utilitat 
pública tant a escala local com comarcal és la nostra 
premsa. No en va és la que fa de ressò de la vida quo-
tidiana, dels esdeveniments culturals i esportius, 
també ens apropa les notícies d’àmbit nacional i 
disposa d’un espai on els ciutadans poden expressar 
en llibertat les seves opinions. Per tant, és la histò-
ria escrita del nostre tarannà diari, tant per llegir-
la com rellegir-la arreu. Penso que la tasca per fer 
arribar la nostra actualitat no pot disminuir, ja que 
és part del nostre patrimoni. Per tant, hem d’esti-
mular la cultura de llegir tant la premsa com altres 
publicacions a les noves generacions i fer-los veure 
que hi ha quelcom més personal que les tecnologies. 

Lluís Ferrer Figaró-Montmany

Els àngels de l’Hospital Universitari

Quan després de la Covid-19 entres de nou a l’hos-
pital amb el pare de 83 anys, en una situació de 
salut molt complicada, no tens germans, només 
es permet un acompanyant per habitació, et tro-
bes molt sol. No tens experiència a ajudar el pare 
malalt, que està molt delicat i sembla que no tindrà 
una bona fi, ja que tots els pronòstics semblen molt 
complicats, t’entra la por, el dubte, la preocupa-
ció... És quan apareixen els àngels, sí, sí, existeixen, 
t’ajuden, et donen confiança, sempre hi són, amb 
un somriure, amb paraules positives, dolces, amb 
franquesa, amb resolució, de veritat, amb noblesa, 
perseverança, sempre donant ànims, quan veus que 
és molt difícil l’èxit, ja que la situació es va compli-
cant, i arriba el final, el que ningú volia, però que 
és la realitat, i el pare ens deixa. Els àngels són un 
grup d’infermeres que ajuden els malalts a fer molt 

fàcil la vida a l’hospital, i amb la seva feina fan molt 
més humana la seva estada. No tenen nom. Són un 
grup de dones sensacional. Moltes gràcies per com 
vau tractar en Jaume. Si hi afegim que en aquest 
cas els doctors de Medicina Interna doctor Javi 
Diez de los Rios i doctora Maria Baldà i de l’equip 
de nefròlegs, la doctora Flores, ja tenim l’equip 
perfecte. Però el millor és que després de passar 20 
hores al dia durant 10 dies, des de la primera perso-
na que et trobes a l’entrada fins a l’última, tothom 
és positiu, agradable, sensacional. Sempre més us 
agrairem la vostra feina i el vostre tracte. Moltes 
gràcies, àngels de l’Hospital Universitari.

Família Estrada Gil Manlleu

A la Residència Aura

El juliol de 2013, l’avançada edat i el grau de depen-
dència dels nostres pares ens va fer impossible 
seguir atenent-los al seu domicili. Per aquestes 
raons vam decidir portar-los a la residència de Man-
lleu. La dificultat de trobar personal que els pogués 
oferir l’atenció continuada i especialitzada en el 
propi domicili ens hi obligava, per motius personals 
i familiars, no ho podíem fer nosaltres mateixos. 
Aquella no va ser una decisió senzilla i ens va costar 
molt prendre-la, per les implicacions emocionals. El 
sentiment d’abandonament i de culpa ens va acom-
panyar des del primer moment i durant uns quants 
mesos. L’estada dels pares a la residència en els seus 
darrers anys de vida i la mort recent de la mare ens 
fa tenir una perspectiva per analitzar i valorar-ne 
l’experiència. L’equip multidisciplinari de la resi-
dència està configurat per una diversitat de personal 
amb tasques i especialitats específiques que treba-
llen coordinats amb uns mateixos objectius: aten-
dre, acompanyar i vetllar per la salut dels residents 
amb gran professionalitat i acurada delicadesa. La 
gran implicació de tots els treballadors i treballado-
res de la residència, des del primer fins a l’últim, i 
de les persones voluntàries fan que els residents i 
llurs famílies se sentin acollits i partícips en el fun-
cionament de la residència. La col·laboració d’asso-
ciacions, entitats, escoles, grups de jovent, corals, 
cantautors, grups de teatre i altres institucions de la 
ciutat i de la comarca coordinats pels diferents res-
ponsables de la dinamització cultural ens fan sentir 
part d’una comunitat activa, dinàmica i molt arrela-
da al teixit associatiu de Manlleu. Aquells temors, 
sentiments i dubtes inicials van anar canviant amb 
el pas del temps, i ara podem dir que la decisió que 
vam prendre va ser l’adequada. L’experiència del 
nostre pas i les vivències compartides amb la resi-
dència els darrers anys de la vida dels nostres pares 
ens ho confirma. Només ens resta manifestar el nos-
tre més gran i sincer agraïment a tot el personal de 
la Residència Aura i de la Fundació Hospital Sant 
Jaume de Manlleu. Els encoratgem a continuar amb 
el bon quefer diari, amb la professionalitat i estima 
que mostren cap a la gent gran.

Família Arrey Oliver  Manlleu

(Ve de la pàgina 25)
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C. Antoni Figueras, 78 - TONA  - Tel. 93 887 18 87
 www.hostalmontserrat.com

Menja +
Paga -

Terrassa oberTa! PaeLLeS-FIDeUÀS
POLLaSTRe a L’aST
aManIDeS
CaneLOnS De La CaSa
CROQUeTeS, PeRnIL IbèRIC, POLLaSTRe
I baCaLLÀ
VeRDUReS a La bRaSa
VeDeLLa ROSTIDa bOLeTS
i un munt de plats per escollir

DISSabTeS, DIUMengeS
I TOTS eLS FeSTIUS ObeRT

Nosaltres cuinem per tu

RESTAURANT

Carrer  A lou,  16 
Sant Agust í  de L luçanès 

Compra en línia els nostres productes i te’ls portem a casa
amb transport refrigerat a tot Catalunya, excepte Vall d’Aran.

Fes la teva compra a https://comprallucanes.cat/marketplace/ca-la-cinta-restaurant/

+ info a http://calacinta.cat/ i  al       666 13 56 14

Tornem a obrir dissabte amb esmorzars i dinars 

passeig de Barcelona,7
Olot - La Garrotxa

tel./whatsapp 972271209
www.laquintajusta.cat

TERRASSA
MENJADORS RESERVATS

SoparS
de 19.30 a 00.00

de dilluns a dissabte

També fem TapeS
per emporTar

reserves: 93 889 12 22

www.elbohemi.com
elbohemi@elbohemi.com

    @elbohemi
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De mica en mica els restau-
rants van tornant a una certa 
normalitat. Després d’unes 
primeres setmanes apostant 
pels plats per emportar, des 
de dilluns els que disposen de 
terrassa ja han pogut entau-

lar els primers comensals. A 
partir del proper dilluns, amb 
l’entrada a la fase 2 de descon-
finament, qui vulgui podrà 
també obrir els menjadors, 
això sí al 40% de la capacitat i 
totes les mesures d’higiene.

Els restaurants van 
reobrint portes

LA CUINA D’EN FELIU
Visiteu la nostra web: www.lacuinadenfeliu.cat
C. Girona, 33, baixos -Tel. 93 859 32 12 - TORELLÓ

Menjars per emportar
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Manlleu

Dolors Altarriba
Amb l’aparició de la Covid-
19 ha canviat bona part del 
plantejament econòmic. 
Com afecta aquesta pandè-
mia una empresa de logís-
tica?

Quan analitzem com ens 
està afectant la pandèmia, 
veiem que ha estat en dues 
intensitats diferents. El 
negoci logístic ha crescut 
perquè els clients neces-
sitaven incrementar els 
espais d’estoc de seguretat 
per tal de garantir el servei 
i el ritme de la seva cadena 
de subministrament; per la 
intensificació d’activitats 
com picking i preparació de 
comandes fruit de la reduc-
ció de personal afectat per 
expedients de regulació, 
i, també, l’externalització 
d’activitats com la recepció 
de matèries primeres de pro-
veïdors durant el tancament 
temporal. D’altra banda, 
el transport s’ha vist clara-
ment més afectat per l’estat 
d’alarma decretat, servint 
les empreses considerades 
essencials i pràcticament atu-
rant els de la resta de sectors.

Amb la pandèmia, els 
moviments queden reduïts 
i el concepte proximitat 
torna amb força. Es produïa 
amb el concepte just in time 
i empreses de logística com 
la vostra s’havien d’adaptar. 
Pot canviar altre cop aquest 
concepte, tornar a l’estoc a 
través de les empreses logís-
tiques?

És una reflexió molt inte-
ressant que precisament vam 
plantejar-nos a les primeres 
setmanes i que hem com-
partit recentment mitjan-
çant un document de bones 
pràctiques a les empreses en 
temps de crisi. Davant el risc 
d’aturar la cadena de submi-
nistrament, les empreses han 
de replantejar-se el disseny 
actual dels seus fluxos de 
mercaderies i, en especial, 
del subministrament de 
matèries primeres i compo-
nents. Sense oblidar varia-
bles fonamentals com són 
el servei i el cost, ens hem 
de plantejar les següents 
preguntes: com minimitzo 
el risc de trencar el flux de 
la meva cadena per la manca 
de subministrament dels 

Sergi Tomàs: “Hem augmentat  
la capacitat al voltant d’un 20%”
Entrevista al director general de Nordlogway, empresa de logística amb 74 anys d’història a Osona

L’aparició de la Covid-19 està accele-
rant els canvis tecnològics al sector 
de la logística i el transport. Però 
també la manera de fabricar. S’havia 

instaurat el ‘just in time’ i la Covid-19 
demostra que cal tenir també el pro-
veïment al costat. L’empresa Nordlo-
gway ha desenvolupat un catàleg de 

necessitats que les empreses de logís-
tica poden cobrir. La demanda és im-
portant. Així, Frigel acaba d’ampliar 
per encabir 3.000 palets més.

De missatgers 
entre Vic 
i Torelló a 
operador 3PL

Manlleu

D.A.

Nordlogway va néixer 
l’any 1946 com una empre-
sa que feia el servei de 
missatgeria entre Torelló 
i Barcelona. De Transnord 
i Agència Nord va sortir el 
2015 Nordlogway. Engloba 
serveis logístics de pro-
ducte acabat (emmagatze-
matge, picking, preparació 
de comandes, logística 
inversa, càrrega i descàr-
rega de contenidors), de 
producció (subministra-
ment de matèria primera 
o components a fàbrica, 
control de qualitat a pro-
veïdors, lliurament just 
in time), d’externalització 
d’operacions (logística in-
house, lloguer d’espais), i 
d’assessorament logístic. 
És la suma d’aquesta feina 
el que els qualifica com a 
3PL en la gestió de la cade-
na de valor de tercers. Si 
als anys 80 van ser pioners 
a assolir la certificació 
ADR pels seus vehicles i 
conductors eixamplant els 
sectors on donaven servei, 
als anys 90 s’inicia un punt 
d’inflexió decisiu obrint-
nos camí dins el món de la 
logística. 

L’altre punt d’inflexió, 
explica Tomàs, arriba el 
2007, quan fa una impor-
tant inversió i inauguren 
una moderna planta a 
Manlleu de 24 metres 
d’alçada amb sistemes 
d’organització intel-
ligents, essent el “primer 
operador logístic amb un 
magatzem automatitzat 
i concebut per donar res-
posta a l’alta rotació de 
sectors com l’alimentació 
i els envasos”. Gràcies a 
aquesta aposta per l’auto-
matització i a continuar 
“implementant aspectes 
de l’anomenada indústria 
4.0 dia a dia” ara “doblem 
pràcticament la capaci-
tat d’emmagatzematge 
de l’espai i agilitzem els 
processos d’ubicació de 
les mercaderies”. Ales-
hores ja havia ampliat la 
planta de Santa Perpètua 
(Vallès Occidental). A més 
d’aquestes dues, en té una 
tercera a Torelló. Amb 45 
treballadors, preveu factu-
rar 8 milions d’euros.

meus proveïdors?, compro 
de manera global i desloca-
litzada o compro a la proxi-
mitat?, o, fins tot, quin ha 
de ser el meu mix de compra 
depenent de l’origen del pro-
veïdor? Són preguntes com-
plexes i decisions delicades 
però amb un impacte directe 
en el cost del producte i en la 
competitivitat de les empre-
ses, però que cal reforçar per 
afrontar la propera crisi amb 
més garanties de subminis-
trament del producte al mer-
cat. Com a operador logístic, 
podem ser un partner estra-
tègic per a les empreses.

Vostès tenen tres seus 
(Manlleu, Torelló i Santa 
Perpètua). Hi ha projectes 
de creixement en aquests 
moments?, o és suficient per 
donar servei a empreses que 
necessiten espai de lloguer?

Contràriament a la situa-
ció, des que es va decretar 
l’estat d’alarma hem hagut 
d’incrementar la capacitat 
al voltant d’un 20%, per tal 
de donar cabuda a les noves 
sol·licituds i als creixements 
de producte emmagatze-
mat. Concretament, a Santa 
Perpètua de Mogoda hem 
ampliat el nostre oferiment 
amb un nou magatzem i a 
Manlleu estem reestructu-
rant els diferents centres que 
gestionem per optimitzar el 
màxim d’espais disponibles. 
Som realistes i actuem de 
peus a terra atents a la com-
plexitat i l’evolució de l’en-

torn, vetllant en tot moment 
per mantenir una tresoreria 
adequada, que ens permeti 
afrontar els reptes i les difi-
cultats que tota crisi compor-
ta. Però no podem deixar de 
pensar, avui, en el futur. Som 
alhora optimistes a afirmar 
que Osona i les comarques 
veïnes requereixen d’un cen-
tre o hub logístic per donar 
resposta a les exigències 
del mercat, i estem conven-
çuts des de la col·laboració 
público-privada que aquests 
projectes haurien de ser una 
realitat. La comarca té el 
talent suficient per poder 
sincronitzar els espais, les 
infraestructures i la xarxa 
viària, amb el coneixement i 
el teixit industrial.

Quin paper juguen en tot 
això els nous canals de ven-
da com l’e-commerçe?

L’e-commerce és un dels 
sectors que més activitat ens 
ha generat aquesta crisi al 
Vallès, on concentrem l’ac-
tivitat logística en línia. Es 
tracta d’un sector amb una 
trajectòria clarament ascen-
dent al país en els darrers 
anys. Aquesta crisi intensifi-

carà el ritme de creixement 
del sector en el nostre país, 
que recordem mostrava un 
índex de penetració inferior 
en comparació amb d’altres 
territoris europeus, estimu-
lat pel nou hàbit adoptat 
per necessitat en aquells 
segments de la població que 
fins abans de la crisi es mos-
traven escèptics o poc incli-
nats a les compres en línia. 
L’aposta que vam fer el 2019 
per aquest sector ha estat 
manifesta i, des d’aleshores, 
oferim serveis de desconte-
nerització, paletització, pic-
king, preparació de coman-
des i distribució d’última 
milla, entre d’altres, a clients 
de venda en línia. 

Les mercaderies van i 
venen en un món globalit-
zat. El transport internacio-
nal es manté?

Oferim solucions a 
Portugal, França, el Regne 
Unit, Alemanya, Bulgària i 
Turquia, però des del mes de 
febrer també donem servei 
marítim per als altres conti-
nents. 

Hi ha optimisme?
Ens mostrem optimistes 

perquè estem convençuts 
que la logística ha demostrat 
clarament el paper vital que 
té per a l’economia global. El 
que ha estat una opció estra-
tègica per a les empreses, 
ara, pot convertir-se en una 
de les opcions de futur per 
sobreviure i flexibilitzar els 
costos.   

“La logística ha 
estat una opció 

estratègica per a 
les empreses; ara 
és opció de futur” 
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Sergi Tomàs, al magatzem automatitzat de Nordlogway a Manlleu
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Centelles

D.A.

L’empresa centellenca Frigel, 
especialitzada en el lloguer 
de fred per a productes ali-
mentaris, magatzem i túnel 
de congelació, acaba de 
posar en funcionament una 
nova nau de 1.500 metres 
quadrats amb capacitat per 
encabir 3.000 palets de gène-
re. Sumada a la capacitat de 
5.000 palets que ja tenia, 
en pot encabir fins a 8.000. 
Aquesta inversió suposa 
gairebé duplicar la seva capa-
citat d’emmagatzematge. El 
director general de l’empre-
sa, Albert Ripoll, explica que 
la inversió “ja estava prevista  
des de fa dos anys i ha coinci-
dit que s’ha acabat ara”, diu, 
i afegeix que la crisi de la 
pandèmia no ha suposat una 
afectació important perquè 
tot i que “sí que per a alguns 
clients ha baixat la feina s’ha 
suplert amb les necessitats 
de la indústria càrnia de la 

comarca”. 
Frigel té ara un total de 

5.000 metres quadrats edifi-
cats, amb una capacitat frigo-
rífica que ha passat de 16.000 
metres cúbics a gairebé 

30.000.  Amb set cambres fri-
gorífiques, l’empresa està a 
punt d’obtenir l’homologació 
per ser reconegut a la Xina, 
tot i que ja està homologada 
per altres països. “Tot Àsia”, 

diu Ripoll, és un mercat 
important per a les empreses 
càrnies d’Osona, que són la 
majoria dels nostres clients”. 
Nascuda l’any 2003, l’em-
presa ja va fer una ampliació 

Frigel creix amb una nau nova  
i pot encabir fins a 8.000 palets

L’empresa d’emmagatzematge en fred de Centelles s’ha especialitzat en congelació de carn
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Albert Ripoll davant la nova nau que se suma a les que ja tenia l’empresa

important l’any 2007 i des 
d’aleshores ha anat creixent 
al ritme que ho fan els seus 
clients.

L’empresa ofereix el servei 
de refrigeració de productes 
fins que van al mercat, i pel 
que fa a la carn, sobretot de 
congelació, disposa de túnels 
de congelació, alhora que fa 
càrregues i descàrregues de 
contenidors marítims del 
port de Barcelona. “Els cli-
ents ens porten la carn i aquí 
ho preparem per a la sortida 

cap a l’exportació, majori-
tàriament”, explica Ripoll, 
que afegeix que la comarca 
és líder en el sector del porc 
però que l’empresa té també 
com a clients fabricants del 
sector alimentari en general 
“i si fóssim a Galícia, el que 
congelaríem més seria peix i 
en un altre lloc seria fruita”, 
diu. Ripoll reconeix, això 
sí, que Osona s’ha convertit 
amb Lleida i Girona en el 
punt més important de pro-
ducció de carn d’Espanya. 
L’empresa, que factura al vol-
tant d’1,4 milions d’euros, té 
15 treballadors. 

Nascuda l’any 
2003, té 15 

treballadors

Nou servei de Creacció de detecció de noves 
oportunitats per a empreses i autònoms 

Contingut elaborat per Creacció

Creacció, l’Agència d’Emprene-
doria, Innovació i Coneixement, 
ha potenciat, des de l’inici de 
l’impacte de la Covid-19, el 
servei d’acompanyament a 
empreses i emprenedors en la 
identificació de noves oportuni-
tats i desenvolupament de pro-
ductes i estratègies per accedir 
a nous mercats. L’acció s’inclou 
dins el pla de xoc per mitigar 
l’impacte de la pandèmia a les 
empreses.

En alguns casos, les em-
preses han perdut la seva font 
d’ingressos principal arran del 
tancament dels canals tradi-
cionals, com els establiments 
comercials. En d’altres, vincula-
des a sectors molt afectats, les 
comandes han quedat greu-
ment perjudicades.

Des del servei d’innovació 
de Creacció, s’ajuda a detectar 
noves oportunitats identificant 
les capacitats de l’empre-
sa, així com les opcions de 
col·laboració per ampliar-les i 
poder generar nous productes 
o serveis.

En els casos que l’empresa 
requereix accedir a nous mer-
cats, s’amplia la zona geogrà-
fica d’actuació i la xarxa de 
contactes. 

També es localitzen nous 
canals d’accés als clients. 

En una primera sessió, s’iden-
tifiquen les problemàtiques 
generals de l’empresa, les capa-
citats, els recursos disponibles i 
els mercats en els quals treballa 
habitualment. 

I en una segona sessió, es 
treballa un pla d’acció, del qual 
es fa un seguiment fins a tancar 
el procés d’assessorament.

Així doncs, el servei d’inno-
vació de Creacció, que durant 
tot l’any treballa accions com la 
sistematització de la innovació 
dins de l’empresa, formació en 
tècniques de creativitat, cultura 
innovadora i intraemprenedoria 
corporativa, centra ara els seus 
esforços en la detecció d’opor-
tunitats per minimitzar l’impacte 
de la Covid-19.

El servei està atenent empre-
ses de tota mena de sectors i 
dimensió.

El fil conductor comú és la 
davallada de vendes i l’impacte 
en la facturació.

Alguns dels casos acompa-
nyats han desenvolupat línies 
específiques de productes o 
serveis que en el marc de la 
pandèmia estan més demanats, 
com les noves necessitats de 
seguretat, higiene, flexibilitat i 
digitalització.

En d’altres casos, s’ha 
promogut la col·laboració entre 

empreses complementàries per 
accedir a nous mercats.

Per promoure la identificació 

de noves oportunitats, Creacció 
ha creat una llista de reproduc-
ció al seu canal de YouTube que 
recull diversos casos pràctics 
d’empreses de la comarca.

L’objectiu és explicar, des de 
casos reals, les bones pràcti-
ques que permeten l’adaptació 
de l’empresa al nou context, 
així com llançar un missatge 
d’optimisme en el sentit que la 
identificació de noves oportuni-
tats pot garantir la viabilitat del 
projecte.

És el cas de La Selecta_Man-
lleu, una empresa que des de 
fa 32 anys distribueix productes 
d’alimentació al sector de l’hos-
taleria, Guillem Colomer explica 
al vídeo com havien perdut la 
pràctica totalitat de la facturació 
arran de l’impacte de la Covid-
19 als seus clients. 

Van decidir canviar de canal, 
adreçar-se als particulars i 
començar a realitzar servei a 
domicili. També van incorporar 
la venda en línia. L’empresa 
Oh!FX, de Sant Martí de Cente-
lles, també va patir una aturada 
completa de l’activitat dels seus 
clients vinculada als esdeve-
niments amb grans concen-
tracions de públic. Dissenyen 
i fabriquen maquinària per a 
efectes escènics. 

El seu director comercial, 

Dani Ubinyana, explica al vídeo 
com davant l’aturada completa 
de l’entrada de comandes van 
decidir, a través del seu LAB 
de desenvolupament de nous 
productes, adaptar una pistola 
nebulitzadora que utilitzen per 
odoritzar i humidificar parcs 
temàtics o grans espais com a 
pistola per desinfectar establi-
ments i empreses, davant la 

desescalada progressiva del 
confinament.

També destaca el cas del 
Centre de Psicologia Vic. 
Hermínia València explica que a 
banda de reformular els canals 
d’atenció als pacients i treballar 
via telemàtica, han intensificat 
els seus serveis d’acompa-
nyament centrats en l’angoixa, 
el dol, i el suport als infants i 
adolescents, entre d’altres.

Més informació a:
innovacio@creaccio.cat
www.creaccio.cat

Les empreses 
adapten l’activitat 
i els canals davant 

l’impacte de la 
Covid-19 

Guillem Colomer
La Selecta_Manlleu

Dani Ubinyana, Cesc Sentias 
i Ferran Sentaias, de Oh!FX

Hermínia València
Centre Psicologia Vic
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Estiu S 
Infants de 1r fins a 
3r nascuts entre els 
anys 2011 - 2013 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als 
infants amb activitats 
centrades en l’esport, el 
lleure, la creativitat i la 
formació.

Estiu M
Infants de 4t fins a 
6è* nascuts entre 
els anys 2008 i 2010 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als 
infants amb activitats 
centrades en esport, 
salut, descoberta, creati-
vitat i formació.

Estiu XS
Infants de P3 fins a 
P5 nascuts entre els 
anys 2014-2016 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als més 
petits amb tallers, jocs 
d’aigua, tallers esportius, 
jocs de cucanya i tallers 
formatius.

Estiu L Cívicus
Joves de 1r a 2n 
ESO nascuts entre 
els anys 2006 -2007 
(ambdós inclosos)

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació 
www.vicjove.cat

Estiu XL Cívicus
Joves de 3r i 4t 
d’ESO nascuts entre 
els anys 2004 - 2005 
(ambdós inclosos)

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació 
www.vicjove.cat

Casals d’estiu 
municipals
www.feduart.cat 
casalsestiu@vic.cat
T. 93 886 21 00 
M. 619 689 078
C. de les Basses, 3

Per ampliar informació

Inscripcions
XS, S, M, L i XL

Vicjove 
www.vicjove.cat 
vicjove@vic.cat
T. 93 889 17 67 
M. 609 083 523
C. Bisbe Morgades, 15

Inscripcions
Del 15 al 21 de juny,
ambdós inclosos.

Rebreu els passos a seguir 
per formalitzar-la un cop 

feta la preinscripció

En cas de dubte
Pots sol·licitar ajuda 
trucant a les oficines 
d’atenció ciutadana 

(OAC)
T. 93 886 21 00

Preinscripcions
De l’1 a l’11 de juny
ambdós inclosos. 

A través de:
www.vic.cat/CasalsEstiu

Tots els tràmits es podran realitzar telemàticament. Si sorgeix algun problema en realitzar els 
tràmits on-line, des del Vicjove (C. Bisbe Morgades,15) s'atendrà presencialment durant el 
període de preinscripcions i inscripcions en horari de matí (10:00 a 12:00h) els dilluns i els 
dimecres, i en horari de tarda (16:00 a 19:00h) els dimarts i els dijous.

Es podrà sol·licitar beca. 
La informació i la sol·licitud la trobareu a www.vic.cat/CasalsEstiu. Les beques s’han de sol·licitar 
en el període de preinscripció. 

Un cop formalitzada la matrícula, en cas de baixa, no es retornaran els diners, excepte en el cas 
que no es compleixin els serveis. Si la baixa és per causa de malaltia o causa de força major, 
abans de començar l’activitat, es retornarà el 100% de l’import. En aquest cas s’haurà de 
justificar amb un certificat mèdic i les proves corresponents. 

De l’1 de juliol al 9 de 
setembre.

Promogut pel Projecte 
d’Intervenció Comunitària de Vic.

Per aquesta activitat no és 
necessària la inscripció.

Les Tardes
d’Estiu al 

Carrer
6a edició

Les Tardes d’Estiu al 
Carrer! s'organitzen en el 
marc de la iniciativa Viu el 
carrer!, promoguda pel 
Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural i 
l’Ajuntament de Vic. La 
proposta, que enguany 
celebra la 6ª edició i 
s’inclou a la iniciativa de 
l’ESTIU ÚNIC de la ciutat, 
vol dinamitzar el medi 
obert amb activitats 
gratuïtes obertes a tothom. 
Aquest any, a causa de la 

Per a més informació:
www.viuelcarrer.cat 
www.ciutadania.vic.cat 

T. 638 80 06 37 
equipicivic@tapis.cat

situació excepcional en la qual ens 
trobem, la programació de les Tardes 
d’Estiu al Carrer s’ajustarà als 
requeriments establerts per a les 
autoritats sanitàries, de manera que no es 
disposarà d’una programació per a tot 
l’estiu tal i com es feia els altres anys, 
sinó que les activitats es difondran 
periòdicament per tal d’anar-les adaptant 
als canvis que s’esdevinguin. 
Concretament, amb la voluntat de 
fomentar la convivència a la ciutat, 
s'oferiran 11 setmanes amb activitats i 
propostes culturals, de lleure i d'oci 
saludable per infants, famílies i joves, 

gratuïtes i adaptades a les 
recomanacions establertes en relació a 
les mesures de seguretat i higiene. 
Les propostes s'organitzen conjuntament 
amb les entitats socials, educatives i 
culturals de la ciutat. Aquest treball 
comunitari permet realitzar activitats que 
fomentin els valors saludables, la 
sostenibilitat i la convivència en places, 
carrers, pistes i parcs de Vic.
Visiteu la web www.viuelcarrer.cat i les 
xarxes socials, instagram @vicomunitari i 
twitter @p_comunitarivic per estar 
informats i informades de la programació 
de “Les Tardes d’Estiu al Carrer!”  
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NOU9EL PUBLICITAT

Estiu S 
Infants de 1r fins a 
3r nascuts entre els 
anys 2011 - 2013 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als 
infants amb activitats 
centrades en l’esport, el 
lleure, la creativitat i la 
formació.

Estiu M
Infants de 4t fins a 
6è* nascuts entre 
els anys 2008 i 2010 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als 
infants amb activitats 
centrades en esport, 
salut, descoberta, creati-
vitat i formació.

Estiu XS
Infants de P3 fins a 
P5 nascuts entre els 
anys 2014-2016 
(ambdós inclosos)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als més 
petits amb tallers, jocs 
d’aigua, tallers esportius, 
jocs de cucanya i tallers 
formatius.

Estiu L Cívicus
Joves de 1r a 2n 
ESO nascuts entre 
els anys 2006 -2007 
(ambdós inclosos)

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació 
www.vicjove.cat

Estiu XL Cívicus
Joves de 3r i 4t 
d’ESO nascuts entre 
els anys 2004 - 2005 
(ambdós inclosos)

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació 
www.vicjove.cat

Casals d’estiu 
municipals
www.feduart.cat 
casalsestiu@vic.cat
T. 93 886 21 00 
M. 619 689 078
C. de les Basses, 3

Per ampliar informació

Inscripcions
XS, S, M, L i XL

Vicjove 
www.vicjove.cat 
vicjove@vic.cat
T. 93 889 17 67 
M. 609 083 523
C. Bisbe Morgades, 15

Inscripcions
Del 15 al 21 de juny,
ambdós inclosos.

Rebreu els passos a seguir 
per formalitzar-la un cop 

feta la preinscripció

En cas de dubte
Pots sol·licitar ajuda 
trucant a les oficines 
d’atenció ciutadana 

(OAC)
T. 93 886 21 00

Preinscripcions
De l’1 a l’11 de juny
ambdós inclosos. 

A través de:
www.vic.cat/CasalsEstiu

Tots els tràmits es podran realitzar telemàticament. Si sorgeix algun problema en realitzar els 
tràmits on-line, des del Vicjove (C. Bisbe Morgades,15) s'atendrà presencialment durant el 
període de preinscripcions i inscripcions en horari de matí (10:00 a 12:00h) els dilluns i els 
dimecres, i en horari de tarda (16:00 a 19:00h) els dimarts i els dijous.

Es podrà sol·licitar beca. 
La informació i la sol·licitud la trobareu a www.vic.cat/CasalsEstiu. Les beques s’han de sol·licitar 
en el període de preinscripció. 

Un cop formalitzada la matrícula, en cas de baixa, no es retornaran els diners, excepte en el cas 
que no es compleixin els serveis. Si la baixa és per causa de malaltia o causa de força major, 
abans de començar l’activitat, es retornarà el 100% de l’import. En aquest cas s’haurà de 
justificar amb un certificat mèdic i les proves corresponents. 

De l’1 de juliol al 9 de 
setembre.

Promogut pel Projecte 
d’Intervenció Comunitària de Vic.

Per aquesta activitat no és 
necessària la inscripció.

Les Tardes
d’Estiu al 

Carrer
6a edició

Les Tardes d’Estiu al 
Carrer! s'organitzen en el 
marc de la iniciativa Viu el 
carrer!, promoguda pel 
Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural i 
l’Ajuntament de Vic. La 
proposta, que enguany 
celebra la 6ª edició i 
s’inclou a la iniciativa de 
l’ESTIU ÚNIC de la ciutat, 
vol dinamitzar el medi 
obert amb activitats 
gratuïtes obertes a tothom. 
Aquest any, a causa de la 

Per a més informació:
www.viuelcarrer.cat 
www.ciutadania.vic.cat 

T. 638 80 06 37 
equipicivic@tapis.cat

situació excepcional en la qual ens 
trobem, la programació de les Tardes 
d’Estiu al Carrer s’ajustarà als 
requeriments establerts per a les 
autoritats sanitàries, de manera que no es 
disposarà d’una programació per a tot 
l’estiu tal i com es feia els altres anys, 
sinó que les activitats es difondran 
periòdicament per tal d’anar-les adaptant 
als canvis que s’esdevinguin. 
Concretament, amb la voluntat de 
fomentar la convivència a la ciutat, 
s'oferiran 11 setmanes amb activitats i 
propostes culturals, de lleure i d'oci 
saludable per infants, famílies i joves, 

gratuïtes i adaptades a les 
recomanacions establertes en relació a 
les mesures de seguretat i higiene. 
Les propostes s'organitzen conjuntament 
amb les entitats socials, educatives i 
culturals de la ciutat. Aquest treball 
comunitari permet realitzar activitats que 
fomentin els valors saludables, la 
sostenibilitat i la convivència en places, 
carrers, pistes i parcs de Vic.
Visiteu la web www.viuelcarrer.cat i les 
xarxes socials, instagram @vicomunitari i 
twitter @p_comunitarivic per estar 
informats i informades de la programació 
de “Les Tardes d’Estiu al Carrer!”  
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Mor en caure per 
un marge amb un 
vehicle tipus dúmper 
a Espinavell

Espinavell Un home de 49 
anys i veí de Camprodon 
va morir dimecres en caure 
per un marge mentre con-
duïa un vehicle basculant 
a Espinavell. Els fets van 
passar quan la víctima, que 
treballava en una finca i uti-
litzava un vehicle tipus dúm-
per, va caure per un marge de 
dos metres i mig i va resultar 
greument ferit. Tot i que van 
actuar ràpidament els serveis 
d’emergències, des que es 
va rebre l’avís a 1/4 de 4, no 
se li va poder salvar la vida. 
És la cinquena víctima per 
accident laboral a Osona i el 
Ripollès aquest any, el tercer 
amb resultat de mort. Els dos 
primers van ser els treballa-
dors de l’escorxador Le Porc 
Gourmet que van ser arros-
segats pel riu Gurri mentre 
tornaven de treballar a Vic.

Els ERTO ja no 
pugen al Ripollès  
i al Moianès però  
sí a Osona

Vic/Ripoll/Moià A Osona hi 
havia fins dimecres un total 
de 13.541 persones afectades 
per un dels 1.815 ERTO pre-
sentats fins ara. Són 6 ERTO 
més presentats que fa una 
setmana que afecten 64 per-
sones més. Tant al Ripollès 
com al Moianès, en canvi, 
sembla que va de baixa. Al 
Ripollès es mantenen els 344 
ERTO i les 1.751 persones 
afectades que hi havia fa 
una setmana. Al Moianès 
es mantenen els 117 ERTO 
que hi havia fa una setmana 
i afecten ara 174 persones (2 
menys que fa una setmana). 
I és que la nova regulació del 
govern bonifica la recupera-
ció de treballadors per a les 
empreses que van haver de 
tancar però que amb la deses-
calada ja han pogut començar 
a obrir altre cop i recuperar 
treballadors.

Prop del 80% del sector industrial 
del Ripollès ha reduït plantilles

Ripoll

Jordi Remolins

L’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès ha 
elaborat un estudi sobre 
l’impacte econòmic i social 
que la Covid-19 ha tingut a 
la comarca. L’estudi inclou 
una enquesta a 174 empreses 
pertanyents tant al turisme, 
l’hostaleria i la restauració 
com a la indústria, serveis, 
activitats professionals i 
sector primari. El director 
de l’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès, Gerard 
Soler, explica que les solu-
cions per remuntar aquesta 
situació s’han de donar parti-
cipadament “perquè ningú té 
la recepta màgica per sortir-
ne” i que cal una estratègia 
conjunta. Malgrat que tots 
els sectors s’han vist afectats 
per l’estat d’alarma, especifi-
ca que “el turisme i el comerç 
n’ha sortit pitjor”, ja que hi 
ha establiments que encara 
que hagin pogut obrir terras-
ses no els acaba de sortir a 
compte fer-ho. A més alguns 
negocis depenen de clients 
de l’àrea metropolitana, que 
fins que no puguin despla-
çar-se del seu territori no se 
sabrà com acaben evolucio-
nant. En el sector industrial 
Soler destaca que moltes 
empreses que tenen entre 1 
i 20 treballadors “depenen 
de grans empreses del terri-
tori que es regeixen més per 
l’economia global que no pas 
per la local”. En referència al 
sector agroalimentari, s’ha 
observat que malgrat haver 
pogut treballar “hi ha hagut 
un canvi en les formes de 
consum” i remarca que el 
comerç en línia “ha vingut 
per quedar-se”. Per això creu 
fonamental que els empresa-

ris s’hi acabin adaptant per 
no perdre aquest tren.

En tots els sectors s’ha 
patit la disminució o cancel-
lació de vendes i reserves, 
si bé en el primari és on ha 
estat més accentuat. Un 20% 
d’aquest sector ha arribat a 
tancar l’empresa durant el 
confinament. Pel que fa al 
sector industrial, el 70% les 
principals dificultats han 
derivat sobretot pel paga-
ment de salaris i els endar-
reriments del cobrament 

dels clients. Gairebé en un 
80% del sector s’han reduït 
plantilles. Un 24% del sec-
tor comerç ha patit tensions 
de tresoreria. Pel que fa al 
sector turístic, els deutes 
financers i els pagaments de 
lloguers i hipoteques han 
estat igualment incisius.

Una de les oportunitats 
que s’obren a partir d’ara 
pel Ripollès és la visualitza-
ció que viure a la comarca 
fent-hi teletreball pot ser un 
privilegi per la proximitat de 

l’entorn natural. En aquest 
sentit, Soler indica que “cal 
una línia estratègica del 
territori perquè molta més 
gent pugui plantejar-se viure 
aquí”. Per fer-ho és necessà-
ria una política d’habitatge, 
on tant els estaments locals 
com el govern català “bus-
quin estratègies imagina-
tives que ho facin possible 
amb la col·laboració dels 
propietaris”. Si s’aconsegueix 
Soler creu que “redimensio-
narem la Catalunya rural”.

L’Agència de Desenvolupament ha elaborat un estudi de l’impacte de la Covid-19 al territori

Llotja de Bellpuig (25-5-20)

CONILL: 1,65 =)
POLLASTRE VIU: 0,79 (=) – 1,15 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,38 (=) – 1,87 (=) 
OUS: xl: 1,30 - l: 0,81 - m: 0,73 - s: 0,56 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,07 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (22-5-20) 

PORC: 1,683 / 1,695 (- 0,001)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 55,50/57 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,77 / 3,62(+0,05)/ 3,40 / 3,25 (= )
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,82 / 3,63(-0,05) / 3,48 / 3,34 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,36 / 3,28 / 2,02 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,16 / 3,08 /1,64 (=)
VEDELLA(261/300 kg): 3,74/3,60/3,49/3,17 /2,48(=)
VEDELLA(221/260 kg): 3,80/3,64/3,53/3,26/2,47 (=)
VEDELLA(180/220 kg): 3,84/3,64/3,51/3,26/ 2,46(=)
VACA: 2,60/2,40/2,15/1,85/1,40/1,20  (=)
FRISÓ: 25 / 85 (=/=) 
ENCREUAT: 90 / 215 (=/=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (22-5-20)

PORC VIU selecte: 1,276 (+0,001) 
LLETÓ 20 kg: 35 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 2,60 (+10)  
XAI (25 a 28 kg): 2,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 190 (-3)
BLAT PA: 195 (-5)
MORESC: 179 (-1)

ORDI LLEIDA: 165 (-3)  
COLZA: 330 (=)  

Llotja de Barcelona (26-5-20)

GARROFA: 220/t (=)
GARROFA FARINA: 210/t (=)
SOJA PAÍS: 325 (=)
MORESC UE: 180/t (–1)
BLAT: 193/t (–3)
ORDI PAÍS: 167/t  (–1)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 225 (=)
MILL: 475 (=)
COLZA: S.C.
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (22-5-20)

GRA DE COLZA: 344,50  (+4,50)

Osona

Ripollès

Evolució de la contractació el mes d’abril (2008-2020)

2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.025

1.767
2.096 2.034

1.784 1.876
2.379

3.462

2.287

3.470 3.592 3.554

2.006

416

238
296 310 311 327

406 381 421

542

373 364

100

Baixada fulminant en la contractació a Osona i el Ripollès
Vic/Ripoll Si al mes de març amb el tancament forçat de molts negocis durant mig mes la 
baixada de la nova contractació va ser important, a l’abril encara ha anat més avall. En el cas 
d’Osona es van fer a l’abril 2.006 contractes, que representa un 43,6% menys en referència a 
l’abril de l’any 2019. Pel que fa al mes de març, aquesta baixada és del 32% menys. Del total 
de contractes fets a l’abril, 1.745 són temporals i només 261 són indefinits. Al Ripollès, al mes 
d’abril es van fer únicament 100 contractes. És la xifra més baixa des de l’any 2008 en un mes 
d’abril. Són 141 menys que els que es van fer al març i representa un 58,51% menys. Pel que fa 
a la variació interanual, aquesta és d’un 72,53% menys, ja que són 264 contractes menys que 
s’han fet aquest abril respecte a l’abril de l’any 2019. Com es pot veure al gràfic, el millor abril a 
Osona en nombre de contractes va ser l’any 2018, mentre que al Ripollès va ser el 2017.              
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Els museus ja estan en marxa. Aquesta 
setmana ha obert portes el Museu del 
Ter de Manlleu, i dissabte ho faran el 
Museu Episcopal de Vic i el Museu de 

l’Art de la Pell. En aquest últim va que-
dar sense inaugurar “Pells de bosc”, 
una gran mostra de l’artista garrotxi-
na Dolors Puigdemont, que repassa la 

seva relació amb la natura, i en espe-
cial amb els arbres. Un bosc d’arbres 
de llum ocupa l’espai més gran de les 
sales d’exposició temporal. 

Dolors Puigdemont desvetlla les 
“Pells de bosc” al Museu de la Pell
L’exposició ‘confinada’ de l’artista garrotxina s’obre al públic aquest dissabte, igual que el museu

Vic

Jordi Vilarrodà

L’artista Dolors Puigdemont 
(Amer, 1950) confessa que 
a l’entrar en un bosc es nota 
“amb empatia”. Els banys 
de bosc de què ara es parla, 
ella els ha fet sempre. No és 
estrany, doncs, que la natura 
i els arbres en concret hagin 
ocupat un lloc central en la 
seva trajectòria. Aquest és 
el fil conductor que va esco-
llir per a l’exposició “Pells 
de bosc”, al Museu de l’Art 
de la Pell, una antològica 
llargament desitjada que es 
va quedar a les portes de la 
inauguració per culpa del 
coronavirus. El dissabte 14 
de març era el dia fixat, i el 
confinament va deixar-ho tot 
en pausa. Aquest dissabte, 
les “Pells de bosc” es mostra-
ran per primera vegada en 
públic. 

La més espectacular de les 
peces, perquè cal entendre-
la com una de sola, és Bosc 
de llum, una instal·lació que 
ocupa l’espai més gran de les 
sales d’exposició temporal. 
S’hi aixequen 11 arbres que 
l’artista ha construït desfi-
lant roba de lli curosament, 
fins a crear la sensació de 
l’escorça d’un arbre. Cilin-
dres que pinta delicadament 
per l’exterior i l’interior. “És 
un procés de paciència, que 
fas gairebé com una medita-
ció, un treball lent i delicat”. 
Es disposen 11 d’aquests 
troncs com si fos un bosc, i 
el conjunt busca crear una 
determinada sensació. “L’ele-
vació de l’estat d’ànim cap a 
una cosa positiva, clamada”. 
Aquesta peça, i el conjunt del 
treball de Puigdomènech, 
està ancorada en una “espi-
ritualitat sense religió”, 
perquè l’artista creu que l’es-
piritualitat “la portem tots” 
encara que no sigui lligada a 
cap creença. 

L’exposició del Museu de 
l’Art de la Pell, que s’havia 
d’acabar aquest mes i que 
es prorrogarà fins al setem-
bre, recorre la trajectòria 
de Dolors Puigdemont des 
dels anys 80, llavors amb 
una dedicació preferent a la 
pintura, i mostra la seva evo-
lució progressiva cap a l’obra 
volumètrica, tocant a l’escul-
tura i la instal·lació. 
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Dolors Puigdemont, aquest dimecres al Museu de l’Art de la Pell, davant de la instal·lació ‘Bosc de llum’

El repte de 
mostrar que 
els museus 
són segurs

Vic/Manlleu

J.V.

Els museus obren portes. 
El Museu del Ter de Man-
lleu ho va fer dimarts, tal 
com avançava fa uns dies a 
EL 9 NOU el seu director, 
Carles Garcia. Aquest dis-
sabte el seguiran el Museu 
Episcopal de Vic (MEV) 
i el Museu de l’Art de la 
Pell, que es gestionen 
conjuntament. El Museu 
Etnogràfic de Ripoll té 
previst afegir-s’hi els pro-
pers dies. La Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles 
tampoc no ha anunciat 
data d’obertura.

Tots els museus limita-
ran l’aforament a un terç 
del que tenen estipulat. 
Al MEV, l’accés a la sala 
d’exposicions temporals 
on hi ha l’exposició “Nord 
& Sud” serà reduït a 10 
persones, com també 
passarà al Museu de l’Art 
de la Pell amb l’exposició 
“Pells de bosc”. En aquest 
cas, la visita habitual ja es 
fa seguint el recorregut 
en un sol sentit i, per tant, 
no ha calgut dibuixar-ne 
un d’alternatiu. En tots 
els museus, es permeten 
només les visites indivi-
duals o en grups de convi-
vència familiar. Continuen 
suspeses les visites de 
grups organitzats ni de 
centres educatius. El MEV 
preveu ampliar propostes 
a partir de l’entrada a la 
fase 2, com les conferènci-
es associades a l’exposició 
“Nord & Sud”. La mostra 
de peces romàniques de 
Catalunya i Noruega ha 
allargat la seva estada fins 
al dia 15 de setembre. 

Emoció que es torna obra
Vic Moviment i llum són part essencial 
d’algunes obres realitzades per Dolors 
Puigdemont en els darrers anys. A l’esquer-
ra, es pot veure en primer terme part de la 
peça Vestits de bosc, que dona la benvinguda 
a l’exposició. També és molt habitual que 
les instal·lacions estiguin vinculades a una 

emoció concreta. Al fons, apareix la instal-
lació Arbres al vent, realitzada amb trossos 
d’arbres que va abatre la ventada del Baix 
Llobregat, l’any 2009. A la dreta, l’escultura 
Cremada per l’1-O, dedicada a l’1 d’Octu-
bre i nascuda d’un poema que va escriure 
el mateix dia del referèndum. La fusta de 
xiprer cremada s’ubica sobre un llit de llana.
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El Museu del Ter, obert
Manlleu El Museu del Ter de Man-
lleu ha estat el primer d’obrir portes 
al públic en la fase 1 del desconfina-
ment. L’aforament està limitat a un 
màxim de 28 persones i s’ha disse-
nyat un recorregut segur que evita 
contacte amb totes les superfícies. Al 
Museu, a part de la col·lecció tempo-
ral, es pot gaudir encara de l’exposi-
ció  “Manlleu, ciutat de teatre”, que 
recull la relació de la ciutat amb el 
teatre des de mitjans del segle XIX. 
A la fotografia, una treballadora des-
infecta les màquines exposades. A
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L’última nit amb 
L’Atlàntida blava
Vic Mentre unes institucions 
culturals es retroben amb 
una certa normalitat, altres 
deixen enrere les iniciatives 
excepcionals. La nit d’aquest 
dijous, L’Atlàntida es va 
il·luminar per última vegada 
de blau, en homenatge als 
sanitaris. Havia començat a 
fer-ho el passat 23 d’abril, 
coincidint amb el desè ani-
versari i amb una iniciativa 
internacional. 



ESPORTSNOU9EL

Feia dies que s’esperava la resolu-
ció i finalment la Federació Cata-
lana de Futbol ha fet públic que la 
temporada suspesa per la crisi del 

coronavirus acaba sense descen-
sos i amb els ascensos marcats pel 
pla de competicions. La Primera 
Catalana tindrà quatre osonencs.

Ascensos 
sense 

celebració
La Federació Catalana de Futbol decideix que no hi ha descensos i 
pugen els primers i els millors segons, tot i que no hi ha campions.  

A Primera Catalana hi haurà quatre equips osonencs. 

Vic/Moià

L. Miralpeix / E. Rovira

Hi havia ganes de saber com 
acabaria la temporada futbo-
lística amateur i finalment la 
Federació Catalana de Futbol 
(FCF) va decidir dimecres a 
la tarda el desenllaç del curs 
2019-20: sense descensos i 
amb els ascensos marcats pel 
pla de competicions. La junta 
de la FCF dona validesa a les 
classificacions en el moment 
en què es va produir l’atu-
rada de les competicions. 
D’aquesta manera, diversos 
equips d’Osona i el Moianès 
pujaran de categoria així 
com també diversos jugadors 
osonencs que juguen lluny 
de la comarca hauran acon-
seguit un ascens. És el cas, 
per exemple, del Girona B, 
amb Maik Molist i Dan Coll 
a l’equip, que després d’una 
gran temporada (cap derrota 
i només dos gols encaixats) 
pugen a Tercera Divisió. 

La temporada 2020-21 tin-
drà, de manera inèdita, fins 
a quatre equips osonencs a 
Primera Catalana: a Manlleu 
i Vic, que van quedar quart 
i cinquè respectivament, i 
Tona, que manté la categoria, 
se li suma el Vic Riuprimer, 
un dels equips osonencs que 
aconsegueix l’ascens com 
a tercer millor segon. El 
conjunt de Santa Eulàlia de 
Riuprimer ha acabat segon  
del grup 4 de Segona Cata-
lana amb 47 punts, només 
superat per Les Franqueses. 
Christian Donaire, director 
esportiu del club, valora 
l’ascens “com a molt posi-
tiu” i sobretot destaca “com 
s’ha aconseguit: amb un 
equip que no cobra, format 
amb jugadors que en algun 
moment de la base ja havien 
estat al club, una plantilla 
que ha fet una gran pinya i 
un cos tècnic que ha realitzat 
una gran tasca”. 

Precisament, Ricard Far-

rés, que suma un nou ascens 
al seu historial (després 
dels aconseguits amb el 
Folgueroles), no continuarà 
al Vic Riuprimer la tempo-
rada vinent i s’incorporarà 
al Tona. Un conjunt tonenc 
que s’ha salvat en una tem-
porada en la qual “s’ha patit 
molt” i que amb paraules 
del seu president, Joaquim 

Carandell, “he celebrat més 
aquesta salvació que no pas 
l’ascens a Primera Catalana 
de fa dos anys. Aquest any no 
vam començar bé i pintava 
molt malament”.

La Segona Catalana, per la 
seva banda, tornarà a tenir, 
com fa dues temporades, 
quatre equips osonencs, 
mentre que del Ripollès s’hi 
mantindrà el Camprodon. 
Sense el Vic Riuprimer 

REFO, un dels habituals en 
les darreres temporades a la 
categoria, els representants 
de la comarca d’Osona seran 
Torelló i Sant Julià, que es 
mantenen del curs passat, i 
OAR Vic i Gurb, que són els 
que han aconseguit l’ascens 
com a primer i segon clas-
sificat, respectivament, del 
grup 5 de Tercera Catalana, 
tots dos amb 52 punts. Un 

grup molt competitiu ja que 
durant tota la temporada 
Voltregà –que es torna a que-
dar a les portes de l’ascens–, 
Pradenc (equip revelació 
del curs, tot just ascendit de 
Quarta Catalana) i Taradell 
i Centelles optaven també a 
aquestes dues places. 

L’OAR Vic torna així a la 
categoria dos anys després 
i amb la lliçó apresa. El seu 
president, Jordi Gallifa, 
comenta que “estem molt 
contents, aquest era l’ob-
jectiu: havíem fet un equip 
per estar a dalt i hem fet 
una gran temporada”, però 
lamenta el fet de “no haver-
ho pogut celebrar al camp” i 
espera que aquest ascens ser-
veixi “per consolidar l’equip 
a una categoria que és on 
es mereix estar l’OAR, com 
a mínim”. Des del Gurb, el 
tècnic Pere Vila afirma que 
“és una temporada amb un 
regust estrany perquè com 
a tothom ens hauria agradat 
acabar al camp i a la jornada 
34. A nosaltres, a més a més, 
aquesta setmana passada ens 
tocava visitar l’OAR, amb 
qui segur que ens hauríem 
jugat alguna cosa i hauria 
estat un bon partit. Tothom 
qui ha viscut un ascens sap 
que la gràcia és viure’l al 
camp i celebrar-ho”. Tot i 
així, la valoració que fan és 
positiva i Vila ho considera 
“conseqüència del treball 
ben fet des del primer dia”. 
Ara, a Gurb tenen pendent 
veure si s’està en disposició 
d’afrontar l’ascens, ja que la 
planificació que feien era per 
quedar-se a Tercera. D’altra 
banda, en aquest grup 5 de 
Tercera Catalana cal destacar 
també la salvació del Seva, 
que després d’una temporada 
molt dolenta, 6 punts en 22 
partits, era un dels ferms 
candidats al descens, men-
tre que qui es queda sense 
ascens és el Campdevànol, 
tot i ser segon al grup 17 

El Vic Riuprimer 
acompanyarà el 
Manlleu, el Vic i 

el Tona a Primera 
Catalana

OAR i Gurb pugen 
a Segona, on hi 
ha el Torelló, el 

Sant Julià i el 
Camprodon

La plantilla i el cos tècnic del Vic Riuprimer a principi de temporada
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Alegria de l’OAR Vic després de guanyar al camp del Centelles
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La plantilla i el cos tècnic del Moià a principi de temporada

Puja a Primera Catalana

Pugen a Segona Catalana

Pugen a Tercera Catalana
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La plantilla i el cos tècnic del Vic Riuprimer a principi de temporada
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Jugadors i cos tècnic del Gurb en plena celebració d’una de les victòries d’aquest curs
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El Montesquiu celebrant la victòria (6-1) en el derbi d’aquesta temporada amb el Sant Quirze

amb 46 punts. El pla de com-
petició de la FCF diu que 
els tres primers classificats 
dels tres grups de la provín-
cia de Girona (15, 16 i 17) 
pugen directament a Segona 
Catalana, igual que el millor 
segon (en aquest cas seria 
el Palafrugell). Els altres 
dos segons, Campdevànol i 
Begur, haurien de jugar una 
promoció, però com que no 
es poden jugar partits qui 
puja és el Begur, equip amb 
un millor coeficient (ha 
sumat 46 punts en 21 partits 
i el Campdevànol 46, en 23). 

Amb la resolució de dime-
cres, el Moià torna a Tercera 
després d’un any a Quarta 
Catalana, ja que ha estat 
líder del grup 4 amb 47 punts 
seguit de l’Aiguafreda amb 
39. “Ens fa il·lusió tornar a 
pujar només amb un any de 
diferència i amb tots els juga-
dors del poble perquè n’hem 
recuperat que teníem a fora. 
Els últims anys a Tercera 
havíem patit massa i potser 
baixar ens haurà anat bé 
per tornar amb més ganes”, 
assegura el president, Paco 
Moral. Pel retorn a Tercera, 
els fitxatges del Moià seran 
una bona fornada de juvenils 
“que esperem que ens aju-
din”. Un altre dels ascendits 
és el Montesquiu, que porta-
va dues promocions seguides 
perdent per la mínima i final-
ment ha obtingut el premi. 
La fita és, a més a més, his-
tòrica pel club del Bisaura, ja 
que l’últim ascens del qual 
es té constància és de prin-
cipis dels anys 80 quan es va 
pujar de Tercera a Segona 
Regional. “Estem molt con-
tents perquè ha costat molt 
i aquest any tornava a ser 
l’objectiu que teníem”, expli-
ca l’entrenador, Aleix Vila. El 
grup format en bona part per 
jugadors de la zona i que fa 
temps que juga junt ha estat 
líder bona part de la compe-
tició, tot i que hi ha hagut 
certa lluita entre tres o qua-
tre equips. El Montesquiu 
ha acabat primer del grup 3 
de Quarta Catalana amb 42 
punts, seguit del Sant Vicenç 
i el Sant Quirze amb 40. El 
Sant Vicenç juntament amb 
l’Aiguafreda, tots dos segons 
dels seus grups, no pugen 
per coeficient amb la resta de 
segons però estan a l’espera a 
possibles renúncies per acon-
seguir l’ascens.

En el futbol base la resolu-
ció ha estat diferent, ja que 
no hi haurà descensos però 
tampoc ascensos, només si 
queden vacants lliures en 
una categoria superior. El 
que no hi ha en cap cas, però, 
ni en el futbol amateur ni 
en el base, és condició de 
campió ni dret a l’obtenció 
de trofeu commemoratiu. La 
temporada 2019-2020 serà 
recordada, doncs, per no 
tenir guanyadors ni descen-
sos i per tenir ascensos sense 
celebracions al camp. 

Nous 
entrenadors 
per al Tona i 
el Riuprimer

Vic

L.M.

Ricard Farrés, acompa-
nyat per Marcel Martí i 
Marc Francolí, serà el nou 
entrenador del Tona per a 
la propera temporada. El 
president tonenc, Joaquim 
Carandell, assenyala que 
“en Ricard és un expert 
en ascendir i volem que 
estigui molts anys a Tona, 
volem canviar la dinàmica 
d’aquests dos anys, no 
patir, aconseguir altres 
objectius i consolidar el 
projecte”. A banda del cos 
tècnic, aquesta setmana 
s’ha fet oficial la renova-
ció de Jordi Guàrdia i Ivan 
García així com la baixa 
d’Oriol Bordas. 

La vacant de Farrés 
a la banqueta del Vic 
Riuprimer REFO l’ocuparà 
Dani Juvany, amb experi-
ència a la categoria. Des 
del club comenten que 
“la intenció és mantenir 
el bloc que ha aconseguit 
l’ascens” i esperen fer tres 
o quatre incorporacions. 

A Manlleu aquesta set-
mana s’ha renovat Fran 
Erencia i s’ha fitxat Arnau 
Trulls, mentre que a Vic 
seran baixa Marc Pilar i 
Gerard Enric i s’incorpora 
el ripollès José Alberto 
German, provinent del 
Llagostera, i Marc Cala-
horro, del Sabadell Nord.

A Segona Catalana, el 
Torelló ha renovat Ernest 
Farrés, Guillem Pajares i 
Arnau Casas. Al Sant Julià, 
per la seva banda, el 80% 
de la plantilla ja ha reno-
vat per afrontar la segona 
temporada en aquesta 
categoria. És el cas dels 
capitans Sergi Erra, Portet, 
Miquel Roquet i Ferran 
Vila i s’ha incorporat 
Joel Pérez, de l’Arbúcies. 
David Besora continuarà 
al capdavant de l’OAR Vic, 
en el retorn del club vigatà 
a Segona.  

I a Tercera els equips 
treballen per a les reno-
vacions i anuncien els 
primers fitxatges. El filial 
del Manlleu ha renovat 
Alexis Vallejo, Gerard 
Codinachs i Èric Pelfort; el 
Taradell, Marçal Sala, Pau 
Sanmartín i Genís Dona-
deu, mentre que Nil Mur-
fulleda és baixa; el Roda 
ha renovat Gerad Serrat i 
Xavi Rodríguez, i el juve-
nil Miquel Martínez s’in-
corporarà al primer equip. 
Jordi Molera continuarà al 
capdavant del Centelles.

Continuen les 
renovacions  
i els fitxatges 
a l’hoquei

Vic

EL 9 NOU

Cada setmana que passa van 
quedant més perfilades les 
plantilles dels principals 
equips d’hoquei patins. El CP 
Manlleu ha estat dels més 
ràpids a anunciar els movi-
ments i dona per tancades 
les plantilles dels dos sèniors 
amb la incorporació aquesta 
setmana de Pol Franci, que 
tornarà a vestir la samarreta 
groc-i-vermella de l’equip 
d’OK Lliga Plata després de 
tres temporades, les dues 
últimes al Monza italià. 
Entre els equips d’OK Lliga, 
el Patí Vic va fer pública les 
renovacions d’Antoine Le 
Berre i David Montero i el 
Voltregà, de Judit Burgaya, 
Berta Tarrida i Anna Bosch 
pel femení. Per sota, a Nacio-
nal Catalana el Tona d’Aleix 
Prims ha incorporat Pau Car-
bonell, del Folgueroles; Jordi 
Urbano, del Patí Vic, i Josep 
Maria Güell, del GEiEG, men-
tre que a Primera l’ambiciós 
projecte del Ripoll de pujar a 
Nacional té un tercer fitxat-
ge, Brian Fernández. 

La vuitena Marxa 
Jufré Riuprimer 
es farà el 2021

Santa Eulàlia de Riuprimer 

L’organització de la Marxa 
Cicloturista Jufré Riuprimer, 
que l’any passat va reunir 
950 ciclistes, ha cancel·lat 
la trobada del diumenge 7 
de juny. En un comunicat 
asseguren que “la incertesa 
del context actual no permet 
oferir les garanties de quali-
tat i els serveis habituals que 
reben els participants” i tam-
poc veuen possible fer-la en 
els propers mesos per la coin-
cidència amb altres marxes, 
així que es farà el 2021.

La Cabrerès BTT 
tindrà un nou 
format

L’Esquirol El cap de setmana 
passat s’havia de celebrar la 
28a Cabrerès BTT, que es farà 
el 2021 amb un nou format. 
El més remarcable és que la 
prova tindrà un caràcter soli-
dari, de manera que s’haurà 
de fer una aportació mínima 
per a entitats benèfiques i el 
mallot s’haurà de comprar. 
També es reduirà el nombre 
d’inscrits i de senyals indi-
catius, la marxa serà d’auto-
suficiència i els comerciants 
del poble portaran el bar. 
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Sta. Eulàlia de Riuprimer

Miquel Erra

A finals del segle XIX, un 
matrimoni benestant de 
Barcelona, amb família a 
la comarca, va voler cons-
truir la seva casa d’estiueig 
a la Plana i va escollir una 
extensa finca de 130 hec-
tàrees en terme de Santa 
Eulàlia, a peus de la carretera 
d’Avinyó. L’estructura de la 
casa, que es va inaugurar just 
abans que esclatés la Guerra 
Civil, preserva l’essència de 
les masies tradicionals cata-
lanes, però amb un element 
extemporani, a l’interior, que 
la fa única: un pati d’estil 
àrab, al voltant del qual giren 
totes les estances. Resulta 
que els seus impulsors, des-
prés d’un viatge a Andalusia, 
es van enamorar dels patis 
del llegat d’al-Àndalus i el 
van voler trasplantar a la seva 
casa d’estiueig, inicialment 
amb una font central inclosa.

Quan Josep Vila i Assump-
ta Sala van adquirir la Torre 
del Vilar i van decidir desti-
nar-la al turisme, en forma 
d’un petit hotel rural amb 
encant, van tenir clar que 
aquest pati en continuaria 
sent el pulmó. La combinació 
de la pedra –extreta de la 
mateixa finca–, la forja i el 
terra ceràmic vesteixen una 
planta que dona cabuda al 
menjador, una petita capella 
o la valuosa biblioteca. Conté 
un extens fons bibliogràfic i 
documental que es remunta 
a finals del segle XVIII, tes-
timoniant el pas de tota una 
nissaga de metges, advocats 
o enginyers per aquestes 
estances. A la mateixa plan-
ta també hi ha una de les 
habitacions; les altres sis són 
al pis superior. Totes elles 

El Camí Oliba
Santa Eulàlia El Camí 
Oliba és un sender de gran 
recorregut (GR-151) que 
connecta algunes de les 
obres més emblemàtiques 
de l’art romànic català, 
un autèntic museu al mig 
de la natura. La ruta s’ha 
plantejat per tal que pugui 
ser accessible per a la gran 
majoria de visitants i es 
proposa fer-la a peu en 
diferents etapes, en bici-
cleta o fins i tot en cotxe. 
Un dels municipis que 
travessa la ruta és Santa 
Eulàlia de Riuprimer, en 
l’etapa de la ruta que va de 
l’Estany a Vic. Informació 
a <www.camioliba.cat>.

D’estiuejants a turistes
La Torre del Vilar, hotel rural des de 2008, conserva l’essència d’aquesta casa d’estiueig de finals del segle XIX

conserven part del mobiliari 
original, però amb les como-
ditats pròpies d’una suite. 
La casa també disposa d’un 
jacuzzi interior i una enorme 
piscina exterior, que ocupa 
l’espai de l’antiga bassa. Els 
camps de conreu i un extens 
bosc, majoritàriament de 
pi i alzina, conformen un 
entorn natural que convida a 
passejar a peu o en bicicleta. 

Especialment recomanable la 
pujada fins a l’ermita de Sant 
Sebastià, a una hora i mitja 
a peu. 

L’equipament va obrir les 
portes l’estiu de 2008, gai-
rebé de bracet amb la crisi 
econòmica. Tot i això, “hem 
anat treballant molt”, asse-
gura Sala, que lamenta, com 
a handicap d’aquests últims 
anys, el desmesurat encari-

ment “del cost energètic”. 
Gairebé la meitat de la clien-
tela han estat turistes estran-
gers, possiblement el que 
més trobaran a faltar aquest 
estiu. Amb tot, esperen com-
pensar-ho amb el turisme 
nacional. Ho faran, a més, 
amb totes les precaucions 
que exigeix la situació. Entre 
d’altres, han habilitat uns 
cistells familiars perquè cada 

client es pugui endur cada 
àpat on vulguin, ja sigui a la 
terrassa, el jardí o l’habita-
ció. La casa té espai per a 14 
persones, ampliable fins a 19, 
“però eliminarem supletoris 
i agafarem grups més redu-
ïts”, conclou. Aquests dies 
el telèfon els torna a sonar, 
i ja han tancat les primeres 
reserves per als propers caps 
de setmana.

TURISME RURAL AMB ENCANT (3)

La proposta     
D’OSONA TURISME 

per Santa Eulàlia

SITUACIÓ
Sta. Eulàlia de Riuprimer

CAPACITAT
14 persones

EL RACÓ
El pati interior d’estil  
al-Àndalus

La piscina exterior es va habilitar en l’espai que ocupava l’antiga bassa del mas, que apareix al fons

Obre a Vic la primera botiga només 
especialitzada en formatges catalans

Vic Apostar pel producte de proximitat, pel respecte al pagès 
i l’elaborador locals i, al mateix temps, contribuir a fomentar 
la cultura del formatge del país. Amb aquests objectius obre 
les portes, aquest divendres, La Caseïna, una botiga especia-
litzada només en formatges catalans. L’establiment està situ-
at al número 1 del carrer de Cardona de Vic. Darrere la inici-
ativa hi ha Bruno Cabral (a la foto), un emprenedor i expert 
formatger d’origen brasiler, que actualment resideix a Vic. 
Després d’estudiar producció de formatges a l’Escola Rural 
de Caldes de Montbui, l’any 2014 va obrir la seva primera 
botiga especialitzada en formatges a Sao Paulo i va impulsar 
el primer certamen del formatge artesà brasiler. També va 
contribuir a la posada en marxa de la primera Associació de 
Minoristes de Formatge Artesà Brasiler. Des del 2013 forma 
part del jurat del World Cheese Awards. Un notable bagatge 
que ara posa al servei del seu nou projecte a Vic, La Cafeïna.
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Els de Can Pantano assumiran ara el traspàs de Granges La Catalana,  

de Vic, que durant 44 anys han comandat Joan Casellas i Conxi Pujol

Relleu a les Granges

Vic

M.E.

Després de gairebé 44 
anys darrere la barra, Joan 
Casellas i Conxi Pujol s’han 
traspassat les Granges La 
Catalana, al carrer Doc-
tor Junyent de Vic, per 
afrontar una merescuda 
prejubilació. Tenien pre-
vist materialitzar el relleu 
a principis d’abril, però la 
situació d’estat d’alarma 
els ha impedit d’acomia-
dar-se com a ells els hauria 
agradat: servint i repartint 
abraçades a una clientela 
que, durant aquests anys, 
els ha estat “molt fidel”.

La idea d’obrir unes gran-

Miquel Roca (cuiner), Joan Casellas i Conxi Pujol, a una banda; Carles Pagespetit i Manel Rosell (cuiner), a l’altra

ges, les primeres d’aquest 
model que hi va haver a Vic, 
la va tenir el pare de Joan 
Casellas, Josep Casellas, 
que aleshores regentava 
la fàbrica de llet Ram. En 
aquells anys, la marca havia 
estès una petita cadena 
d’establiments per servir 
derivats de llet en format 
delicatessen, com els mítics 
suïssos o batuts. Casellas 
va escollir un petit local als 
baixos de les flamants torres 
de Sadei, acabades de cons-
truir en aquest sector. I el 
va fer decorar amb un estil 
aleshores innovador i que 
esdevindria d’una perenne 
modernitat, amb la seva sin-
gular il·luminació, la mítica 

barra daurada o les finestres 
ametllades. Empresari amb 
visió de futur, va pensar que 
el negoci, que va obrir les 
portes l’1 d’octubre de 1976, 
podria donar sortida profes-
sional a algun dels seus fills. 
I així va ser. Va ser el seu fill 
petit, en Joan, qui juntament 
amb la seva dona, Conxi 
Pujol, s’hi acabarien abocant 
de ple. Aquells primers anys 
la parella també van comptar 
amb el suport de la mare 
d’en Joan, Anna Camps, l’An-
nita.

“Pencar i mirar de mimar 
els clients.” Així resumeix 
Joan Casellas el secret de la 
bona acollida que ha tingut 
l’establiment durant aques-
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Gurb

Miquel Erra

L’històric Can Pantano, un 
dels restaurants amb solera 
de la comarca, ha abaixat la 
persiana. Situat a tocar de 
la C-17, en terme de Gurb, 
l’establiment ha cobert 40 
anys clavats de vida. Carles 
Pagespetit i Anna Blancafort, 
segona generació de la famí-
lia al capdavant del negoci, 
han apostat per un canvi 
de rumb dins del mateix 
sector de la restauració. A 
partir d’aquest mes de juny 
reobriran les Granges La 
Catalana, a Vic, l’establiment 
que durant més de 40 anys 
han comandat Joan Casellas i 
Conxi Pujol. L’acord ja estava 
lligat d’abans que esclatés la 
crisi del coronavirus.

Can Pantano va obrir les 
portes el 16 de febrer de 
1980. La data els ha quedat 
gravada, a la família Pages-
petit, perquè és el mateix 
dia que es va inaugurar el 
pavelló del Club Patí Vic. 
Resulta que l’alcalde hi havia 
d’assistir, però es va haver 
d’excusar per aquest motiu. 
El local ja havia funcionat 
antigament com a restau-
rant, aleshores conegut com 
a Can Conill del Rom. Quan 
el va agafar Joan Pagespetit, 
però, li va saber donar aires 
nous i una identitat pròpia. 
Pagespetit hi arribava amb 
una motxilla carregada de 
renovades experiències en el 
món de la restauració, pel fet 
d’haver treballat en alguns 
hotels d’arreu d’Europa. En 
aquells primers anys, molts 
clients van descobrir a Can 
Pantano plats com el goulash 
hongarès, el tiramisú italià o 
els avui tan populars profite-
rols, d’origen francès. 

Quan els fundadors es 
van jubilar, el seu fill mit-
jà, Carles Pagespetit, en va 
agafar les regnes juntament 
amb la seva dona, Anna 
Blancafort. A ells ja els va 
tocar conviure amb una nova 
realitat, que de fet marcaria 
un punt d’inflexió en el deve-
nir de l’establiment: el des-
doblament de la C-17, que va 
apartar el restaurant de peus 
de la carretera. “Per sort, tots 
aquests anys hem tingut una 
clientela molt fidel”, valora 
Pagespetit, conscient que “si 
haguéssim hagut d’obrir de 
nou no hauríem durant tants 
anys, perquè s’hi havia de 
venir expressament”. 

Enrere quedaran dues i 
tres generacions de clientela 
fidel que guardarà, de ben 
segur, el bon regust de plats 
que van fer fortuna, com els 

cargols, el conill a la vina-
greta o l’arròs amb cloïsses, 
“alguns dels més demanats 
des de sempre”.

Els últims mesos, Pagespe-
tit i Blancafort ja havien anat 
rumiant la possibilitat d’un 
canvi d’aires. Buscaven un 
local més petit –a Can Panta-
no hi estaven de lloguer i, per 
fer-lo rutllar, necessitaven 
una plantilla de vuit treballa-
dors–, que els donés també 
més flexibilitat horària. Per 
això, en saber que les Gran-
ges La Catalana es traspas-
sava els va semblar l’aposta 
ideal. La idea era consumar 
el traspàs a principis d’abril, 
però la situació d’estat d’alar-
ma ho haurà allargat unes 
setmanes. Can Pantano, men-
trestant, ja és passat.

Adeu a Can Pantano
Ha tancat l’històric restaurant de Gurb, situat a peus de la C-17, que va obrir la família Pagespetit l’any 1980

tes quatre dècades. Si bé els 
primers anys el local van 
funcionar bàsicament com 
a granja, de mica en mica 
van anar ampliant l’oferta 
per començar a servir des 
d’esmorzars fins a dinars 
lleugers. Ha estat tal la 
complicitat amb part de la 
clientela que alguns dels 
seus plats combinats, com 
el Tasias, el Roca o el Sardà, 
van acabar prenent el sobre-
nom dels comensals més 
assidus. Durant 30 d’aquests 
44 anys, a més, les Granges 
ha comptat sempre amb el 
mateix cuiner, Miquel Roca.

Casellas i Pujol tanquen 
etapa amb un punt de nos-
tàlgia, però també un gran 
somriure als llavis. “Ens 
emportem grans moments 
amb persones amb qui hem 
acabat fent amistat”, asse-
guren. Per això, insisteixen 
a fer extensiu l’agraïment “a 
la ciutat de Vic, que sempre 
ens ha respost molt bé”.

El bon regust que deixen 
esdevindrà una “pressió” 
afegida, reconeixia aquest 
dimecres Carles Pagespetit, 
dins mateix d’un local que 
esperen reobrir aquest juny. 
El seu objectiu és mantenir 
l’essència del que han estat 
les Granges, però incorpo-
rant-hi algunes propostes 
marca de la casa de Can 
Pantano, “perquè la nostra 
clientela també ens ho està 
demanant”. En aquest sen-
tit, Pagespetit i Blancafort 
s’han endut el cuiner que 
ja ha estat amb ells aquests 
últims anys, Manel Rosell. 
“Tothom ha d’anar marcant 
el seu propi camí”, els reco-
manava a tall de comiat Joan 
Casellas. Llarga vida a les 
Granges La Catalana.
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Imatge exterior de Can Pantano, que després de 40 anys ja no tornarà a obrir
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Els gegants de la colònia faran una cercavila envoltats de capgrossos fets pels infants que 
penjaran de finestres i balcons; es combinaran propostes presencials amb les ‘confinades’

Vila-seca ‘salva’ la festa major

Vila-seca

J.S.

La colònia de Vila-seca, a 
Sant Vicenç de Torelló, acos-
tuma a obrir el calendari 
de festes majors a Osona. I 
aquest any, malgrat la crisi 
del coronavirus, la festa s’ha 
pogut salvar i tot i que la 
majoria d’actes habituals no 
es podran fer sí que n’hi hau-
rà alguns de caire confinat i 
també d’altres de presencials 
per mantenir viu l’esperit de 
la celebració. 

El tret de sortida de les 
activitats a Vila-seca serà 

aquest mateix divendres 
quan membres de la comissió 
passaran casa per casa per 
obsequiar els veïns amb uns 
murals dels capgrossos de la 
colònia fets en blanc i negre 
pel dibuixant Josep Ayats. Els 
infants tindran feina a pin-
tar-los i els més grans a pen-
jar-los després a les finestres 
i balcons de la colònia per fer 
companyia a la cercavila que 
diumenge a les 12 del migdia 
faran en Vila i la Seca, els dos 
gegants del poble. La cerca-
vila serà presencial i amb la 
col·laboració dels grallers de 
Sant Vicenç de Torelló. Men-

tre duri la cercavila, a més, 
qui vulgui podrà tirar confeti 
des de finestres i balcons ja 
que se’n distribuirà als veïns 
juntament amb els murals 
dels capgrossos, llapis de 
colors per pintar-los i també 
mitja dotzena d’ous, que han 
de servir per tal que qui vul-
gui participi a la tradicional 
Trobada d’Ous, un concurs 
culinari que ja fa més d’una 
dècada que se celebra a Vila-
seca. Això sí, aquest any no 
hi haurà el tastet posterior 
i tothom que faci pastissos 
o qualsevol altre plat amb 
ous els haurà de fotografiar 

i enviar a una adreça de cor-
reu. L’any vinent, amb totes 
les fotos recollides, es farà 
una exposició a la Torre de 
les Monges. Per cert, que a 
l’exposició també hi haurà 
fotografies de la caminada 
popular que tothom pot fer 
per lliure durant tot dissabte 
i del sopar de festa major que 
també haurà de fer cadascú 
a casa respectant el confina-
ment. Diumenge, en canvi, és 
quan hi haurà les activitats 
presencials. A partir de 2/4 
de 10 del matí es farà la xoco-
latada que arribarà només als 
veïns que tinguin les fines-

Un aplec de la Rosa ‘virtual’
Les entitats organitzadores de l’Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell de Tona aposten per 
una alternativa en línia per mantenir l’essència de la festa i ajornar la 78a edició pel 2021

tres o balcons decorats amb 
els capgrossos i al migdia hi 
haurà la cercavila gegantera. 
Altres cites clàssiques de la 
festa major de Vila-seca, en 
canvi, hauran d’esperar al 
2021. No hi haurà ni bingo 
popular ni concert a l’esglé-
sia. Tal com expliquen a la 
presentació del programa 
des de la Comissió de Festes, 
“suspendre-ho tot hauria 
estat una decisió fàcil, però 
hem optat per mantenir la 
tradició bastint una festa 
de petit format, confinada 
i recollida, amb molts pocs 
actes i sense contactes físics 
ni aglomeracions”. 

L’any que ve, però, ja dei-
xen clar que “tornarem amb 
una festa on tots plegats ens 
podem tornar a abraçar i 
podem compartir converses, 
bingos, rialles i el que faci 
falta al voltant d’una mateixa 
taula”. Queda dit.

Tona

Eloi Puigferrer

A mesura que s’anaven acos-
tant les dates assenyalades 
per la celebració de l’Aplec 
de la Rosa de Tona, totes 
les entitats organitzadores 
anaven veient més clar que, 
per primera vegada en la 
seva història, aquest any no 
hi hauria aplec. Malgrat ser 
una decisió dura, ja que en 
tot aquest temps només hi ha 
hagut el parèntesi causat per 
la Guerra Civil, “va ser un 
consens total per part de tots 
els implicats”, com afirma 
Lluís Baulenas, president de 
l’Esbart Dansaire de Tona. 
Malgrat aquesta dura deci-
sió, Tona es resigna a perdre 
un any de la festa tradicional 
més popular del municipi, i 
aposta per una sèrie d’acti-
vitats virtuals per “mantenir 

viu l’esperit de l’aplec”, com 
les defineix Joaquim Romeu, 
president de la Comissió de 
l’Aplec. Entre tots els actes 
que es preveuen per a l’edició 
d’enguany hi destaquen un 
concurs de rams, dilluns, el 
ball de la rosa, però confinat, 
o un vídeo ballant al ritme 
de la sardana composta en 
honor de la 75a edició. De 
tots ells, només hi haurà 
un acte presencial, tot i que 
regit per estrictes mesures 
de seguretat: el concurs de 
rams, que “vol animar que 
tothom que vulgui ens porti 
un ram, que després expo-
sarem a Can Sebastià”, com 
explica Romeu.

Malgrat tots els actes 
previstos per mantenir l’es-
sència de l’aplec al municipi, 
no serà el mateix. “L’edició 
d’aquest 2020 no portarà 
número, així que l’any que 

la festivitat, es va descartar 
ràpidament. “L’aplec té una 
forta relació amb les dates en 
què se celebra, així que vam 
considerar que no el podíem 
simplement ajornar”, afirma 
Romeu, “a més, avui en dia a 
Tona costa trobar dates bui-
des, i reubicar l’aplec podria 
perjudicar altres entitats i 
esdeveniments”, afegeix Bau-
lenas.

Sigui com sigui, tot i que 
Tona no viurà un aplec com 
aquests últims anys, l’esperit 
de la festivitat continua-
rà rondant pel municipi. 
“Tenim molt clar que la salut 
és el primer, però hem de 
mantenir el caliu de l’aplec 
viu, animant la gent que balli 
i el visqui tant com pugui”, 
afirma Baulenas. Però tot 
i que durant l’estiu totes 
les entitats ja tenen al cap 
organitzar algun esdeveni-
ment, si és possible, l’aplec 
d’enguany deixarà un buit 
en molts. “La gent té ganes 
d’aplec, i és per això que hem 
apostat per totes aquestes 
propostes per amenitzar l’es-
pera, però de ben segur que 
per al 2021 farem una festa 
molt potent”, conclou.

Ripoll recorda el 27 de 
maig en petit comitè

Ripoll L’alcalde de Ripoll, Jordi 
Munell, i un representant de cadas-
cun dels grups municipals van 
recordar dimecres al vespre la data 
del 27 de maig, on es commemora la 
resistència que els ripollesos van fer 
de la vila durant els atacs de l’exèrcit 
carlista, el maig de 1839. L’estàtua 
de la llibertat que hi ha a la plaça de 
l’Ajuntament va rebre les ofrenes 
florals de JxRipoll, ERC, CUP i PSC. 
La regidora no adscrita Sílvia Orriols 
va llegir-hi davant de membres del 
seu equip una poesia de l’autor local 
Joaquim Boixés, i va denunciar que 
l’havien “discriminat”. J.R.
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La tradicional ballada de l’esbart, que enguany no es repetirà

ve tornarem a encarar la 78a 
edició, que era la d’enguany”, 
diu el president de la Comis-
sió de l’Aplec. A més, aquest 
any tampoc es podrà escollir 
la nova roseraire i el tragi-
ner, però els qui actualment 

ostenten el càrrec allargaran 
el mandat “per no deixar el 
poble sense aquestes figu-
res”, com afirma Baulenas. 
I és que, tot i que des del 
primer moment es va valorar 
la possibilitat de reubicar 

Torelló ajorna fins a 
l’any que ve la Nit de 
Botigues del juliol

Torelló Davant la situa-
ció actual, la Regidoria de 
Comerç de Torelló ha decidit 
ajornar fins a l’any que ve la 
Nit de Botigues, la festa noc-
turna del comerç de Torelló, 
que estava programada per al 
dissabte 11 de juliol. D’altra 
banda, la campanya comer-
cial “Barris antics. Molt per 
descobrir, molt per oferir”, 
que compta amb la participa-
ció d’una trentena de muni-
cipis del país, entre els quals 
Torelló, ha quedat ajornada 
fins a l’octubre.



Vic/Ripoll

Guillem Rico

L’activitat lectiva de forma presencial 
als centres educatius d’Osona i el 
Ripollès es va aturar d’un dia per l’al-
tre, el 12 de març. En moltes pissarres 
d’escoles i instituts hi va quedar gra-
vada aquella data i des de llavors no 
hi ha passat cap alumne. A partir de 
la setmana vinent –dilluns o dimarts 
en funció de cada municipi, ja que en 
alguns casos és festiu o de lliure elec-
ció dels centres– es reprèn l’activitat 
però no lectiva, segons ha determinat 
el Departament d’Educació, una reo-
bertura que ha provocat incertesa per 
part de la comunitat educativa. 

La reobertura fins al 19 de juny 
es planteja per donar suport lectiu i 
d’orientació fent èmfasi en els finals 
d’etapa educativa que suposa una 
titulació, l’acompanyament tutorial i 
emocional de l’alumnat, i facilitar la 
planificació dels diferents escenaris 
del curs 2020-21 a cada centre. Paral-
lelament es pretén facilitar l’atenció 
a la població escolar més vulnerable i 
la conciliació en aquells casos en què 
els pares hagin de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de flexi-
bilitzar. Des d’Educació remarquen 
que el retorn al centre per part dels 
alumnes és voluntari.

Per a les famílies que portin fills 
d’entre 1 i 6 anys a llars d’infants 
i escoles per motius de conciliació 
caldrà presentar una declaració res-
ponsable. Les llars d’infants s’obri-
ran amb un màxim de cinc infants 
per espai i en cap cas per a grups de 
menys d’1 any. Tampoc obriran per 
ara les escoles d’educació especial. 

Per poder reincorporar-se els alum-
nes han de fer-ho amb absència de 
simptomatologia compatible amb la 
Covid-19; que no hagin estat positius 
del coronavirus els 14 dies anteriors 
ni hagin estat en contacte amb algú 

Els centres educatius obren portes la setmana vinent de forma voluntària per a alumnes vulnerables i infants d’1 a 6 anys 
per motius de conciliació familiar. També per a orientació als finals d’etapa. El curs, però, acabarà de forma telemàtica

positiu o amb símptomes; també 
han de portar el calendari vacunal 
al dia. Pel que fa al personal docent 
i no docent, també haurà de seguir 
les mateixes mesures i no hi podran 
assistir els grups d’especial vulnera-
bilitat amb determinades malalties, 
dones embarassades o persones més 
grans de 60 anys. 

En el cas dels espais, els centres han 

de garantir quatre metres quadrats 
per alumne a les zones que s’ocupin. 
Les entrades i sortides hauran de 
ser en diferents horaris i de forma 
esglaonada per evitar aglomeracions 
i sempre mantenint la distància de 
seguretat i aprofitant els possibles 
diferents accessos dels edificis. La 
sortida als patis ha de ser seqüencia-
da, i en funció dels metres quadrats 

hi podrà haver més d’un grup. 
Des del departament també dema-

nen que hi hagi les distàncies de 
seguretat dins les aules, el rentat de 
mans i l’ús de mascaretes s’indicaria 
a partir de 5 anys i fins als 12 si no 
poden complir les mesures de dis-
tanciament ni de ventilació d’espais. 
També s’indica per al personal docent 
i no docent.
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Una tornada a escoles i instituts amb matisos

1r cicle d’Educació Infantil
(1-3 anys)

Acollida per motius de conciliació 
(màxim 5 infants per espai).

2n cicle d’Educació Infantil 
(3-6 anys)

Acollida per motius de conciliació 
(màxim 8 alumnes a P3, i 10 a P4 i P5 
alumnes per espai).

6è de Primària Acció educativa presencial en 
grups reduïts (màxim 13 alumnes 
per espai) de manera gradual i no 
necessàriament permanent.

Tancaments etapa i/o titulació 
(4t d’ESO, 2n Batxillerat, 2n 
FP o règim especial), EOI i 
escoles d’adults

Acció educativa presencial en grups 
reduïts (màxim 15 alumnes per espai). 
Retorn gradual de l’alumnat, amb 
horaris esglaonats.

Resta de cursos de Primària  
i de Secundària

Taula resum per etapa educativa

Tutories personalitzades 
per l’acompanyament 
educatiu i emocional de 
l’alumnat.  

Finalització del curs 
telemàticament.

Etapa educativa Tipus d’activitat

Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu 
i emocional de l’alumnat. 
Finalització del curs telemàticament. 
Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol 
curs o nivell, de manera planificada i puntual.
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“No s’haurien d’obrir, ja que per 
moltes mesures de seguretat que 
es posin els nens no deixen de ser 
nens. Poden entendre perfecta-
ment la situació, però en moltes 
ocasions s’obliden de totes les 
mesures a seguir. Això pot ser un 
gran problema i podem fer passos 
enrere pel fet de voler obrir sí o sí 
per només dues o tres setmanes.”

Amanda 
Polvorinos
(Calldetenes)

ESTÀS D’ACORD AMB LA REOBERTURA DE LES ESCOLES? Resultats de l’enquesta a EL9NOU.CAT

Han votat 1.940 persones

“Si no han de fer matèria nova i 
pel que queda de curs,  no val la 
pena. Crec que seria millor que 
durant el mes de juliol els nens 
haguessin de fer obligatòriament 
tots un quadern d’estiu i l’hagues-
sin de presentar a l’escola.”

Montse 
Mondelo 
(Centelles)

“Les escoles són un refugi i 
un espai que assegura equitat. 
Són molts els sectors que s’han 
afrontat a la tornada laboral sense 
les condicions ideals i no acabo 
d’entendre per què se’ls ha de fer 
tan difícil la tornada als professors. 
Són 15 dies que pot ser que algun 
nen li vingui genial a nivell físic i 
psicològic. Però clar... Ara que ja 
s’acaba i el que ens ha costat adap-
tar-nos a la nova situació... I em 
pregunto? Al setembre seran gaire 
més diferents? No. Al setembre el 
rebrot estarà més al límit que ara, i 
després què direm? Personalment 
puc portar la petita a l’escola bres-
sol però els altres tres, a casa.”

Anna Mora
(Orís)

Sí

No

25%

75%
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Comiat dels alumnes de 6è

Benvolguts i benvolgudes companys i companyes, 
mestres i personal de l’escola Bellpuig, 

Us escrivim aquesta carta per demanar-vos que 
cuideu molt l’escola quan nosaltres marxem.

Quan vam començar P3 teníem una mica de ver-
gonya, però de seguida ens vam acostumar a la 
nova escola, tothom ens va ajudar molt i ens va fer 
companyia.

A Primària ens va costar el canvi, les mestres ens 
van ajudar a adaptar-nos a la vida “del pis de dalt”. 
Tot era diferent.

A mesura que anaven passant els cursos anàvem 
aprenent a treballar en equip cooperatiu, als deu-
res, a les proves, al pati dels grans...

Ara ens toca ajudar els petits tant com ens van 
ajudar a nosaltres.

Estem acabant 6è confinats a casa. Hem après 
moltes coses. Hem fet moltes sortides: al Parla-
ment, al Parc de la Draga, al Cosmocaixa...  I les 
colònies de molts anys: a l’Escala, Olot, Centelles...  

Ens estem preparant per anar a l’institut. Estem 
una mica nerviosos perquè passarem de ser els 
grans a ser els petits. Hi trobarem excompanys de 
l’escola, germans, cosins... alguns ja ens han expli-
cat com és el dia a dia d’aquesta nova etapa.

Donem les gràcies a tots els mestres que hem tin-
gut de P3 fins ara a 6è, perquè ens han ensenyat 
molt i ens ho hem passat molt bé amb tots.

Fins aviat!

Isabel  Alegre, Eulàlia Arumí, Roger Bassols, Iu 
Bover, Gil Guix, Manpreet Kaur, Júlia Márquez, 

Biel Molist, Júlia Orfila, Ur Rosell, Martí Rovira, 
Xènia Solé i Iu Teixidó, escola Bellpuig

Sant Julià de Vilatorta

Ens en sortirem!

Són dies diferents, són dies de confinament...
Aquests dies ens toca estar a casa i ens hem de 

fer un horari perquè puguem treballar, jugar, fer 
esport... una mica el que hem de fer cada dia.

Les mestres ens han muntat un horari de les fei-
nes que hem de fer cada dia, així no ens perdem 
les coses i podem continuar aprenent. Jo jugo a 
bàsquet i els entrenadors ens posen exercicis per 
poder fer a casa.

També hem de jugar una mica i jo i el meu germà 
ens inventem jocs i ens ho passem molt bé.

Perquè ens puguem comunicar amb la família, 
els amics, amb tota la classe... fem videotrucades i 

videoconferències, així ens podem veure la cara i 
parlar.

Els nostres pares ens han fet un correu perquè 
ens puguem comunicar amb les mestres, si tenim 
dubtes els hi podem comentar, podem parlar-hi...

Una abraçada.
Ens en sortirem!

Jana Sala Escalé, Les Escoles Gurb

El valor d’acceptar-te tal com ets

Avui he mirat un curtmetratge que tracta del valor 
d’acceptar-te tal com ets.

Els protagonistes són un nen i un gos. El caràcter 
del nen fa que al principi del vídeo no s’accepti tal 
com és, però al final sí que s’accepta a ell mateix. 
En canvi, el caràcter del gos és el contrari que el del 
nen, el gos s’accepta tal com és i es diverteix.

El gos vol jugar amb el nen perquè veu que el nen 
té la mateixa discapacitat que ell, li falta un tros 
d’una cama, i no l’hi importa, només vol jugar amb 
ell.

El nen no vol jugar amb el gos perquè veu que té 
la mateixa discapacitat que ell i per això no hi vol 
jugar, està enfadat.

Crec que el nen està tancat a casa i només està 
jugant als videojocs perquè no vol que la gent el 
miri. Això vol dir que no s’accepta a ell mateix.

Al final deixa els videojocs i surt a jugar amb el 
gos, perquè veu que el gos no dona importància a 
si té alguna discapacitat, i tampoc li importa el que 
diu la gent d’ell perquè s’accepta a ell mateix.

Em sento molt bé després de mirar el curtmetrat-
ge i conèixer tota la història. Em sento una mica 
identificada amb el protagonista, perquè encara 
que no tingui cap discapacitat de vegades no m’ac-

cepto a mi mateixa... però ara tinc més confiança en 
mi, i m’accepto tal com soc.

Jo crec que la frase “L’autoestima és la clau de la 
llibertat” vol dir que si creus, confies i t’acceptes 
tal com ets, et sentiràs lliure.

Hajer Seyah, 6è Primària, escola La Sínia Vic

Què fas aquests dies a casa?

Aquests dies de confinament aprofito per dormir i 
fer una mica més de mandres que els dies que vaig 
a escola. Estic contenta perquè quan em llevo tinc 
tota la família a casa i podem esmorzar tranquils 
i junts. Després fins a l’hora de dinar fem les acti-
vitats de l’horari de 3r, jo i la meva germana. Tinc 
una taula per treballar.

Després dinem, un altre cop tots junts, i a la tarda 
fem una estona de televisió. Quan hem acabat de 
mirar alguna sèrie anem a fer una mica d’esport i la 
mama marxa a veure la iaia i a comprar.

S’acaba el dia quan després de sopar anem al llit 
dels pares i llegim una mica. M’agrada molt ador-
mir-me amb la mama i el papa em porta cap al llit 
ben adormida.

Bona nit i ja tenim un dia menys.

Beth González Besolí, Les Escoles Gurb

Què és la solidaritat?

La paraula solidaritat vol dir compartir les idees, 
els propòsits i les responsabilitats. Crec que és 
important la solidaritat, perquè s’ha de ser respon-
sable i bona persona amb els altres.

L’última vegada que he estat solidària amb algú 
ha set amb la meva germana, el meu germà i els 
meus companys i companyes de classe quan haví-

Clara Toll, 9 anys, Les Escoles de Gurb Elisabeth Armenteros, 9 anys, escola Sagrat Cor de Vic

Els dibuixos guanyadors del mes de maig

Cartes al director



NOU9EL Divendres, 29 de maig de 2020 41

em de fer algun treball de grup. Em vaig sen-
tir molt contenta i feliç perquè està molt bé 
que tots ens ajudem. 

L’última vegada que algú ha estat solidari o 
solidària amb algú ha set a l’escola, quan uns 
ajudaven els altres a fer un treball de grup. 
Després d’haver vist això em vaig sentir con-
tenta al veure que uns ajudaven els altres.

Les accions solidàries que s’estan fent 
aquests dies de pandèmia del coronavirus 
arreu del món són poder trobar la vacuna del 
coronavirus i que tots ens quedem a casa.

Alguna de les accions solidàries que s’estan 
fent aquests dies de pandèmia de coronavirus 
a la meva ciutat, al meu barri o al meu bloc de 
pisos són que a les 8 del vespre la gent surt al 
balcó o la finestra i comencen a picar de mans 
per donar les gràcies als metges.

Crec que durant aquests dies de confina-
ment estem aprenent i posant en pràctica el 
valor de la solidaritat.

Quan puguem tornar a la normalitat d’anar 
a la feina i a les escoles, crec que aquesta crisi 
mundial haurà canviat les persones, perquè 
hauran vist que han mort moltes persones i 
començaran a canviar la seva actitud de viu-
re.  

Siham Bouyouaaran, 6è de Primària,
escola La Sínia Vic

Què fas aquests dies a casa

Aquests dies de confinament he cuinat moltes 
coses, com per exemple magdalenes normals i 
de xocolata, gelatines de poma i de maduixa, i 
galetes de xocolata i d’ametlles.

També he fet moltes manualitats: decoració 
d’ous de Pasqua, llibretes petites de paper que 
les he mirat per YouTube...

També he fet videoconferències amb les 
amigues, he jugat a la meva habitació i m’ho 
he passat molt bé.

Però fa dies que no anem a l’escola i jo hi 
vull anar per acabar tercer. Trobo a faltar els 
amics i la meva mestra.

Júlia Godayol Prieto, Les Escoles Gurb

Confinament

Aquests dies són molt diferents i el que faig 
és: fer neteja, que em fa una mica de mandra; 
miro el mòbil, això m’encanta; jugo amb la 
meva germana, això m’agrada molt. Vam fer 
una cabanya de troncs i vam trigar uns quants 
dies, però va valer la pena. A vegades pintem 
(m’agrada molt), fem videotrucades amb els 
amics, o llegeixo el World Record Guinness 
2020, que m’agrada molt.

Vaig fer un regal a la meva mare, que era 
el seu aniversari, i es va posar molt contenta. 
A vegades faig exercici, que també m’agrada 
molt.

Pau Porta Rovira, Les Escoles Gurb

El confinament

Hola, som la Clara, la Martina i l’Arlet. Tres 
cosines que vivim en el mateix edifici i hem 
passat el confinament juntes.   

Al matí l’Arlet puja al nostre pis a fer els 
deures perquè els seus papes treballen. Hi ha 
dies que ens hi esforcem més que d’altres... 
Després llegim i juguem a Top model o H2O, 
que és la sèrie que mirem juntes i cada una fa 
d’un personatge.

També cuinem juntes croissants, magdale-
nes, pastissos...

Ens preparem obres de teatre, treballem 
diferents temes, fem experiments...

I ara que podem sortir, anem a patinar a la 

plaça de darrere de casa amb els patins. Ens 
agrada molt!

I ens ho passem molt bé! Adeu!
 
Clara Canadell Pujadas, Martina Canadell 

Pujadas i Arlet Soler Canadell Vic

Què fas aquests dies a casa?

Hola, em dic Vinyet i tinc 8 anys. Aquests 
dies de confinament aprofitem per fer mol-
tes coses. Voleu saber quines? Doncs ara us 
les explicaré. Tenim un horari que diu quines 
hores hem de fer feines d’escola, quins dies 
ens hem de dutxar, quan hem de fer esport i 
plàstica. A mi, el que més m’agrada és plàstica 
perquè vam comprar fang, quadres per pintar, 
cartolines i altres coses i així puc fer manuali-
tats.

La segona cosa que m’agrada més és fer 
esport, perquè juguem a futbol, bàsquet, 
ping-pong i tennis. També fem circuits i altres 
coses.

Quan toca lliure podem jugar, fer manuali-
tats, jugar a jocs de l’ordinador, fer videocon-
ferències amb amics i amigues de la classe... 
Tinc un jardí força gran i un hort petitó. He 
plantat enciams i flors. Jo soc l’encarregada de 
regar-ho.

Vinyet Puntí, Les Escoles Gurb

Dies de confinament

Aquests dies de confinament a casa faig mol-
tes coses: esport amb els pares, ajudo a tallar 
la gespa, a netejar la llar de foc...

També faig els deures de l’escola. M’agrada-
ria que els pares m’ajudessin més, però treba-
llen. A la tarda amb la mare repassem els deu-
res, fem manualitats... Em passo tot el dia amb 
la meva germana, li explico contes, juguem... 
I m’ho passo molt bé. Mirem videoclips de 
Michael Jackson i Miki Núñez. Estic intentant 
ballar com Michael Jackson i em surt molt 
bé. Mirem pel·lis, sèries, dibuixos, notícies i 
faig videoconferencies amb els amics i també 
anglès.

Quan fa sol m’agrada sortir al jardí.

Oriol Tarrés Pérez Sant Julià de Vilatorta

Diari de confinament

En el meu diari de confinament quasi tots els 
dies són iguals: em desperto al matí, esmorzo i 
puc jugar al mòbil, la Nintendo, mirar la tele... 
perquè la mare treballa.

Aquests dies parlo molt amb el meu cosí i 
amb els meus amics de la classe.

Mentre la mare fa el dinar, jo paro la taula. 
A la tarda fem els deures, i després sortim a la 
terrassa, juguem, entrenem. 

M’agrada estar confinat i disfrutar de la 
família.

Marc Martín Thanhoffer Roda de Ter

Què faig aquests dies a casa?

Tot i que faig algunes coses, aquests dies són 
molt, molt avorrits. De dilluns a divendres al 
matí faig deures i a la tarda jugo. Els deures 
no són molt divertits i costen molt de fer. Els 
que amb costen més són els de llengua.

També faig moltes altres coses, com llegir 
un llibre de Geronimo Stilton, fer videotruca-
des amb els amics de la classe, o extraescolars 
d’anglès (som cinc nens i és molt divertit).

Jo, com que visc en una masia, quan fa bon 
temps puc sortir a fora a jugar, anar amb bici-
cleta, gronxar-me al gronxador, saltar al llit 

elàstic i anar a ajudar el pare i l’avi amb les vaques.
M’agradaria que s’acabés el confinament i poguéssim anar a 

l’escola un altre cop.

Magí López Altarriba, Les Escoles Gurb

Què fas a casa?

Porto molts dies a casa tancat. Hi ha molts moments que no 
sé què fer. Cada dia és el mateix. Em llevo a les 8 o les 9 del 
matí. Em rento la cara, baixo cap al menjador i em preparo 
l’esmorzar. Mentre esmorzo miro el mòbil i m’entretinc amb 
el YouTube o el Tiktok. Després a 2/4 de 10 arriba la meva 
mare i ens posem a fer els deures que em toquen. A les 12 
comencem a fer el dinar i jo ajudo la meva mare, ja que ella 
està al sector sanitari i va molt cansada. Al cap d’una hora 
arriba el meu pare i també l’ajudo amb el dinar. Després de 
recollir la cuina i ajudar a rentar plats, m’estiro al sofà i miro 
la televisió o jugo a la Play. A les 5 arriba el meu pare i llegim 
durant una estona. El meu pare em prepara alguna cosa per 
berenar. Abans de sopar em vaig a dutxar. Hi ha hores al dia 
que se’m fan molt llargues. Tinc ganes de sortir al carrer i veu-
re els meus amics.
Tot anirà bé. Ganes de fer vida normal.

Nil Rotllant Ferrer, Les Escoles Gurb
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Ventura, Cesc i Júlia 
Coll Vivet, 
 9 mesos, 9 i 4 anys
Vidrà

“Sí, perquè portem molts dies 
sense anar-hi... Vull veure els 
meus millors amics.” (Júlia)

“Moltes, moltíssimes. Estic 
cansat de fer els deures a casa i 
vull veure els meus amics cada 
dia. Veure les mestres, tornar 
a l’escola ja, perquè tot Vidrà 
està avorrit sense anar-hi. I 
quan puguem anar-hi i tocar-
nos, ens abraçarem molt fort 
amb els amics i els mestres.” 
(Cesc)

Bruna, Roger i Oriol 
Vivet Vilageliu,  
1, 8 i 11 anys
Vidrà

“Tinc ganes de tornar a l’escola 
per veure els professors, estar 
amb els amics i poder passar-hi 
una estona. Però en general 
m’agrada més fer classe per 
l’ordinador.” (Oriol)

“Vull tornar pels amics que 
fa bastants dies que no els 
veig, perquè encara que faci 
videoconferències a vegades no 
sé què dir, només si estic amb 
colla, i veure els professors 
perquè a través de l’ordinador 
va una mica malament, el wifi a 
vegades es talla.” (Roger).

Arnau Carrera Jordà, 
3 anys
Sant Joan de les 
Abadesses

Sígrid i Roc Vila 
Parareda, 
8 i 6 anys
Seva

“Després de tants dies a casa, ja 
tinc ganes de tornar a l’escola 
per poder jugar novament als 
jocs que tenim i poder veure 
a tots els meus companys i 
companyes.” (Roc).

“En tinc ganes, de tornar a 
l’escola: d’una banda, per 
retrobar els meus amics i 
amigues i, de l’altra, perquè 
després de tantes setmanes ja 
estic farta del coronavirus.” 
(Sígrid).

Jordi Franch Casadesús, 
9 anys
Folgueroles

“Sí, tinc moltes ganes de 
tornar per veure els amics i 
amigues de l’escola i també 
els mestres, però no gaire per 
tancar-me dins de classe per 
fer feines. La veritat és que 
casa estic tranquil i puc jugar 
més temps.”

Martí i Arnau Molist 
Vázquez, 
7 i 3 anys
Manlleu

“D’una banda, tenim ganes de 
tornar a l’escola, i més després 
d’haver hagut d’estar durant 
totes aquestes setmanes a casa, 
perquè volem veure els amics 
i les amigues, jugar amb tots 
ells al pati i retrobar, també, els 
nostres mestres. D’altra banda, 
però, ens fa mandra tornar-hi 
perquè haurem de fer deures 
novament.”

Ona i Arlet Bancells 
Cunill, 7 anys
Calldetenes

“Tinc ganes de tornar a l’escola 
per veure les amigues i perquè 
a casa ja em començo a avorrir 
una mica”, apunta l’Arlet. “I 
jo vull anar al col·le per veure 
els amics i les amigues i les 
mestres, i també per acabar 
aquest confinament i tornar a 
estar tots junts”, afegeix la seva 
germana bessona, l’Ona.

Bet Torra Prat i Carla 
Ferrer Prat, 12 anys 
Vic i Tavèrnoles

“Sí, sí que en tenim ganes! 
Principalment per veure els 
companys i companyes, tot i 
que amb les noves tecnologies 
hem anat fent alguna trucada 
o videoconferència. A més 
a més, fem 6è, acabem cicle 
superior, i com tot final 
d’etapa ens hauria agradat 
acomiadar el curs amb 
normalitat.”

Tens ganes de tornar a l’escola? La pregunta

“Sí, tinc moltes ganes de tor-
nar a l’escola perquè fa molt 
temps que no hi vaig. A casa 
amb els papes faig moltes 
coses, m’ho passo molt bé i 
he après a anar amb bicicleta 
de pedals, però vull veure 
l’Ernest, en David i tots els 
meus amics! Tinc moltes ganes 
de jugar al sorral i baixar pel 
tobogan del pati.”

Nova campanya de beques i ajuts
a l’escolarització a l’alumnat d’Osona
www.ccosona.cat
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Farmàcies

Vic

✚BARNOLAS
Rbla. del Carme, 37 | dia 29

✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 30

✚FARGAS
C. Bisbe Morgades, 25 | dia 31

Roda de Ter

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dies 29 i 30 
matí

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dia 30 tarda

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 29 i 30

Tona

✚JAIME
C. Antoni Figueras, 11 | dies 
29, 30 i 31

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 29

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dies 30 
i 31

Manlleu

✚PIUS CORNELLAS
C. Montseny, 71 | dia 29

✚POU
C. Vilamirosa, 109 | dies 30 i 31

Olost

✚LÓPEZ 
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 29

Prats de Lluçanès

✚VIVER 
C. Major, 35 | dia 31 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA 
C. Vell, 35 | dies 30 i 31 tarda

Ripoll

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 29

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 
30 i 31

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 29, 
30 i 31

Defuncions

Josep Señé Preseguer. 94 anys. Vic
Javier Soriano Simon. 59 anys. Vic
Josep Serrat Verdaguer. 87 anys. Vic/Manlleu
Ramon Valls Gost. 79 anys. Vic
Àngel Pujol Generó. 71 anys. Folgueroles
Ivan Povea Rivera. 44 anys. Vic
Josep Eroles Pujal. 79 anys. Sabadell/Vic
Carmen Rodríguez Hernández. 106 anys. Gurb/ Vic
Nilleta Ferrer Dalmau. 80 anys. Vic/Manlleu
Pedro Martos Subiela. 91 anys. Vic
Francesc Fargas Giol. 84 anys. Vic
Mercedes Funes Labrador. 78 anys. Roda de Ter/Vic
Carles Mercadal Palomera. 67 anys. Vic
Maria Bascompte Clarena. 88 anys. Vic
Assumpta Folgarolas Vila. 84 anys. Manlleu
Dolors Torra Reixach. 91 anys. Manlleu
Javi Martínez Lain. 54 anys. Les Masies de Roda/Vic
Jaume Estrada Rovira. 83 anys. Vic
Paquita Lameiro González. 89 anys. Vic/Barcelona

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 29

Sant Just 
Sol: h 06.21 i 21.18

Dissabte, 30

Sant Ferran
Sol: h 06.20 i 21.19

Diumenge, 31

Santa Peronella
Sol: h 06.20 i 21.20

Dilluns, 1

Sant Ignasi
Sol: h 06.19 i 21.21

Dimarts, 2

Sant Marcel·lí
 
Sol: h 06.19 i 21.21

Dimecres, 3

Sant Isaac
Sol: h 06.18 i 21.22

Dijous, 4

Sant Pere Màrtir
Sol: h 06.18 i 21.23

Montserrat Riu Torras. 88 anys. Vic
Montserrat Tañá Ferrer. 94 anys. Vic
Amàlia Díaz Garcia. 92 anys. Manlleu/Vic
Joan Segura Martínez. 84 anys. Vic
Ferran Luna Martorell. 68 anys. Centelles/Vic
Victòria Colomo Ocaña. 91 anys. Vic
Alfonso Andreu Solé. 80 anys. Centelles
Lucía Cáceres Méndez. 87 anys. Vic/Viladrau
Claudio Grandío Valle. 88 anys. Seva
Maria Febrer Riba. 92 anys. Taradell
Matias Ferrer Morós. 90 anys. Balenyà
Leonor Busquets Vila. 86 anys. Balenyà
Jaume Bassaganya Rosell. 91 anys. Sant Vicenç de Torelló
Tiburci Graus Mujal . 87 anys. Sant Quirze de Besora
Ascensió Bronchal Sánchez. 92 anys. Montesquiu
Pere Altarriba Serra. 85 anys. Manlleu/St. Bartomeu del Grau
Maria Neus Salada Plata. 93 anys. Barcelona/St. Feliu Sasserra
Josep Padrós Corominas. 85 anys. Santa Creu de Jutglar
Assumpció Delgado Duran. 93 anys. Ribes de Freser
Ezequiel Vital Tejero. 86 anys. Campdevànol

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

Roger Ballabriga Feixas. Prats de Lluçanès

Jana Codina Bonet. Torelló

Guiu Soler Comas. Torelló

Nil Suárez Pereda. Ripoll

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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EL TEMPS 

Vic

Ripoll

6.19 am

9.18 pm

Vic
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6.20 am

9.17 pm

Vic

Ripoll

6.20 am

9.16 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

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

Centelles Sud 26-Maig 10,3 21-Maig 30,4 0

Espinelves 26-Maig 8,4 22-Maig 28,3 0

L’Esquirol 26-Maig 10,4 22-Maig 28,9 0

Molló 26-Maig 7,4 21-Maig 22,7 0

Olost 26-Maig 7,7 22-Maig 31,2 0

Planoles 26-Maig 7,6 22-Maig 25,2 0

St.Julià de Vilatorta 26-Maig 9,5 21-Maig 30,4 0

St.Pau de Segúries 26-Maig 5,6 21-Maig 26,3 0

Tavertet 26-Maig 11,3 22-Maig 28,0 0

Tona 26-Maig 9,9 21-Maig 29,1 0

Vic 26-Maig 8,9 21-Maig 30,4 0

Vidrà 26-Maig 11,1 22-Maig 26,6 0

Viladrau 26-Maig 9,1 21-Maig 27,9 0

Previsió divendres
Acabem un mes de maig en què les tempe-
ratures han estat les protagonistes i deixen 
la mitjana climàtica dos graus per sobre del 
que tocaria. Divendres més variable. Es man-
tenen les temperatures suaus. Poden créixer 
algunes nuvolades i deixar ruixats dispersos, 
localment amb tempesta.

Previsió dissabte
Matí amb restes de nuvolades que podrien 
deixar alguna gota. A la tarda hi haurà aug-
ment de la inestabilitat, amb ruixats acom-
panyats de tempesta. Les temperatures es 
mantindran o podran baixar un grau. El 
vent serà de fluix a moderat del sud (mari-
nada).

informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Previsió diumenge
Continuarà la variabilitat meteorològica, 

amb estones de sol al matí i possibles rui-

xats de tarda, sobretot al Pirineu, Prepiri-

neu i nord d’Osona, i localment amb tem-

pesta. Les temperatures es mantindran. El 

vent, entre sud i sud-oest moderat.
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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

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

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

L’enuresi nocturna és l’emissió involuntària i incons-
cient d’orina en nens majors de 6 anys. És més fre-
qüent en nens que en nenes i no és estrany trobar 
antecedents familiars.

Se m’ha eScapat!

L’enuresi nocturna es relaciona amb…
• El son profund i la dificultat per llevar-se.

• Solen ser nens que durant el dia necessiten anar molt 
sovint al bany perquè la capacitat funcional de la seva 
bufeta és menor, i s’omple de seguida.

• Una maduració lenta dels mecanismes de control de la 
bufeta per part del sistema nerviós central.

• S’ha de tenir present que els problemes emocionals o 
situacions estressants poden provocar, en un nen que 
prèviament controlava bé els esfínters, que torni a mu-
llar el llit a la nit.

Consells
• Tranquil·litzar el nen, explicant-li que és un problema 

maduratiu que desapareixerà espontàniament.

• No renyar-lo ni recriminar-li mai el fet que s’hagi orinat 
al llit.

• Gratificar intensament les nits seques i ignorar les nits 
en les quals no hi ha hagut control.

• Orinar sempre abans d’anar a dormir.

• Disminuir la ingesta de líquids durant la tarda-nit.

• En ocasions pot ser útil acostumar-lo a fer miccions 
freqüents pautades durant el dia per eliminar l’hàbit 
retenidor.

• Pot ser útil fer un calendari perquè vegi de forma gràfica 
els seus èxits: dibuixa un sol la nit seca i un núvol la nit 
que s’orina.

• No està indicat el tractament farmacològic de forma 
sistemàtica.
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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

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Ajuts temporal Gloria

Sintonitzeu

la ràdio d’Osona

Escolteu la ràdio d’Osona al 92.8

Sempre al vostre servei
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Jordi 
Sunyer

Quan va començar el VicActi-
va’t a casa m’hi vaig enganxar. 
Estàvem a mig confinament i 

que l’Aina, en Raül i la Mercè em convidessin 
a fer quatre exercicis i a treure una mica el 
rovell dels ossos em va salvar. Si no fos per 
ells, a hores d’ara m’hauria engreixat com un 
teixó i segurament tindria l’espinada corba-
da amb forma de sofà. El programa, a més, 
senzill i assequible, permetia que a casa ens 
exercitéssim en família, grans i petits. Oli 
en un llum. Des de fa un parell de setmanes, 
però, coincidint amb l’inici dels permisos 
per anar a fer el volt, el programa me’l miro 
igualment però ho haig de confessar: ja no 
faig els exercicis. Això em permet fixar-me 
en detalls que abans m’havien passat per alt. 

En Raül, per exemple, grava sempre a l’aire 
lliure perquè sovint se sent xiular el vent i 
també s’escolta algun vehicle. I es nota que 
cada vegada estem més desconfinats perquè 
a cada programa hi ha més ambient automo-
bilístic. La Mercè, en canvi, grava al menja-
dor al costat de la llar de foc. I des de fa tres 
setmanes, per fer-ho ben bonic i primaveral, 
de fons hi posa un lliri d’aigua. Per acabar hi 
ha l’Aina, la més jove (suposo), que per dissi-
mular que té el sofà brut o desendreçat hi fot 
un llençol a sobre. Ah! I de fons hi té un pòs-
ter gegantí de Nova York. I mentre fantasiejo 
amb si ha estat mai a la capital dels gratacels 
acompanyada de la Mercè amb un lliri d’ai-
gua als dits, ja m’ha passat la mitja hora del 
programa. I ara sí, arriba el moment de sortir 
de casa i anar a fer exercici de veritat amb el 
meu tomb diari de desconfinament. Salut i a 
activar-se! 

EL FORAT DEL 9

‘Al sostre del món’, 
diumenge 
Pel·lícula d’animació 
francesa sobre una nena 
russa disposada a viatjar 
al Pol Nord per saber què 
va passar al seu avi, un 
famós explorador.

Al sostre del món 
diumenge, 17.00

Sessió de cant 
amb Amèlia Aloy 
La cantant Amèlia Aloy 
protagonitza el programa  
produït per Sant Tomàs 
pensat per arribar als seus 
usuaris durant el confina-
ment.

Dimarts actius amb... 
dissabte, 9.00 i 17.30

Concert de l’OBC  
a la platja
Reemissió del concert 
simfònic del juny de l’any 
passat a la platja de Sant 
Sebastià de Barcelona. 
Amb motiu del Dia 
Europeu de la Música.

L’OBC a la platja 
diumenge, 18.25

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 29

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu.  
6.30 GAUDEIX LA FESTA. No a 
la Patum. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 VICACTIVA’T A CASA. 
Amb Aina Portell, Raül Obiols i 
Mercè Cuberta. 
12.30 L’ESCOLA A CASA.  
13.00 ESPECIAL INFORMA-
TIU. Entrevista a Anna Forcada, 
gerent de l’ICS a la Catalunya 
Central. Presenta: Txell Vilamala. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Clàudia Dinarès.  
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
Infantil. Les tres bessones. 
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 L’ESCOLA A CASA.  
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
18.00 LA PORTERIA.  
18.30 ENS QUEDEM A CASA. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 L’ESCOLA A CASA.  
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
21.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
21.30 L’ESCOLA A CASA.  
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Pla de Girona i Rocacorba. 
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
23.00 GAUDEIX LA FESTA. 
23.30 PAISATGES ENCREUATS. 
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes. 
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu.  
1.00 BEN TROBATS. Magazín.  
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 30

6.00 PAISATGES ENCREUATS.  
6.30 GAUDEIX LA FESTA.  
7.00 L’ESCOLA A CASA. 
7.30 TEMPS AFEGIT. Els dos 
entrenadors osonencs de l’OK 
Lliga femenina: Jordi Boada 
(Manlleu Magic Studio) i Mia 
Ordeig (Voltregà Stern Motor). 
8.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
8.30 VICACTIVA’T A CASA. 
9.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Cantem junts, a 
càrrec d’Amèlia Aloy. 
9.30 QUATRE PARAULES. 
Xavier Ginesta, autor de l’assaig 
El plebiscit arriba a Europa. 
10.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
11.00 L’ESCOLA A CASA.  
11.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Dilluns / Dimarts / 
Dimecres / Dijous / Divendres. 
14.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
14.30 AVENTURA’T. El Noguera 
Pallaresa. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes. 
15.30 VICACTIVA’T A CASA. 
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 THE WEEKLY MAG. 
17.30 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Cantem junts. 
18.00 II CONCURS NACIONAL 
D’ENCESES DE CATALUNYA. 
Reemissió. Va tenir lloc el maig 
de l’any passat a Riudoms. 
20.00 EURO COVID-19.  
20.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
21.00 SOFÀ MUSIC. La Terras-
seta de Preixens / Pinut/ Lasta 
Sanko / La Reixa.  
22.55 SABERUTS. Websèrie. 
Capítol 5. A càrrec de Les Trèsfou. 
23.00 LA TRAMOIA. Juli Piris, 
0.00 TELÓ DE FONS. Dansa 
confinada. 

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

Diumenge 31

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Dilluns / Dimarts / Dime-
cres / Dijous / Divendres. 
8.30 VICACTIVA’T A CASA. 
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes. 
9.30 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.  
10.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.22 OSONA DES DEL CONFI-
NAMENT. Càpsules. 
12.30 L’ESCOLA A CASA. 
Dilluns / Dimecres / Divendres. 
14.00 PAISATGES ENCREUATS. 
14.30 AVENTURA’T.  
15.00 VICACTIVA’T A CASA. 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes. 
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.  
17.00 AL SOSTRE DEL MÓN. 
Cinema infantil. El llarg viatge 
de la Sasha al Pol Nord.  
18.25 L’OBC A LA PLATJA. 
20.00 EURO COVID-19.  
20.30 AL DIA CAP DE SETMA-
NA. Informatiu.  
21.00 QUATRE PARAULES. 
21.30 ESPECIAL INFORMATIU. 
22.30 SANT JORDI 2020. Marta 
Pascal / Irene Solanich / Stefano 
Cingolani. 
0.00 OSONA DES DEL CONFI-
NAMENT. Càpsules. 
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Dilluns / Dimarts / Dime-
cres / Dijous / Divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Un espai per activar-se i 
viatjar fins a Nova York

Tres edicions de 
‘L’escola a casa’ 
Diumenge (12.30) es 
poden recuperar les tres 
emissions de la setmana 
de l’espai elaborat per 
mestres. Divendres, una 
nova entrega.

L’escola a casa 
dv., 12.30 i 17.00; dg., 12.30

Les notícies del 
cap de setmana 
Dissabte i diumenge al 
vespre, Meritxell Garriga 
presenta l’informatiu que 
conté el més destacat del 
cap de setmana, informati-
vament parlant.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

Entrevista  
a Anna Forcada
La gerent de l’ICS la 
Catalunya Central parla 
de la gestió de la pandè-
mia a Osona en aquest 
espai presentat per Txell 
Vilamala.

Especial informatiu 
dv., 13.00; dg., 21.30
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Cromos

Mascareta
Això de la mascareta és un dilema 
per la gent que se’ls ha de fotografiar 
per al diari. Si surten amb mascare-
ta fa mal efecte perquè sembla que 
s’amaguin i si van sense pensen que la 
gent dirà que són irresponsables. Els 
fotògrafs ara també han de fer mig de 
psicòleg i mig d’assessor d’imatge.

Bici
Al ple telemàtic d’aquesta setmana de 
Manlleu ens vam fixar que el regidor 
Eudald Sellarès tenia darrere seu una 
bicicleta penjada a la paret. Sembla 
una metàfora perquè a vegades, amb 
les discussions que hi ha en alguns 
plens, a més d’un li vindrien ganes 
d’agafar la bici i marxar corrents. 

Girona
El Girona de futbol és un club que 
està de moda. Aquesta setmana ha 
anunciat que ja té 24 penyes. L’última 
a crear-se és l’Associació Gironina de 
Ripoll. Falten 11 partits per acabar 
la Lliga i els gironins són cinquens. 
Volen tornar a pujar a Primera i els 
ripollesos poder-ho veure.  

Osona
Hi ha una coneguda influencier que 
es diu Natalia Osona. Té més de mig 
milió de seguidors a les xarxes i ha cre-
at la seva pròpia marca de moda. No té 
res a veure amb la comarca, és madrile-
nya, però ja que porta el nom d’Osona 
pel món se li podria fer arribar algun 
detall. O cobrar-li alguna cosa.
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Un director 
i professor 
de l’Aula 
de Teatre 
de Lleida 
va abusar 
d’alumnes 
noies d’entre 

14 i 18 anys al llarg de dues 
dècades. En un reportatge 
d’investigació del diari Ara, 
diferents víctimes detallaven 
el modus operandi d’aquest 
depredador repugnant, un 
altre professor còmplice i 
fins i tot un alumne imita-
dor. Produeix molt de fàstic 

imaginar l’abús continuat 
sobre dues generacions de 
nenes i sobretot em deixa 
estupefacta que no sortís res 
a la llum fins al 2018, quan 
per força havia de ser un 
secret a veus. Vint anys! Això 
quantes adolescents poden 
ser? Quanta gent va mirar 
cap a una altra banda?

Un silenci d’aquest calibre 
l’hem vist abans, en altres 
casos, dins de comunitats 
tancades i amb lideratges 
ferris. Aquí és terrible pen-
sar que es tractava de lleure 
juvenil i que el professor era 

més carismàtic que autori-
tari. Promovia un ambient 
sexualitzat a les classes 

i manipulava les noies, 
menors, inexpertes i devotes 
aprenents d’actriu. L’escenari 
és un espai de gran vulnera-
bilitat. Comencen a ser legió 
els homes que amb algun 
pretext –sigui l’alliberament 
sexual, el mètode, el guió, 
un ascens professional o en 
nom de l’Art– han difuminat 
tramposament les barreres 
de l’abús i el consentiment.

Però tornem al cas. Perquè 
quan apareixen als mitjans 
notícies així també ens 
obliguen a revisar el nostre 
passat individual. Va ocór-

rer res semblant als entorns 
on jo em movia? Em podria 
haver passat a mi als escol-
tes, a natació, a música, als 
castellers? Li podria passar a 
la meva filla? Què ho podria 
haver aturat. Com prevenim 
les víctimes potencials. Com 
impedim als agressors que 
actuïn.

A cop calent, l’impacte 
dels casos d’abusos sembren 
automàticament la llavor de 
la por i el dubte arreu, a les 
altres aules de teatre però 
també entre les famílies de 
qualsevol ciutat que porten 
els seus fills a qualsevol acti-
vitat, al cau, a futbol, a piano 
o a catequesi. Per això aques-
tes notícies ens ressonen 
tant i poden modificar les 
nostres decisions de futur.

Josep Maria Miró ho 
retratava molt bé a l’obra El 
principi d’Arquimedes. Plan-
tejava una disjuntiva difícil 
de resoldre: com a societat, 
volem activar mecanismes 
de seguretat que impedei-
xin, per exemple, que els 
monitors i els seus alumnes 
tinguin cap contacte físic o 
en solitari per evitar els mals 
majors? O no volem renun-
ciar a la tendresa i la proxi-
mitat i, per tant, acceptem el 
risc que hi hagi pomes podri-
des? Quan aterrem aquest 
dilema teòric en els nostres 
fills, sens dubte optem pel 
risc zero. Però, portat a l’ex-
trem, el panorama és aterri-
dor: volem que els nostres 
fills visquin en una societat 
alienada on l’afecte estigui 
proscrit?

Laura Serra
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Els casos 
d’abusos 

sexuals sembren 
automàticament  

la llavor  
de la por i  

el dubte arreu

ELS ABUSOS I LA POR


