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Restriccions a l’accés 
al medi natural
El temor a les concentracions de gent i al contagi de la Covid-19 posa en alerta els ajuntaments: 
Campdevànol ja ha prohibit el bany al Torrent de la Cabana i estudien mesures per a la riera de Merlès

L’Ajuntament de Campdevànol ha estat 
dels primers a reaccionar i ja ha prohi-
bit el bany al Torrent de la Cabana. El 
risc de concentració de gent en aquests 
espais naturals per banyar-s’hi –que en 

podria veure incrementada l’afluència 
per les restriccions que s’imposaran 
per anar a la platja i les piscines– i les 
poques garanties que l’aigua no clorada 
no sigui transmissora del virus han fet 

que els ajuntaments estudiïn prendre 
mesures. Al Lluçanès, s’augmentarà la 
vigilància a la riera de Merlès i no des-
carten prohibir-hi el bany. Sant Pere de 
Torelló –a la foto– també ho valora. 

u Entitats socials 
aplaudeixen el 
nou ingrés mínim 
vital per frenar la 
pobresa extrema
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u Obren les 
escoles coincidint 
amb el pas a la 
fase 2 però sense 
activitat lectiva

u Arriba l’hora de 
les piscines,  
els pavellons 
d’esport i els 
camps de futbol

u Els museus 
aprofiten el seu 
primer cap de 
setmana per 
reivindicar-se

u Els locals d’oci 
nocturn veuen 
amb preocupació 
les mesures que 
els imposen

(Pàgines 2 a 9, editorial, 
Esports i Cultura)

Una mare amb dues nenes, aquest dissabte a la riera de Sant Pere de Torelló

Protestes per la benzinera de Sant Martí d’Albars
Unes quaranta persones es van concentrar diumenge a Sant 
Martí d’Albars contra la construcció d’una benzinera al costat 
de la carretera C-62. Volen que s’aturin les obres.

(Pàgina 13)
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Desmantellen 
un punt de 
venda de 
droga al centre 
històric de Vic

(Pàgina 14)

Sant Bartomeu 
aprova la 
suspensió de 
llicències a les 
naus de Puigneró

(Pàgina 23)

Claus de l’anunciat 
adeu de Manlleu a la 
recollida de deixalles 
del Consell d’Osona

(Pàgines 10 i 11)

L’Ajuntament de Manlleu 
ha recuperat la compe-
tència per fer la recollida 
de deixalles. Això canvia 
la relació amb l’empresa 
mixta del Consell d’Osona, 
que l’abril que ve s’extin-
geix. Manlleu necessita 
fer aquest pas per optar a 
una subvenció europea per 
implantar el porta a porta.

Gegants amb 
mascareta a Vila-seca
La Covid-19 no va impedir 
celebrar diumenge la cerca-
vila de gegants pels carrers 
de Vila-seca. Era un dels 
actes de la festa major.

(Pàgina 31)
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L’ingrés mínim vital aprovat diven-
dres pel Consell de Ministres oxige-
narà la situació de moltes famílies 
que han viscut en pròpia pell l’im-

pacte de la crisi. Els serveis socials 
i les entitats que treballen amb els 
sectors més desafavorits de la socie-
tat han detectat un fort augment de 

la demanda amb la declaració de l’es-
tat d’alarma i lamenten que aquesta 
mesura estrella del govern no arribi a 
tots els col·lectius que ho necessiten.

Vic/Ripoll

Vicenç Bigas

La Covid-19 ha tensionat la 
situació de moltes famílies 
a conseqüència del confina-
ment i la demanda als serveis 
socials s’ha disparat. L’ex-
cepcionalitat de la situació 
ha fet aflorar que “moltes 
famílies es queden sense 
cap tipus d’ingrés i no tenen 
capacitat d’estalvi”, ressalta 
Mar Espadaler, coordinadora 
de la Creu Roja a Osona. Tot 
i això, el pes del sector agro-
alimentari i d’altres serveis 
essencials que han continuat 
treballant durant l’aturada 
de l’activitat ha mitigat l’im-
pacte de les conseqüències 
econòmiques de la pandèmia 
en l’àmbit domèstic. “A Vic, 
la situació és més suau que a 
la corona metropolitana. Ara, 
la demanda ha augmentat 
moltíssim en dos mesos però 
és assumible”, apunta Judit 
Simó, a la qual li ha esclatat 
la crisi en la seva aterrada 
com a nova cap del Servei de 
Benestar Social de la ciutat.

Per això, des dels diferents 
serveis que treballen amb els 
col·lectius més desafavorits 
consideren que el nou ingrés 
mínim vital aprovat diven-
dres pel Consell de Ministres 
és una mesura que contribu-
irà a redreçar la situació de 
moltes famílies, però no sufi-
cient per posar fi a la deman-
da assistencial. Per Miquel 
Franch, educador social 
i directiu de l’associació 
Tapís, que té tres empreses 
d’inserció laboral, el que és 
un dels principals punts pro-
gramàtics previst per aquest 
govern de coalició i que ara 
el coronavirus ha accelerat 
“és una bona solució però cal 
lligar-ho a habitatge, educa-
ció, salut, treball i relacions 
de convivència”. “Això és 
una mesura reactiva que ara 
mateix fa falta”, sosté la regi-
dora de Benestar i Família 
de Vic, Núria Homs, però per 
evitar l’exclusió “hem de ser 
preventius”.

Els estudis que s’han dut 
a terme confirmen que tant 
Osona com el Ripollès tenen 
una taxa de risc de pobresa 
inferior a la mitjana catalana, 
que el 2018 era del 21,3%. 
Es calcula que al voltant del 
8% de les unitats familiars 
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L’Abdel, aquest divendres mirant a través d’una de les finestres d’EL 9 NOU

Les dificultats que ha passat un osonenc que aquest mes de maig 
ha cobrat per primer cop la renda garantida de la Generalitat

“Vaig dormir al carrer”

Vic

Guillem Rico

La situació de l’Abdel –pre-
fereix que no es publiqui 
el cognom per preservar la 
identitat– no ha estat fàcil. 
Viu a Catalunya des del 1998 
i des que va arribar havia 
treballat a temporades en 
diferents àmbits com la jar-
dineria, en un escorxador o 
també en una carnisseria. 
Caure en la beguda el va por-
tar a una situació de la qual 
encara no s’ha recuperat, tot 
i que aquest mes per primer 
cop ha cobrat la renda míni-
ma garantida de la Generali-
tat. En la darrera feina “cada 
dia tenia algun problema, 
com que bevia no podia 
aguantar ni fer res bé”, ja 
que arribava en ocasions tard 
i malament, recorda. Aques-
ta situació va fer que tampoc 
pogués trobar cap altra feina: 

“No volen gent amb aquest 
problema” i ho entén. 

L’Abdel, que s’està tractant 
de la seva addició a l’alcohol i 
fa mesos que no beu, després 
d’haver estat ingressat mig 
any en un centre, relata que 
en la pitjor època la beguda 
“era el primer que tenia al 
cap al matí”. No sortia de 
casa, “només per anar a bus-
car alcohol”, i amb tot plegat 
es va anar aïllant i va deixar 
de tenir contacte amb amics 
i familiars. “Ho vaig perdre 
tot quan va entrar l’alcohol” 
i fins i tot en una època “vaig 
dormir al carrer” ja que “gas-
tava els diners amb qualsevol 
cosa d’alcohol”.

Quan se li va acabar l’atur, 
explica, es va adreçar al 
Consorci d’Osona de Serveis 
Socials perquè l’ajudessin 
també a trobar una feina, 
però “sempre que em tru-
caven deia que no”. Ara, 

però, està millor, tot i que 
com a conseqüència de la 
seva addició a l’alcohol té 
problemes físics que no li 
permeten fer determinades 
feines. Tot i això, vol trobar 
una feina, encara que és 
conscient que “és complicat 
en aquest moment”, a causa 
de la crisi que ha generat el 
coronavirus.

A través dels serveis soci-
als ha trobat un pis particu-
lar on ha llogat una habitació 
que ara podrà pagar amb la 
renda mínima garantida de 
644 euros. Fins ara no tenia 
cap ingrés, “no tenia diners 
d’enlloc”, explica, i també és 
un dels usuaris del menja-
dor social que des de l’estat 
d’alarma reparteix menús al 
Seminari. Els serveis socials 
“m’estant ajudant molt”, 
remarca. Ara, després de tot, 
l’Abdel comença a veure una 
sortida.

han de recórrer als serveis 
socials, però ara mateix es 
fa impossible saber quantes 
s podran beneficiar del nou 
ajut que el govern espanyol 
ja fixa en 100.000 d’entrada 

a tot l’Estat. La Generalitat 
ja tenia en marxa la renda 
garantida de ciutadania per 
a tota persona amb ingressos 
inferiors al 100% de la renda 
de suficiència de Catalunya. 

Les dues prestacions són 
complementàries, però per 
ser-ne beneficiari cal tenir 
la nacionalitat espanyola i 
això entra en conflicte amb la 
situació de molts immigrants.

“Tenim cada vegada més 
persones en situació admi-
nistrativa irregular”, alerta 
Homs. “Potser aprofitant 
la pandèmia era el moment 
excepcional de regularit-
zar-los”, apunta Espadaler, 
a qui demanen ajuda molts 
immigrants que amb l’estat 
d’alarma s’han quedat sense 
cap ingrés ni possibilitats de 
tornar al seu país, tant per 
falta de recursos com per 
la supressió del transport. 
I això en el supòsit que allà 
no estiguin amenaçats. Però 
també truquen a la porta dels 
menjadors socials famílies 
que, tot i tenir feina, han vist 
reduïts els seus ingressos per 
un ERTO i després de pagar 
l’habitatge i les despeses bàsi-
ques no els queden diners per 
alimentar-se.

Tant l’ingrés mínim vital 
com la renda garantida són 
compatibles amb feines a 
temps parcial i això “és una 
bona notícia perquè aquests 
ingressos sovint són de 

treball precari”, adverteix 
Franch. De fet, encara que 
percebre-les doni la sensació 
que alimenta la cultura del 
subsidi “l’experiència ens 
diu que també està servint 
perquè la gent pugui millo-
rar el seu perfil laboral. N’hi 
ha molts que aprofiten per 
formar-se”, segons Marta 
Muntadas, regidora de Ser-
veis Socials de Tona i tècnica 
de l’Ajuntament de Vic.

L’altra bretxa que afecta 
les persones d’aquest perfil 
és la digital, ja que la majo-
ria dels tràmits s’han de fer 
de forma telemàtica i molts 
no tenen recursos ni capa-
citació per dur-los a terme. 
Passat l’estiu l’Ajuntament 
de Vic vol muntar un espai 
per facilitar-los l’obtenció 
del certificat digital i “tre-
ballar de manera diferent”, 
segons Homs. Miquel 
Franch reclama “una orga-
nització comuna a la comar-
ca pels temes socials que no 
s’està fent”.

Els serveis socials valoren l’ingrés 
mínim vital per l’augment de la demanda
Preocupa que la mesura aprovada pel govern espanyol no arribi, però, a tots els col·lectius més desafavorits

Els immigrants 
sense papers es 

queden al marge 
dels ajuts
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Vic

V.B.

L’estat d’alarma també ha 
retardat la reobertura del 
Rebost Solidari de Vic amb 
el seu nou plantejament. A 
partir d’aquest dimarts, les 
prop de 700 famílies que hi 
recorren es trobaran amb un 
nou sistema de funcionament 
basant-se en una puntuació 
que els hagin determinat els 
serveis socials en funció de 
la seva situació, que podran 
bescanviar per aliments amb 
un valor variable com si es 
tractés d’un supermercat.

El sistema, que ja s’utilitza 
en altres poblacions d’Osona 
i el Ripollès, dignifica les per-
sones usuàries i els permet 
escollir aliments més en fun-

Vic

V.B.

La crisi també ha precipitat 
el tancament d’Oikia, la 
botiga d’economia social i 
solidària que Càritas Dioce-
sana de Vic i les associacions 
Casal Claret i Tapís van obrir 
fa cinc anys al carrer de la 
Ramada de Vic. La decisió ja 
estava presa d’antuvi perquè 
el projecte “esmerça massa 
energia”, segons el respon-
sable de la botiga, Jordi 
Bancells, i “va en detriment 
de l’altra funció, donar eines 
d’empoderament a aquestes 
persones” a les quals han 
destinat els seus esforços 
aquestes entitats del tercer 
sector, que ara veuen com 
han de donar resposta a 
altres necessitats.

Catalunya ja es 
va avançar tres 
anys a la mesura 
de l’Estat

Vic

V.B.

La Generalitat ha demanat 
poder gestionar l’ingrés 
mínim vital, de la mateixa 
manera que ho faran el País 
Basc i Navarra. El govern 
català ja es va avançar el 
2017 amb la creació de la 
renda garantida de ciuta-
dania a partit d’una inici-
ativa legislativa popular, 
que poden cobrar els que 
no tenen feina a temps 
complet i que durant els 
dos mesos anteriors a la 
sol·licitud tinguin uns 
ingressos inferiors a un 
barem establert segons la 
unitat familiar. Des del mes 
d’abril aquesta xifra oscil·la 
entre els 664 euros al mes 
en 12 pagues per a una sola 
persona i els 1.208 per a les 
famílies de cinc o més mem-
bres. Es gestiona a través 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i per rebre-la cal 
tenir més de 23 anys, estar 
empadronat a Catalunya i 
acreditar dos anys de resi-
dència.

Les característiques de 
l’ingrés mínim vital encara 
no han estat publicades al 
Butlletí Oficial de l’Estat, 
tot i que entren en vigor a 
1 de juny, però també pren 
com a marc de referència la 
unitat familiar. La quanti-
tat a rebre dependrà de la 
renda i estableix des d’un 
ingrés mínim de 462 euros 
per a una sola persona fins 
als 1.015 per a famílies de 
cinc persones o més. El titu-
lar de l’ajuda, que es gesti-
ona a través de la Seguretat 
Social, haurà de tenir entre 
23 i 65 anys i portar un any 
de residència a Espanya de 
forma legal si s’és immi-
grant.

Systems
Certification

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

p r e i n s c r i p c i o n s
Av. de Roma, 260 - Tel. 93 851 37 05
ies-antoni-pous@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet/

• Integració social.
• Educació infantil.

Batxillerats:
Tecnològic, cientificotècnic, 
ciències de la salut, gestió, 

ciències socials i humanístic.

• Atenció a les persones en situació
  de dependència.
• Conducció d’activitats fisioesportives
   en el medi natural.
• IfE en manteniment instal·lacions esportives

CiClE formatiu Grau mitjà
 CfGm del 2 al 8 de juny

ifE del 29 de juny al 7 de juliol

CiClE formatiu
Grau supErior

Del 10 al 17 de juny

BatxillErat
Del 27 de maig al 3 de juny

institut antoni pous
i arGila
MANLLEU
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Tanca la botiga solidària Oikia
Les tres entitats que se’n fan càrrec consideren que ara han de donar resposta a altres necessitats

A la botiga s’hi troben pro-
ductes produïts per aquestes 
entitats, que ara continua-
ran venent pels seus propis 
canals de distribució, però 
també d’altres de comerç 
just i solidari. En total hi ha 
més de 350 referències de 
productes d’alimentació, 
cosmètica natural, decoració, 
artesania, bijuteria i comple-
ments que fins al 30 de juny 
es vendran amb un 20% de 
descompte al taulell i amb un 
10% pel servei a domicili.

La liquidació ha animat 
les vendes d’aquests últims 
dies en un establiment on 
“venia gent conscienciada i 
relacionada amb el món soci-
al a part de veïns”, segons 
Bancells, però també molts 
clients esporàdics en la cam-
panya de Nadal. 

L’estat d’alarma ha endarrerit les obres per adaptar el local a un nou sistema de funcionament

Reobre el Rebost Solidari de Vic

ció dels seus gustos i necessi-
tats. Fins ara es lliuraven dos 
dies a la setmana bosses amb 
aliments que el beneficiari 
no podia escollir i es creu que 
amb aquest canvi, que amplia 
l’obertura a tres dies, s’evita-
rà el malbaratament.

Als usuaris “els hem de trac-
tar també com a persones amb 
capacitats”, considera la regi-
dora de Benestar i Família, 
Núria Homs. A part de l’Ajun-
tament, Càritas Arxiprestal i 
Creu Roja Osona també col-
laboren amb el Rebost Solida-
ri. Els dies previs al tancament 
per adequar l’espai a aquest 
nou sistema de funcionament 
es van repartir paquets més 
grossos d’aliments en previsió 
o es van lliurar targetes mone-
der a les famílies.
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Un voluntari fent els últims preparatius al nou espai
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Jordi Bancells, amb el cartell anunciant descomptes a la botiga
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Osona,  
el Ripollès  
i el Moianès, 
ja a la fase 2
Vic/Ripoll/Moià

EL 9 NOU

Osona, el Moianès i el Ripo-
llès, que formen part de 
les regions sanitàries de la 
Catalunya Central i Girona, 
han assolit aquesta mitjanit 
la fase 2 de la desescalada, la 
qual cosa permetrà continuar 
relaxant el confinament i les 
restriccions. Després de dos 
mesos i mig a casa, un dels 
canvis destacats és que els 
infants i adolescents poden 
tornar a escoles i instituts, 
però de manera voluntària 
i pensant especialment en 
nens i nenes en situació de 
vulnerabilitat o dels quals la 
família no es pot fer càrrec 
per l’obligació de treball 
presencial. El Departament 
d’Educació ha fixat un com-
pendi de mesures de segure-
tat pel que fa al retorn a les 
aules, com ara grups de vuit 
o deu alumnes en el cas dels 
nens i nenes de 3 a 6 anys, 
però alguns docents alerten 
que seran difícils de complir 
i que, a més a més, suprimir 
jocs o evitar en tot moment 
el contacte físic pot generar 
ansietat i un impacte emoci-
onal negatiu als infants. Des 
dels sindicats USTEC-Stes, 
CCOO, la Intersindical CSC 
i el Sindicat de Professors de 
Secundària demanen a les 
direccions dels centres “que 
prioritzin la salut i que no 
obrin els centres o en limitin 
l’atenció si no es compta amb 
els materials convenients 
per garantir-ne la segure-
tat”. Segons han confirmat 
els Serveis Territorials de 
la Catalunya Central a EL 9 
NOU, ara per ara no hi ha 
cap centre osonenc que hagi 
comunicat a la Generalitat 
que no obrirà amb el pas a la 
fase 2.

Altres canvis que arriben 
amb l’avanç del desconfina-

ment són que, sense sortir de 
la regió sanitària, es pot fer 
esport més enllà del propi ter-
me municipal; la possibilitat 
d’atendre clients a l’interior 
de bars i restaurants sense 
superar el 40% de l’afora-
ment, i la recuperació de 
visites de familiars a les resi-

dències per a la tercera edat 
sempre que no hi hagi malalts 
amb Covid-19 o estiguin 
perfectament aïllats. També 
s’eliminen les franges horà-
ries als vuit municipis més 
grans que encara en tenien 
(Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, 
Tona, Centelles, Roda de Ter 

i Taradell), tret dels horaris 
reservats a persones de més 
de 70 anys. 

Segons dades d’aquest diu-
menge a la tarda, els últims 
dies hi ha hagut cinc noves 
defuncions a causa de la 
Covid-19, tres a Osona i dues 
al Ripollès, de manera que 

el total de persones mortes 
per raons relacionades amb 
el coronavirus és de 636 i 13, 
respectivament. Al Moia-
nès en són 28. Pel que fa als 
hospitals, als tres d’Osona 
hi ha ingressats 26 pacients 
afectats per la malaltia i de 
Campdevànol, un. 

*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 Generali-
tat de Catalunya.

L’esport no professional es pot 
practicar a qualsevol via o es-
pai públic dins 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 del vespre, mentre 
que la resta poden fer-ho en 
qualsevol moment exceptuant 
aquestes franges. Els entrena-
ments han de ser individuals, i 
en les lligues professionals, de 
14 jugadors o jugadores més el 
tècnic. Es permet reobrir amb 
un 30% de l’aforament centres 
d’alt rendiment, gimnasos, pis-
cines i instal·lacions esportives 
a l’aire lliure, però cal demanar 
cita prèvia. 

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

Es pot circular per la regió 
sanitària pròpia amb llibertat 
i sense limitacions horàries. 
Per desplaçar-se a d’altres 
calen motius sanitaris, labo-
rals, de retorn al lloc de resi-
dència 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. 

Què es pot fer a partir d’aquest dilluns?

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.

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.

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.

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.

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.

Les residències per a la gent gran sense residents amb Covid-
19 o amb sectorització i aïllament dels espais poden recuperar 
les visites de familiars, però seguint estrictes mesures de 
seguretat i restriccions: evitar el contacte físic, cribratge de 
símptomes en arribar o trobades d’un màxim de 30 minuts un 
cop a la setmana.

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.

PERSONAL AJUNTAMENT DE VIC
Procés de selecció:

Tècnic/a d’Ocupació

La informació de la convocatòria està penjada al web d’ofertes 
del Servei Local d’Ocupació www.diba.cat/slo

(oferta número 296360).

Per prendre part en aquest procés selectiu us podeu apuntar 
mitjançant el mateix web o bé enviant el currículum a 
ocupacio@vic.cat fins el 09/06/2020 a les 14h.

Informació: Servei Local d’Ocupació.
Tel. 93 886 21 00.
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Carta.cat, un projecte que 
opta per portar les cartes de 
serveis cap al format digital

Vic

EL 9 NOU

La divisió centrada en solu-
cions tecnològiques de l’em-
presa vigatana Dadà Comu-
nica, Dadalab, aposta per 
portar les cartes del sector 
dels serveis cap a un format 
digital, per evitar, així, que 
aquestes canviïn constant-
ment de mans entre els cli-
ents i per fomentar i ajudar 

a tots els petits comerços a 
tornar cap a la normalitat. 
Aquest projecte, que rep el 
nom de Carta.cat, aposta 
per implementar en tots els 
serveis que l’utilitzin un codi 
QR que es pugui llegir des de 
qualsevol telèfon intel·ligent 
i que condueixi directament 
a la carta de l’establiment. El 
projecte no se centra en cap 
sector en específic, ja que 
es podrà utilitzar en tots els 

comerços que facin servir 
habitualment cartes, des de 
cafès o restaurants fins a 
perruqueries o centres d’es-
tètica, entre d’altres. Les car-
tes digitals creades a través 
de la plataforma Carta.cat 
seran totalment gratuïtes, i 
aniran acompanyades d’un 
software fàcil, pràctic i intu-
ïtiu per facilitar la creació, ja 
que es podrà utilitzar només 
seguint unes instruccions 
que la mateixa plataforma 
ja incorpora. Un cop creada, 
la plataforma proporcionarà 
un codi personalitzat que es 
podrà imprimir en format 
QR i que es podrà situar a tot 
arreu on el comerciant pre-
fereixi.
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Campdevànol/Lluçà

A. Jaumira / J. Remolins

L’augment de les tempera-
tures les darreres setmanes 
i les restriccions per anar a 
la platja i a la piscina per la 
Covid-19 han fet que els rius 
i gorgs naturals tornin a aga-
far protagonisme. Sobretot 
aquells que són molt acces-
sibles des de la carretera. 
Malgrat les ganes de banyar-
se, les poques garanties de 
salubritat de l’aigua dolça 
no clorada –on sembla que 
el coronavirus podria man-
tenir-s’hi viu uns quants 
dies– i la complexitat per fer 
que es mantingui la distància 
de seguretat han fet prendre 
decisions als ajuntaments 
de les zones que cada estiu 
ja rebien molts banyistes 
en previsió que aquest any 
hi pugui haver més gent. 
Al Torrent de la Cabana de 
Campdevànol s’ha prohibit 
el bany, mentre que a la riera 
de Merlès al Lluçanès hi hau-
rà vigilància i també mediten 
prohibir-hi el bany. A Sant 
Pere de Torelló l’Ajuntament 
també pren mesures per evi-
tar concentracions massives i 
l’incivisme al riu Ges.

L’inici dels quatre mesos 
de major afluència al Torrent 
de la Cabana coincideix amb 
l’anunci de l’alcaldessa de 
Campdevànol, Dolors Costa, 
de la prohibició que aquest 
any i a causa de la lluita con-
tra la Covid-19 es farà per 
passejar-se o banyar-se als 
gorgs del Torrent de la Caba-
na. L’aforament que s’havia 
establert per aquest emble-
màtic espai natural era actu-
alment de 500 persones, però 
la impossibilitat de rebai-
xar-ne el nombre respectant 
alhora les distàncies de segu-
retat ha facilitat que s’acabi 
decidint-ne la prohibició.

Des de 2017 que es fa un 
control de pas al Torrent de 
la Cabana, però aquest any 
“ningú ho voldrà fer perquè 
no dona beneficis”, afirma 
Costa, que confia que gràcies 
als vigilants municipals, Pro-
tecció Civil, Mossos d’Esqua-
dra i fins i tot alguna persona 
contractada per aquesta feina 
es podrà fer fora la gent que 
vulgui accedir-hi. Per dissu-
adir-los s’hi instal·laran car-
tells. La prohibició s’ha con-
sensuat amb els ajuntaments 
de les Llosses i Borredà, amb 
qui Costa assenyala que s’ha 
obert la possibilitat de signar 
un conveni conjunt que ges-
tioni l’accés al bosc. Aquesta 
setmana hi haurà una reunió 

sumen les mesures de distan-
ciament social. Per l’alcaldes-
sa de Lluçà, però, no és sufi-
cient i “nosaltres voldríem 
que es tanqués”. “Bàsicament, 
per l’emergència sanitària 
però també seria una bona 
manera de regular la riera. 
Cada cop hi ha més gent que 
hi va”, afirma Boixadé. 

De moment esperen la 
resposta de la Generalitat, 
que “hi hauria de fer alguna 
cosa”. “Aquestes zones han 
d’agafar una altra dinàmica 
forçosament. No hi pot anar 
tanta gent descontrolada. No 
hi ha cap altre país europeu 
que permeti això a les zones 
naturals”, afegeix.

On també estan tenint 
problemes és a Sant Pere, 
sobretot a la zona de la Riera, 

a peu de la carretera de la 
Vola. “Hi ha cert descontrol i 
ens és molt difícil. Hi estem a 
sobre, però és un poble petit 
i només tenim un vigilant”, 
afirma l’alcalde, Jordi Fàbre-
ga. En les últimes setmanes 
els Mossos han multat cotxes 
mal aparcats, però “fem una 
crida al sentit comú. No ens 
podem desconfinar de casa 
per confinar-nos al riu”, afe-
geix. El riu Ges ara “baixa 
amb molta aigua i entenc 
que la gent té necessitat 
perquè fa bon temps, però 
la normativa no la posem els 
ajuntaments i estem en estat 
d’alarma i ens toca fer-la res-
pectar”, explica l’alcalde.

Tot i que en els darrers 
dies l’afluència s’ha reduït, 
Fàbrega afirma que durant el 

maig hi ha hagut dies “amb 
més de 300 persones al riu i 
la gent actua com actua, no 
hi ha distanciament social”. 
El problema afegit és l’inci-
visme. “No podem genera-
litzar, però hi ha conductes 
incíviques. Ens passem el dia 
recollint ampolles, gots de 
plàstic o llaunes al riu”, diu.

Un altre lloc tradicional 
per anar a banyar-se en aigua 
dolça és a la Foradada de 
Cantonigròs. “S’ha notat poc 
encara”, celebra l’alcalde, Àlex 
Montanyà. Aquest cap de 
setmana ja s’ha tornat a apli-
car el control amb limitació 
d’accés i l’ecotaxa de 2 euros 
que s’allarga tot l’estiu. Una 
mesura més per evitar aglo-
meracions i reduir el risc de 
contagi també als rius.

Sant Pere de Torelló

Guillem Rico

Tres cotxes i una furgoneta 
aparcats a l’ombra i més 
avall un parell de persones 
despleguen dues cadires per 
mullar els peus a la riera 
de Sant Pere, un tros més 
amunt del pont romànic. 
Uns metres encara més 
enllà, un parell de nens i un 
tros més amunt, la santpe-
renca Eva Garrido amb els 
seus dos fills. Tot i que dis-
sabte al matí feia sol, potser 
per la pluja de divendres i 
les males previsions del cap 
de setmana a la zona no hi 
havia gaire gent. Garrido 
comenta que des que van 
poder sortir amb els nens hi 
han anat algun dia perquè 
viuen en un pis. “Aprofitem 
que tenim aquest entorn per 
venir”, la majoria de dies a 
peu, s’hi estan una estona i 

tornen. “Ho trobo segur, no 
és aigua estancada”, comen-
ta la mare. També perquè hi 
ha poca gent, encara que en 
altres dies no és així. 

Tot baixant passa gent 
amb bicicleta, com Jordi 
Coromina amb les seves 
dues filles, que “és el primer 
dia que venim fins aquí”. 
Coromina explica que “ahir 
van venir a fer gent fora”. 
Per ara “anem dia a dia i 
no tenim previst venir a 
banyar-nos al riu”. 

De nou prop de la zona de 
pícnic David Dorado, també 
de Sant Pere, diu que altres 
dies hi ha més gent. Ell hi va 
sovint amb un amic a pas-
sejar els gossos, a banyar-se 
de moment no, tot i que no 
descarten fer-ho un cop ja 
es passi a la fase 2. Dorado 
explica que “algun dia han 
vingut els Mossos i han 
posat multes”. 

I de fet, ningú acaba de 
tenir massa clar què està 
permès i què no a la fase 1. 
Com els tres pintors que es 
veuen travessant el pont de 
la riera. Tenen els cavallets 
separats, però no són de 
Sant Pere. Voltar per pintar 
ho feien abans de la Covid-
19 i aquest era el segon dia 
que anaven a Sant Pere. Ara 
saben que es pot sortir del 
poble i creuen que no fan 
res mal fet. Tampoc ho creu, 
tot i que també té dubtes, 
l’Anna, de Vic, que va amb 
dues nenes i que havia deci-
dit anar fins a Sant Pere 
perquè “els dissabtes amb 
el mercat l’anella verda de 
Vic “s’omple de gent”. A les 
nenes els diu que si posen 
les mans a l’aigua “no es 
toquin la cara”, per si de cas. 
Ja que “aquest matí estava 
destapat, aprofitem per 
posar-hi els peus”.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Prohibeixen el bany al Torrent  
de la Cabana pel perill de contagi

A la riera de Merlès hi posaran vigilància i a Sant Pere de Torelló busquen com parar l’incivisme

El mal temps ha reduït puntualment els visitants a la riera de Sant Pere

Mullar els peus a la riera
Algunes de les persones que aquest dissabte al matí eren a la riera de Sant Pere

amb propietaris de la zona 
per explicar-los el punt de vis-
ta del municipi. “No es poden 
posar portes a la muntanya, 
però farem el possible per 
evitar-hi l’accés”, diu Costa.

Un altre punt calent és a 
la riera de Merlès, a cavall 
entre el Berguedà, el Ripo-
llès i el Lluçanès. La idea 
de restringir-hi l’accés ja hi 
era abans de l’arribada del 
coronavirus. “Des de Lluçà 
sempre hem defensat que 

l’accés a la riera fos restrin-
git”, explica l’alcaldessa, Eva 
Boixadé. Ara els ajuntaments 
treballen per intensificar el 
control i aplicar mesures més 
dràstiques per restringir-hi 
l’accés o fins i tot prohibir-hi 
el bany per evitar el risc de 
contagi. L’any passat ja van 
prendre decisions per contro-
lar-ho i s’habilitaran prop de 
60 aparcaments als laterals 
de la carretera per limitar-ne 
l’aforament i es multaran els 

cotxes mal aparcats.
Ara, però, han decidit 

ampliar les mesures i faran 
una “inversió important” 
per contractar un servei de 
vigilància rural que amb el 
suport dels Mossos d’Esqua-
dra i els Agents Rurals faran 
complir la normativa, entre 
les quals hi ha les prohibici-
ons de fer foc, deixar escom-
braries o acampar. També hi 
ha l’obligació de portar els 
gossos lligats. A més ara s’hi 

La Covid-19 
pot resistir més 
temps a l’aigua 

dolça no clorada

A Cantonigròs ja 
s’ha reactivat el 
control d’accés a 

la Foradada



NOU9EL PUBLICITAT

ANYS

als nostres anunciants,
lectors,

subscriptors
i punts de venda

estant al nostre costat

Compra

SOM

imprescindibles ARA

més que mai AJUDA’NS

i llegeix

Premsa Comarcal

Dilluns, 1 de juny de 20206



EL TEMANOU9EL

Les Carpes ViG Estiu volien obrir el 20 de juny. Ramon Portet,
gerent del Grup ViG, denuncia el tracte que rep l’oci nocturn

“Obrir amb un terç és ruïnós”

Gurb/Vic

A.J.

“El millor de l’estiu és que 
sempre torna.” És un dels 
lemes que any rere any for-
ma part de Les Carpes ViG 
Estiu. Sense la pandèmia 
del coronavirus, Les Carpes 
ViG Estiu ja faria un mes 
que hauria obert les portes. 

“Estàvem treballant amb 
la previsió de poder comen-
çar a treballar el 20 de juny 
i amb el nou BOE estem 
al·lucinant i de moment 
paralitzarem el que volíem 
fer. No sabem quan podrem 
obrir ni com, però ens fem 
pagues que sigui en les 

Les Carpes ViG Estiu, un dels locals amb més públic a Osona durant l’estiu, havia d’obrir portes a principis de maig

pitjors condicions”, explica 
Ramon Portet, gerent i un 
dels socis del Grup ViG, que 
regenta Les Carpes, l’Era 
del Sot, el Saravà i l’Envelat, 
alguns dels principals locals 
d’oci de Gurb i Vic.

La situació és crítica per-
què “amb un terç de l’afo-
rament no fem res. Amb els 
diners que ens costa obrir el 
local, els sous de tots els tre-
balladors i els costos gene-
rals fixos no cobrim amb un 
terç de l’aforament”, afegeix. 
Ramon Portet parla clar. “La 
gent es pensa que a les disco-
teques tot són flors i violes 
i que ens forrem. I no. Ara 
mateix, l’únic que pretenem 

és no haver de tancar defini-
tivament. No volem guanyar 
diners, ens conformem a no 
perdre’n més i no haver de 
tancar definitivament”. Això 
els obligarà potser a aug-
mentar el preu de l’entrada 
“perquè si no no ens surt a 
compte tornar a obrir”.

“Vam ser els primers a cau-
re i serem els últims que ens 
deixaran aixecar”, lamenta 
Portet. I és que les discote-
ques ja no podien obrir des 
del 13 de març juntament 
amb els bars, però “nosaltres 
ja ens vam avançar per res-
ponsabilitat. Abans que ens 
diguessin que no, ja havíem 
decidit tancar”, recorda. 
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El 12 de març explica-
ven en un comunicat que 
no obririen fins que no es 
pogués fer amb garanties. 
Des de llavors, els treballa-
dors de l’empresa estan en 
un ERTO i això tampoc ajuda 
a les condicions pel retorn 
a la normalitat. “Quan ens 
diguin que podem obrir amb 
un terç, traurem els treballa-
dors que necessitem de l’ER-
TO però llavors per als que 
es mantinguin a l’ERTO hau-
rem de pagar el 70% de la 
Seguretat Social. Només ens 
deixen obrir un 33%, però 
nosaltres hem de pagar gai-
rebé el total dels treballadors 
a la Seguretat Social. Això és 
un negoci ruïnós”, lamenta 
Portet. “Tenim la llicència 
com a sala de festes, tenim a 
tothom assegurat i amb con-
tracte. Per fer les coses com 
toca, ens foten encara més”, 
afegeix indignat.

“Entenc que el primer és 
la seguretat de les persones, 
però quina diferència hi ha 
entre un bar musical i un 
bar? Que nosaltres posem 
la música més alta? Per què 
ells poden obrir al 50% de la 
terrassa i nosaltres res?”, es 
pregunta. “Ens sentim mal-
tractats perquè ens conside-
ren dins del sector cultural 
però som de tercera o quarta 
divisió”, afirma Portet.

La divuitena temporada 
de Les Carpes ViG Estiu 
començarà amb retard. 
“Nosaltres tenim moltes 
ganes de tornar a obrir. És la 
nostra feina i el que volem 
fer però ens ho posen molt 
complicat. Molt”, diu.

Un estiu per ballar amb mascareta
La reobertura de les discoteques estava prevista a la fase 3, però el BOE de dissabte de moment les deixa fora

Gurb/Vic/Camprodon

Arnau Jaumira

L’oci nocturn trigarà temps 
a tornar a ser el mateix. Van 
tancar amb l’entrada en vigor 
de l’estat d’alarma i des de 
llavors les discoteques i els 
bars musicals no han pogut 
tornar a obrir. 

Amb l’inici del pla de des-
confinament, les discoteques 
van quedar relegades a la 
fase 3 i amb aquesta idea van 
començar a treballar amb 
un protocol on s’inclouen 
mesures per fer-hi front. Tot 
i això, aquest dissabte la sor-
presa del sector va ser majús-
cula quan amb el BOE que el 
govern central va publicar 
amb mesures de la fase 3 
s’especificava que l’oci noc-
turn encara no podia obrir. 

“El sector de l’oci nocturn 
vol fer pública la seva per-
plexitat i incomprensió per 
l’anunci de les mesures de 
flexibilització al BOE i que 
paradoxalment suposen un 
enduriment de les mesures 

als locals d’oci”, es queixen 
en un comunicat des de la 
Federació Nacional d’Empre-
saris d’oci i espectacles, Espa-
nya de Noche. De moment ja 
han enviat escrits al Ministe-
ri demanant que recapaciti la 
seva postura que exclou l’oci 
nocturn de la tercera fase. 
El seu president, el català 
Ramon Mas, anava més enllà 
en un comunicat on “exigim 
al govern que ens torni a 
incloure a la fase 3. El sector 
està preparat i ha treballat 
per a això”. 

I és que fa uns dies ja es va 
publicar un protocol on es 
detallen les principals mesu-
res que s’haurien de pren-
dre, tot i que encara no ha 

La pista de ball es 
senyalitzarà i es 
delimitaran els 
espais per les 

persones amb una 
quadrícula al terra

Al guarda-roba, es 
guardaran les 
peces dins de 

fundes protectores 
d’un sol ús

Es potenciarà l’ús 
del pagament 

mitjançant
datàfons de 

targeta de crèdit

L’ús de mascareta 
serà obligat en 

espais tancats, tal 
com estableix el 
govern espanyol

Els gots hauran de 
ser d’un sol ús o 

s’hauran de rentar i 
desinfectar a més 

de 80 graus

Es recomana beure 
amb canyeta i es 
demana que n’hi 

hagi d’ecològiques

Quines seran les principals mesures 
que s’aplicaran a l’oci nocturn?

rebut l’aprovació definitiva 
del Ministeri de Sanitat. Al 
protocol hi destaquen, entre 
d’altres, la mesura de fer ser-
vir mascareta, especialment 
a la pista de ball on serà més 
complicat mantenir la distàn-
cia de dos metres. A la pista 
també s’hi delimitarà l’espai 
amb una quadrícula que 
s’haurà de respectar a l’hora 

de ballar. La potenciació de 
les canyetes per beure o del 
pagament amb targeta i si 
pot ser sense contacte també 
formen part d’un protocol en 
el qual ja treballen les disco-
teques a l’espera que sigui 
definitiu en els propers dies.

És el cas del P3, la històrica 
discoteca de Campdevànol 
que porta 44 anys oberta. “Ja 

fa temps que estem prepa-
rant mesures de seguretat i 
d’higiene però encara hi ha 
molta confusió i esperarem 
que siguin mesures defini-
tives”, reconeix Pep Pujol, 
l’actual responsable del local.  
“És complicat sobreviure. El 
que més ens costa és no tenir 
el tracte amb la gent i econò-
micament evidentment és un 

desastre”, afegeix.
“A més, els ERTO han fun-

cionat molt malament i els 
treballadors no han cobrat”, 
explica Pujol. De moment 
encara no s’han marcat una 
data per a la reobertura, però 
reconeixen que si és amb un 
terç de la capacitat “esperarí-
em. Per nosaltres és impossi-
ble obrir amb un terç”.

El sector està 
“perplex” perquè 
ara no se’ls té en 

compte a la fase 3
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Sant Pere de Torelló

Natàlia Peix

Quin ha estat el primer impacte –el que es pot 
valorar en aquests moments– de la crisi de la 
Covid-19 a les zones rurals de Catalunya?

Per mi, el gran impacte ha estat el xoc psicològic 
que hem viscut, a diferents nivells i escales, fent 
caure vells mantres sobre les bondats del sistema 
socioeconòmic vigent. S’ha evidenciat que la deslo-
calització de la producció i la fal·lera del mercat, el 
consum desaforat i les polítiques d’incentiu orien-
tades al benefici curterminista, més enllà de gene-
rar precarietat laboral, patiment humà i depredació 
del medi ens fan dèbils com a societat davant de 
crisis com la de la Covid-19. Pel que fa a l’activitat 
econòmica, en destacaria l’afectació a una part del 
nostre sector primari, al petit comerç, a la petita 
indústria familiar i, evidentment, al sector turístic, 
a més del ja afeblit sistema sanitari. Hem vist els 
efectes amb només dos mesos d’aturada global. 
Penso que això hauria de fer-nos replantejar mol-
tes coses del nostre sistema de vida.

A partir de la pandèmia, es poden obrir nous 
horitzons per als territoris rurals?

Voldria creure que així serà. Hi haurà elements 
de canvi que vèiem i es reivindicaven de feia anys, 
que han aterrat de cop i crec que han vingut per 
quedar-se totalment o parcial. El teletreball n’és 
l’exemple més evident. Ben aviat veurem aprovat 
el decret de teletreball per al personal de la Gene-
ralitat, que afecta desenes de milers de persones 
treballadores, moltes amb casa i encara arrelades 
al territori. D’altra banda, també s’ha fet evident la 
necessitat d’establir un sistema agroalimentari de 
qualitat, autosuficient i resilient, i això només es 
pot fer amb un teixit de petita i mitjana pagesia i 
un sector agroalimentari establert en tot el territo-
ri, amb uns canals de distribució de curta i mitjana 
distància ben estructurats, que és on s’han explorat 
solucions a correcuita, i on queda molt per millorar.

Parla del teletreball. Per treballar a distància, 
però, és imprescindible la connexió a internet 

que ara no arriba, o no ho fa amb les condicions 
òptimes, a tot arreu.

Per mi és la mancança estratègica principal que 
tenim als territoris rurals i que ens podria facilitar 
un salt quàntic. El govern de la Generalitat va tard. 
Des de la Secretaria de Polítiques Digitals s’ha tre-
ballat fort amb les diputacions de Catalunya, i mal-
grat que s’ha establert un calendari clar per dotar 
de fibra capitals de comarca, el 2020, i els petits 
municipis, el 2023, que hi hagi una terminal no és 
garantia de disponibilitat fàcil i accessibilitat veï-
nal. Per això caldria que es generés més economia 
local, petits distribuïdors i instal·ladors que acce-
leressin aquesta disponibilitat, generant economia 
endògena. A Osona en tenim un bon exemple amb 
la gent de Guifi.net.

En la fase més crítica del brot del nou coronavi-
rus, els serveis sanitaris han tendit a concentrar-
se, i s’han tancat temporalment els consultoris 
més petits. Per contra, ha augmentat exponenci-
alment l’assistència telefònica i telemàtica. Com 
s’han d’articular, el sanitari i altres serveis de 
primera necessitat, per garantir-los a tothom?

En la pregunta aportes part de la solució. Encara 
no hem fet el salt definitiu a la teleassistència, i 
la tecnologia i la cultura digital haurien de fer-ho 
possible. Com hem vist, tant els serveis sanitaris 
com els educatius han pogut funcionar, si més no 
en part, per via telemàtica, tot i les mancances. 
Sempre tenint en compte que la màquina és una 
eina, i que mai podrà substituir les persones, s’ha 
d’avançar en aquesta via, però sense deixar ningú 
pel camí. Més enllà d’això, la salut, l’educació o la 
mobilitat són serveis públics que s’han de poder 
adaptar a les realitats de les petites o molt petites 
comunitats rurals. S’ha de garantir l’assistència 
d’urgència, i l’accés als serveis de qualitat i uni-
versals, i en aquest sentit costarà molt revertir els 
anys de pèrdua i la manca endèmica de professio-
nals competents i especialitzats en alguns territo-
ris.

La pandèmia ens està canviant prou per arribar 
a modificar la realitat urbanocèntrica del país? 

En aquest sentit soc bastant pessimista. L’ur-
banocentrisme no és només a la gran ciutat. Als 
nostres pobles i a la nostra pretesa societat rural 
ha arrelat un sistema relacional i un quadre men-
tal totalment urbà. Ens hem desconnectat gairebé 
del tot dels sistemes naturals i agroforestals que 
tenim a tocar, de la comunitat, de les pràctiques 
ancestrals que han configurat el paisatge i la soci-
etat al llarg de la història. Si alguna cosa haurà 
portat de bo la Covid-19 serà tornar a posar al cen-
tre la necessitat d’harmonitzar activitat humana 
i entorn. Una activitat agroforestal al centre, que 
respecti, preservi i millori la biodiversitat existent, 
sense divinitzacions o folkloritzacions absurdes, 
però sí que valoritzi la tasca pagesa. I revaloritzant 
el ritme i la vida al poble, on encara hi ha cert grau 
de socialització i contacte directe amb l’entorn 
natural i la comunitat. I ja seria la repera si des 
de la urbs s’adonessin que necessiten un territori 
rural ben estructurat i viu per continuar existint, 
del qual no poden disposar al seu gust sinó que han 
de concertar i coresponsabilitzar-se’n. 

Més que en moviment migratoris rellevants 
des de les ciutats cap a les parts menys poblades, 
aquesta crisi podria tenir incidència a l’hora de 
frenar la marxa de persones nascudes al món 
rural?

És una de les grans oportunitats que s’obren, la 
d’invertir la tendència al despoblament i repoblar 
el territori, no només les capitals de comarca, ni 
els pobles grans. Però per aconseguir-ho, i que no 
s’acabi generant una nova bombolla especulativa 
de sòl i construcció, cal una política valenta i deci-
dida, interdepartamental i harmònica de l’adminis-
tració catalana, i sobretot coordinada i treballada 
amb les administracions locals i provincials. Des 
d’accions perquè l’habitatge sigui assequible i 
estigui disponible per als nous veïns, passant per 
permetre noves formes d’habitatge col·laboratiu 
que rehabiliti i reaprofiti antics masos o colònies 
industrials en ruïnes, noves formes de treball com 
el teletreball o el coworking o la revisió dels sis-
temes de fiscalitat per afavorir la implantació de 

La Covid-19 ha 
posat al centre 
la necessitat 
d’harmonitzar 
activitat humana  
i entorn

Albert Puigvert (19)

Llicenciat en Ciències Biològiques 
i expert en desenvolupament rural 
i local, Albert Puigvert (Sant Pere 
de Torelló, 1972) és actualment el 
gerent de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA). En 
aquesta entrevista reflexiona sobre 
l’impacte, positiu i negatiu, que la 
crisi del coronavirus pot tenir a les 
zones rurals, des d’on es reclama 
una millor gestió del territori per al 
benefici col·lectiu. 
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CANAL 25

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

Si vius en una comunitat de propietaris, amb 
antenes comunitàries, s’haurà d’avisar un 
antenista i tenir en compte si l’antena és 
modular.

Podeu trobar més informació entrant a 
el9nou.cat/antena o trucant al 93 889 49 49
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petits emprenedors i empreses.
També hi ha la possibilitat que les percepcions 

en relació amb l’entorn i al territori derivades 
de la crisi sanitària i el confinament siguin tem-
porals, que quan es pugui recuperar una certa 
normalitat desapareguin...

Sí, la por que tinc és que tot el tsunami emocio-
nal i de pensaments quedi en no-res. Vaig veient 
que la intel·ligència col·lectiva brilla per la seva 
absència i que tot allò que es parlava durant el pri-
mer mes de confinament sobre la visió més crítica 
i del perquè estàvem així, sobre que calia replan-
tejar-se moltes coses, ha deixat pas a una visió, 

aparentment pragmàtica, de recuperar l’activi-
tat i la nova normalitat. Una nova normalitat 

basada en l’anterior, però més precaritzada. 
No ens veig capaços, a nivell global, d’afron-

tar els reptes de forma valenta i plantejar 
canvis radicals. La crisi anterior, que ens 
ha tingut deu anys marejats, ha servit 
per canviar poques coses. Falta lideratge 
global, i hi ha por de perdre qualitat de 
vida, cosa que es reflecteix amb l’ascens 
de l’extrema dreta, és un clàssic. Si hi 
ha d’haver canvi, el veig viable a escala 
local o comunal, amb noves formes de 
reorganització, que posaran en escac 
el sistema actual. 

Es parla d’una crisi econòmica 
sense precedents com a conseqüèn-
cia de la crisi sanitària de la Covid-
19. En aquest context, quins tipus 
d’activitats poden tenir futur en el 
món rural? Hi ha de guanyar pre-
sència l’economia circular?

L’economia circular i la verda 
és l’economia de sempre al món 
rural, i jo hi afegiria les formes col-
laboratives de la mateixa. Tancar cer-
cles en l’aprofitament dels recursos, 
usar aquells que tenim a prop sense 

exhaurir la seva capacitat de regenera-

ció, adequar les necessitats a la disponibilitat, i no 
al revés, i la col·laboració entre els agents del ter-
ritori, són els principis de base de les comunitats 
rurals i les seves activitats de sempre. L’oportuni-
tat és en l’aplicació de la tecnologia i de les NTIC, 
que han de permetre implantar noves activitats 
que generin valor, i, sobretot, on es pugui, tancar 
els cercles productius perquè el valor sorgeixi i 
s’aprofiti al mateix territori, per exemple amb la 
fusta de qualitat per a la construcció o els elabo-
rats alimentaris.

Són, en qualsevol cas, activitats amb models 
de negoci no encarats a la gran acumulació de 
beneficis?

La petita activitat també és una essencialitat 
rural. L’acopi absurd de materials, diner o propie-
tat no és garantia de qualitat de vida. I la ruralitat 
està feta de moltes petites experiències vivencials, 
de petites economies que, agrupades i de forma 
harmònica amb l’entorn, configuren una realitat 
diversa, rica i resilient. Per això ens agrada més 
parlar de ruralitats que de rural. Sempre hem dit 
que Catalunya és un país de pimes i, en part, és per 
l’arrelament i diversificació de tota la vida als ter-
ritoris diversos que configuren el nostre petit país.

Un món menys globalitzat, una de les conse-
qüències que s’apunten en l’era post-Covid-19, 
donaria més cabuda a aquestes maneres de gua-
nyar-se la vida?

Segur, no tenia massa sentit aquest moviment 
de materials i persones global. I, de fet, era i és un 
dels principals causants de l’emergència climàtica 

en la qual estem immersos. Es parlarà molt de relo-
calització d’activitats, veurem...

És optimista o pessimista respecte al fet que 
la lluita per frenar el canvi climàtic surti refor-
çada de l’impacte que està generant la crisi del 
coronavirus? No cal anar gaire enrere per trobar 
reclamacions d’una millor gestió del territori 
per al benefici de tot el país, per exemple quan hi 
va haver els incendis de la Ribera d’Ebre el 2019, 
o el temporal Glòria, el gener de 2020. 

M’agradaria ser optimista, però la inèrcia dels 
últims 30 anys no augura massa res de bo. Som de 
memòria curta, i en la línia del que comentes, ja 
ningú recorda els incendis de la Ribera d’Ebre o 
el temporal Glòria. La consciència d’emergència 
climàtica sí que va quallant, de fet, evidenciada 
per les anomalies climàtiques massa sovintejades. 
Tristament, però, no som capaços de veure que tot 
plegat és només la punta de l’iceberg de la crisi 
de fons, que és la sistèmica i en la qual no sabem 
com posicionar-nos, més enllà de declaracions 
altisonants i cimeres, pactes i estratègies. Per sort, 
també, són les petites iniciatives més locals les 
que, sumades, podrien generar un canvi general. 
Hi tinc un bri d’esperança.

Han de canviar les polítiques de desenvolupa-
ment rural? Com les han d’abordar les adminis-
tracions? 

Canviar segur, però aquest canvi requereix 
transversalitat. Les necessitats i la urgència 
d’afrontar els reptes que tenim davant passen per 
tenir una agenda rural clara, pactada i consensu-
ada. L’administració ha de promoure polítiques 
valentes que facilitin els instruments bàsics per al 
bon desenvolupament de les activitats humanes 
al territori, i per garantir-hi la qualitat de vida 
i l’equitat. Cal una visió integral, transversal, 
interadministrativa (coordinada entre diferents 
nivells local, comarcal, demarcacional i nacional) 
i reterritorialitzada de les polítiques, que per ser 
eficients s’haurien de plantejar i aterrar lluny dels 
despatxos de Barcelona.

“No ens veig capaços, a nivell 
global, d’afrontar els reptes i 
plantejar canvis radicals. El canvi 
el veig viable a escala local”
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Quina valoració en fa, que 
Manlleu marxi de l’empresa 
mixta de recollida del Con-
sell Comarcal?

Manlleu sempre ha cregut 
en el sistema de gestió de 
residus comarcal, així ho 

ha demostrat tots aquests 
anys. I aquesta voluntat no 
ha pas canviat, perquè des 
de l’Ajuntament de Manlleu 
valoren molt positivament el 
servei que reben de l’empre-
sa mixta del Consell Comar-
cal: Recollida de Residus 
d’Osona, SL.

Per tant, ho entén tenint 

d’una subvenció molt impor-
tant, que permet canviar 
del sistema de contenidors 
al sistema porta a porta, 
que implicaria per la ciutat 
obtenir millor nivell de reci-
clatge dels seus residus. Un 
sistema també impulsat pel 
Consell Comarcal. Implan-
tar-lo seria una bona notícia 
per Manlleu i per la comarca.

L’absència d’un ajunta-
ment gran compromet el 
futur immediat de l’empre-
sa?

En cas que Manlleu marxi 
serà una baixada d’ingressos 
important, però també de 
despesa. La separació serà 
relativament senzilla perquè 
Manlleu ja era un centre de 

en compte que recuperar el 
servei és un requisit perquè 
l’Ajuntament pugui optar a 
una subvenció europea per 
fer el porta a porta?

Precisament s’entén per 
això. Manlleu ja ens ha dit 
que només marxarà en cas 
d’obtenir la subvenció de 
fons Feder. Estem parlant 

Entrevista a Joan Carles Rodríguez, president del Consell d’Osona

“No en compromet el futur 
immediat, però tindrà una afectació 
evident que caldrà tenir en compte”

L’Ajuntament de Manlleu ha re-
cuperat la competència per fer la 
recollida de deixalles. Això sig-
nifica canviar la relació que l’ha 
vinculat a l’empresa del Consell 

Comarcal d’Osona els últims vuit 
anys, però és un requisit per aco-
llir-se a una subvenció europea 
clau en l’objectiu d’implantar el 
porta a porta a la ciutat el 2021. 

Fer i desfer  
el mateix camí
Manlleu, que l’any 2012 va delegar la recollida de deixalles al Consell 
d’Osona, ara en recupera la competència per optar a un ajut europeu

Manlleu

A. Danés / T. Vilamala

D’aquí a un any en aques-
tes mateixes dates Manlleu 
té previst estar a punt per 
implantar –o haver implantat 
ja– el model de recollida de 
deixalles porta a porta. Amb 
l’objectiu de fer-ho possible, 
l’Ajuntament ha sol·licitat 
una subvenció al fons euro-
peu Feder que cofinançaria 
el 50% de les despeses, però 
les bases per optar-hi esta-
bleixen com a requisit que 
s’ha de treure el servei a 
licitació. Això, que sembla un 
formalisme administratiu, en 
realitat té més implicacions 
perquè vol dir que Manlleu, 
que l’any 2012 va encomanar 
al Consell Comarcal la gestió 
de la recollida i la neteja vià-
ria en un clima de felicitaci-
ons mútues perquè represen-
tava apostar per la comarca, 
ara ha de desfer el camí per 
recuperar la competència i, 
així, complir els requisits del 
Feder, poder treure a licitació 
el servei i, per tant, optar a la 
subvenció.

Mentrestant, els veïns 
de Manlleu no notaran cap 
canvi. La majoria, segura-
ment, no sabien que amb 
anterioritat al 2012 el ser-
vei el prestava Fomento de 

Construcciones y Contratas 
(FCC), i abans Pilsa, i que 
del 2012 ençà va a càrrec de 
la societat Recollida de Resi-

dus d’Osona SL (RRO), una 
empresa mixta participada en 
un 55% pel Consell Comar-
cal d’Osona i en un 45% per 

Cespa, companyia del grup 
Ferrovial. El precipitat adeu 
de Manlleu fa que RRO 
perdi el segon municipi més 
gran de la comarca. Des d’un 
punt de vista econòmic des 
de l’empresa asseguren que 
no serà cap daltabaix. Però 
hi ha un factor addicional: 
d’aquí a onze mesos RRO 
desapareixerà. Els estatuts de 
la societat es van inscriure al 
registre mercantil l’abril de 
1997, i després de 24 anys (16 
d’inicials i 8 de pròrroga) la 
societat té data de caducitat: 
el 15 d’abril de 2021. 

Això significa que, ara, el 
Consell té sobre la taula una 
decisió transcendent: definir 
la fórmula a través de la qual 
prestarà el servei en un futur. 
El ventall de possibilitats 
està condicionat per un marc 
legal que, amb l’entrada en 
vigor el març de 2018 de la 
llei de contractació del sector 
públic, modifica les regles del 
joc. D’aleshores ençà, l’opció 
de l’empresa mixta, abans 
molt celebrada perquè incor-
porava l’agilitat de la privada, 
ha perdut predicament. Desa-
pareixen els avantatges –amb 
la nova llei les mixtes han 
de funcionar com si fossin 
l’administració–, motiu pel 
qual experts consultats per 
EL 9 NOU consideren que no 

té sentit plantejar-se-les com 
opció de futur.

Des del Consell Comar-
cal, però, volen anar pas a 
pas i no ser taxatius. Han 
constituït una comissió amb 
l’encàrrec d’avaluar la situ-
ació i dissenyar escenari de 
futur. Per fer-ho, s’ha con-
tactat amb els ajuntaments 
per conèixer quina previsió 
fan de delegació de serveis 
en matèria de residus. Les 
directrius europees, d’obliga-
da aplicació, situen el focus 
sobre la generació, i tracta-
ment, dels residus. És lògic, 
per tant, que en un futur 
immediat la complexitat de 

la gestió s’incrementi. I és en 
aquest horitzó de canvi on el 
Consell haurà de decidir quin 
és l’instrument idoni per fer 
el servei. Aquesta és la mira-
da llarga que, ara, s’haurà de 
projectar.

Que en aquest context 
Manlleu es despengi de 
RRO expliquen que no agra-
da, però tampoc preocupa. 
Per tres motius: el primer, 
perquè no té a veure amb la 
qualitat del servei –Manlleu 
sempre ha reconegut que 
és bo– ; el segon, perquè es 
considera que pel conjunt 
d’Osona acabaria essent posi-
tiu que Manlleu aconseguís 

El 2011 es va fer 
la gran coalició: 

la ‘fitxa Manlleu’ 
certificava la pau 
entre ERC i CiU

El marc ara no és 
polític: per optar 
a l’ajut del Feder 
li cal recuperar el 

servei

Joan Carles Rodríguez

Aleshores, es va 
vendre com una 

aposta per la 
comarca ara en 

entredit 

Unanimitat 
política a Manlleu
Manlleu Els arguments que 
esgrimeix l’equip de govern (ERC 
i JxCat) de l’Ajuntament de Man-
lleu a l’hora de defensar el pas 
al porta a porta són que dispara 
els nivells de recollida selectiva, 
l’encariment progressiu del cànon 
per dipositar tones de material no 
reciclable a l’abocador d’Orís i el 

fet que els contenidors que hi ha 
a la ciutat hauran esgotat la vida 
útil l’any vinent. Al ple del mes de 
febrer, tots els grups representats 
al consistori –també l’oposició 
(PSC, CUP i el regidor no adscrit, 
Paco Zambrana)– van aprovar el 
compromís d’avançar cap a aquest 
model. El consens polític era clau 
per optar a la subvenció del fons 
europeu Feder, però malgrat l’OK 
els regidors socialistes van aler-
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treball diferenciat. No en 
compromet el futur imme-
diat, però sí que tindrà una 
afectació evident, que cal 
tenir en compte en el futur 
model.

L’empresa, en realitat, 
s’extingeix d’aquí a un any. 
Ara toca repensar el futur?

Efectivament, i l’estem 
repensant des de principi 
de mandat. Hem demanat 
als ajuntaments quin plan-
tejament fan del servei, i en 
general volen encarregar 
més serveis al Consell, tant 
de recollida de residus com 
de neteja viària. El model 
que hi ha hagut fins ara ha 
sigut exitós: els ajuntaments 
el valoren positivament i 

som la comarca de Catalunya 
amb millors índexs de reci-
clatge, també gràcies a la fei-
na dels ajuntaments que no 
fan la recollida amb el Con-
sell, com els de la Mancomu-
nitat La Plana. Cal repensar 
el model quedant-nos amb 
les coses bones, i si pot ser 
millorant-lo. Per fer-ho, cal 
mirada llarga.

Amb la nova llei de con-
tractació les empreses mix-
tes perden sentit?

Perden alguns dels avan-
tatges que tenien. En part, 
per exemple, la seva flexibili-
tat per adaptar-se en cas que 
els ajuntaments deleguessin 
més serveis públics al Con-
sell Comarcal. Això les fa 

una figura jurídica menys 
interessant...

La disjuntiva tornarà 
a ser entre una empresa 
pública i una concessió pri-
vada?

La disjuntiva tornarà a ser 
crear un model que garan-
teixi el control públic. Que 
sigui eficient, que mantingui 
la confiança dels ajunta-
ments que ens deleguen el 
servei. I que, a banda d’efi-
cient, mantingui el nivell 
d’excel·lència al qual hem 
arribat. Només hi ha un 
camí: buscar la implicació de 
la ciutadania amb els residus 
que genera. Per això volem 
introduir el concepte de 
“pagament per participació”. 

Si no participes del sistema 
de recollida de residus del 
teu municipi, això ha de 
tenir conseqüències. La taxa 
de residus t’hauria de sortir 
més cara.

Amb l’empresa d’aigua, 
en la mateixa disjuntiva, 
van optar per la via públi-
ca. Aquesta empresa, però, 
encara no està operativa.

No, però estem a punt de 
constituir el consell d’ad-
ministració i en l’últim ple 
vam aprovar el finançament 
necessari per engegar-la. 
Estem estructurant la nova 
empresa Onaigua perquè 
quan comenci a donar servei 
mostri des del primer dia 
que sap gestionar el servei 
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el Feder i implantés el porta 
a porta, i, el tercer, perquè 
coincideix en un horitzó de 
replantejament del servei per 
la desaparició de RRO. Per 
tant, ara és un bon moment 
perquè els canvis, al final, 
vindran obligats pel calen-
dari.

Sobre aquest debat existeix 
un precedent recent: el que 
es va fer durant el passat 
mandat per definir com pres-
tar el servei d’aigua en baixa. 
Del circuit de l’aigua, el Con-
sell ja en feia la part inicial 
(captació i potabilització) i 
la final (depuració), però fal-
tava la baula intermèdia (del 

sell Comarcal. Després dels 
estira-i-arronses de 2003, 
quan el primer tripartit va 
deixar CiU a l’oposició, i del 
2007, quan CiU va donar la 
presidència al PSC per relegar 
ERC a l’oposició, el 2011 es va 
fer un pacte d’ampli espectre 
entre CiU, ERC i PSC que 
volia posar el comptador a 
zero. Que Manlleu, el segon 
municipi quant a habitants 
d’Osona i governat per ERC, 
se sumés al servei del Consell 
era una empenta al projecte 
comarcal i, alhora, venia a ser 
com certificar la pau. Ales-

hores es va vendre com una 
aposta per fer comarca tot i 
que, de fons, també hi havia 
un tema pràctic: evitava haver 
de fer un plec de condicions 
complex que amb el canvi 
de Pilsa a FCC ja havia dut 
maldecaps a l’Ajuntament. El 
març de 2012 l’Ajuntament 
va aprovar per unanimitat 
delegar la recollida i la neteja 
viària al Consell; ara, vuit 
anys després, ha aprovat, tam-
bé per unanimitat, recuperar 
les competències. Manlleu 
comença un nou camí.

Les empreses mixtes 
en un nou marc legal
Vic

A.D./T.V.

Recollida de Residus d’Osona 
(RRO), societat participada en 
un 55% pel Consell Comarcal 
i en un 45% per Cespa, és 
l’empresa que presta el servei 
de recollida de deixalles i 
neteja viària a 39 municipis 
(en 30 amb el sistema de 
contenidors i en 9 amb el 
model porta a porta). Aquesta 
empresa, que va començar 
a funcionar l’any 1997, amb 
l’alcalde de Prats Ramon Vall 
com a president del Consell 
Comarcal, tenia una vigència 
de 16 anys prorrogats per 8 
d’addicionals. La pròrroga 
expira el 15 d’abril de 2021. 
Això vol dir que RRO en 
menys d’un any deixarà defi-
nitivament de prestar servei.

Aquesta circumstància 
explica que ara el Consell 
Comarcal d’Osona hagi 
començat el compte enrere 
per definir a través de quina 
fórmula es farà la recollida 
a partir de l’abril de l’any 
que ve. L’opció de les empre-
ses mixtes, tot i que la llei 
les continua preveient, ha 
perdut atractiu d’ençà de 
l’entrada en vigor de la nova 
llei de contractació del sector 
públic. Aquesta normativa 
incrementa les exigències 
per contractar i, per tant, els 
avantatges que podien tenir 
a l’hora de fer-ho com un 
privat es dilueixen. Això a la 
pràctica fa que les empreses 
mixtes s’hagin acabat –hauri-
en de funcionar com si fossin 
la mateixa administració– i 
que, per tant, el futur segu-
rament passi per fer una 
concessió del servei tenint en 
compte, sobretot, que això no 
significa privatitzar-lo: el ser-
vei serà públic i l’administra-
ció concessionària ha de tenir 
tots els mecanismes per al 
seu control. Aquest, ara, serà 
el debat. Jurídic diran alguns, 

La nova llei 
restringeix els 
avantatges que 

abans tenien les 
empreses mixtes

Coincideix amb 
la fi de RRO, 

l’empresa mixta 
del Consell que 
caduca el 2021  

públic d’aigua en baixa de 
manera eficient. I que ho 
faci, a més, de manera clara, 
perquè cada Ajuntament 
pugui controlar el servei 
d’aigua que li haurà delegat.

Un any és temps sufici-
ent per trobar una solució 
definitiva? O cal buscar una 
solució-pont per guanyar 
temps?

Això ja ho hem estudiat i 
una solució-pont ens faria 
perdre un temps que no 
tenim. És millor definir el 
model i implantar-lo. En els 
propers dies es convocarà la 
comissió d’estudi del servei, 
que ha de consensuar quin 
és el millor model per als 
propers anys.

El debat 
immediat és 

definir a través 
de quina fórmula 
es presta el servei

dipòsit a l’aixeta) per com-
pletar la cadena. Inicialment, 
es pensava en una empresa 
mixta que emulés RRO, però 
al final es va optar per una 
de pública. El maig de l’any 
passat el ple del Consell va 
validar l’aprovació definitiva 
de l’establiment del servei. 
L’actual gerent del Consell, 
Jaume Colomer, aleshores 
conseller delegat d’aigua 
potable, va pilotar el procés. 
El debat, ara, es reproduirà. 
No obstant això, des del Con-
sell avisen que els dos camps 
no es poden comparar: aigua 
i residus, sostenen, són dos 
serveis als quals no se’ls pot 
aplicar la mateixa plantilla 
d’anàlisi.

Aquest debat s’entrecre-
ua amb el cas Manlleu. Per 
optar al Feder, el projecte 
que presenta el consistori 
ha d’incloure un sistema de 
pagament per “corresponsa-
bilització”, de manera que 
paguin més aquells ciuta-
dans, comerços o indústries 
que demostrin pitjors pràcti-
ques pel que fa a la prevenció 
i la recollida selectiva; caldrà 
implantar un “canal de comu-
nicació obert i bidireccional” 
amb la població, incorporar 
elements de compra verda 
(tenir en compte no només 
criteris econòmics i tècnics, 
sinó també ambientals i soci-
als, a l’hora d’adquirir béns 
i materials, com ara cubells 
o camions) i establir, entre 
d’altres, sistemes transpa-
rents de fiscalització dels 
resultats i costos del sistema 
porta a porta. Per fer tot això, 
però, el punt número 1 era 
recuperar la competència del 
servei.

Això, a la pràctica, significa 
desfer el camí teixit l’any 
2012, quan l’Ajuntament va 
delegar la competència al 
Consell Comarcal. Aleshores, 
podia semblar una qüestió 
menor perquè, en realitat, els 
contenidors es van continuar 
buidant i els carrers es van 
seguir netejant, però en el 
context de l’època hi havia 
també una lectura política. 
Primer, perquè coincidia en 
un moment de canvi al Con-

tar dels riscos de tirar endavant el 
porta a porta “de forma precipitada” 
i sense haver realitzat una prova 
pilot a les zones de Manlleu amb 
major densitat de població. Flory 
Martínez, de la CUP,  ja va destacar 
aleshores que es tracta d’un model 
que “ens permetrà avançar en la cor-
responsabilització de la ciutadania” 
i “rebuts on es pagui de manera pro-
porcional segons les quantitats de 
residus que genera cada habitatge”.

  39 municipis. L’em-
presa mixta realitza la 
recollida de deixalles a 
9 pobles que apliquen 
el porta a porta i 30 
amb contenidors.

   Alts índexs de reciclat-
ge. La recollida selectiva 
als municipis on opera 
RRO és del 62%. Supera 
en vint punts la mitjana 
catalana.

  92 treballadors. A RRO 
hi treballen 92 perso-
nes entre conductors, 
peons i un equip comú, 
amb una antiguitat 
mitjana de 9,26 anys.

RRO, EN XIFRES

punts per sobre de la mitjana 
catalana (42%). El de la Man-
comunitat, especialitzada en 
el porta a porta, és del 76%.

Osona, a través del Consor-
ci per a la gestió de residus 
urbans, una entitat pública 
integrada pel Consell, l’Agèn-
cia de Residus i l’Ajuntament 
d’Orís, té ben resoltes les 
infraestructures amb l’aboca-
dor d’Orís, el Centre de Trac-
tament de Residus –equipa-
ment per tractar la fracció 
resta i l’orgànica– i la planta 
de triatge de multiproducte.

però, en realitat, també polí-
tic. Al final, serà una decisió 
política.

Mentrestant, RRO conti-
nua treballant. Segons les 
dades de la memòria de l’any 
2019, presta servei a 39 muni-
cipis que en conjunt sumen 
130.000 habitants. No opera 
a tota la comarca perquè a 
Osona també presta servei la 
Mancomunitat La Plana, que 
agrupa una dotzena d’ajun-
taments. En els que gestiona 
RRO l’índex mitjà de recolli-
da selectiva és del 62%, vint 
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Plou sobre mullat
La Fundació Daniel Shah i Núria Toneu ha passat de combatre dia a dia contra el 

coronavirus als poblats de l’Índia a treballar per pal·liar els efectes d’un cicló devastador

La vigatana Núria Toneu, en una de les últimes visites que va fer als poblats de l’Índia

Vic

Eloi Puigferrer

Des de fa gairebé trenta 
anys, la Fundació Daniel 
Shah i Núria Toneu, amb 
seu a Vic, es dedica a donar 
suport a totes aquelles per-
sones que necessiten ajuda 
humanitària a l’Índia, però 
el reguitzell de catàstrofes 
que han patit els últims 
temps ha posat la població a 
qui ajuden contra les cordes. 
“Ara mateix a l’Índia estan 
passant temps molt difícils, 
ja que s’ha ajuntat la pan-
dèmia del coronavirus amb 
el cicló Amphan, que ho ha 
destrossat tot”, explica Núria 
Toneu, impulsora de la fun-
dació juntament amb Daniel 
Shah. Aquest fenomen 
meteorològic ha causat al 
poblat 15 morts i moltíssims 
desperfectes materials que 
deixen els veïns indefensos 
davant un clima tan exigent 
com el de la selva de l’Índia. 
Tota aquesta situació ha aga-
fat Toneu a Vic, on ha viscut 
aquestes catàstrofes “amb 
impotència”, però també 
amb la seguretat que s’està 
fent tot el possible per aju-
dar els qui més ho han patit, 
ja que “un dels punts més 
forts de la fundació és que 
compta amb molta gent que 
està constantment sobre el 
terreny i que és la força i pre-
sència constant de l’entitat 
allà”, com afirma.

L’afectació per la pandèmia 
de la Covid-19 ha estat glo-
bal, però amb problemes més 
severs com el cicló Amphan 
la malaltia ha quedat en 
un segon pla, gairebé com 
“una broma”, com ho defi-
neix Toneu. “Aquí a l’Índia 
és pràcticament impossible 
aplicar un confinament com 
el que s’ha viscut a Europa, 
ja que en una casa petita hi 

poden viure set o vuit perso-
nes, i no es poden quedar tan-
cats les 24 hores”, explica la 
fundadora. És cert que s’ha 
treballat per intentar mini-
mitzar l’afectació de la pan-
dèmia, però amb la catàstrofe 
natural que ha castigat la 
zona de Bengala recentment 
tot ha quedat en res. “Se’ns 

ha ajuntat tot, i d’aquí a poc 
també arribaran les pluges 
anuals, que ho inunden tot”, 
diu Toneu, “i tal com han 
quedat les infraestructures 
després del cicló, els proble-
mes es van sumant”.

Teulades que han volat, 
bassals enormes o la caiguda 
de la majoria d’arbres frui-

ters són només alguns dels 
problemes amb els quals es 
veuen ara els poblats que 
assisteix la Fundació Daniel 
Shah i Núria Toneu, que 
treballen contra rellotge 
per assegurar la zona abans 
de l’arribada dels monsons. 
“Ara per ara estem centrats 
a trobar plàstics per cobrir 

les teulades de les cases i les 
escoles, però sense ajuda eco-
nòmica està sent molt difícil. 
Estem treballant contra la 
natura”, explica. Actualment, 
les prioritats que es marca la 
fundació són poder recupe-
rar ràpidament l’abastiment 
d’aigua i menjar, que s’han 
perdut pràcticament tots 
arran del cicló “embrutant i 
omplint els pous d’aigua no 
potable, matant els animals 
de granja i inundant els 
conreus i arbres fruiters”, 
com explica Toneu. Sense 
deixar-ho de banda, també 
és primordial “tornar a cons-
truir tot el que el vent s’ha 
emportat de manera que 
pugui aguantar durant anys, 
fent servir materials més 
resistents que el bambú amb 
què està pràcticament tot fet 
allà”, diu.

És per això que, per inten-
tar minimitzar els efectes de 
totes aquestes catàstrofes 
que han castigat durament 
els poblats de l’Índia, la fun-
dació treballa sense parar 
per recaptar tota l’ajuda eco-
nòmica que pugui. “Estem 
recopilant donacions de tots 
els padrins, però també hem 
optat per obrir una platafor-
ma per donar diners a través 
de Gofundme, per obrir-ho a 
més gent”, explica. I és que la 
fundació compta amb tots els 
recursos humans que aporten 
totes les persones que estan 
al peu del canó treballant per 
reconstruir els poblats, però 
en una societat que viu tant 
al dia a dia, i on la majoria de 
persones “van deixar d’anar 
a treballar fa ja molts dies 
per la por al coronavirus”, 
els recursos econòmics dels 
quals disposen per fer front 
a totes aquestes problemàti-
ques són més aviat escassos.

Estat en què han quedat algunes de les edificacions i entorns dels pobles després del pas del cicló Amphan

Amb problemes 
més severs a 

sobre, la Covid 
ha quedat en un 

segon pla
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AMB EL MUNTATGE DE

4 PNEUMÀTICS

2 entrades cinema
+ menú parella

o canvi d’oli gratuït 
(filtre inclòs)00
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45

CINEMA

GRATUÏTA

C. Tarragona, 5
Pol. Ind. Mas Galí - GURB

RESERVES:
93 883 14 89Super-

oferta

Canvi de
filtre i oli
sintètic

15W40 / 10W40

50
Canvi de
filtre i oli
sintètic

5W30 / 5W40

60
TREBALLEM AMB MARQUES ORIGINALS!

ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

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

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

3008 ALLURE PURETECh
GASOLINA 130 CV    9.972 KM                 
Any 2019           24.400 

PEUGEOT TRAVELLER
9 places 226.400 KM               
Any 2018           24.900 

RIFTER ACTIVE PURETECh
110 CV GASOLINA 13.000 KM
Any 2019 16.700

508 GT-LINE DIÈSEL AU-
TOMÀTIC 160 CV  3.000 KM
Any 2018 32.000
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Sant Martí d’Albars

M.Garriga / G.Rico

La construcció d’una nova 
gasolinera a la carretera 
C-62, l’eix del Lluçanès, con-
tinua portant cua. Aquest 
diumenge al matí més d’una 
quarantena de persones –amb 
mascaretes– de diferents 
municipis del Lluçanès es 

van concentrar per mostrar 
la seva disconformitat amb 
les obres que van començar a 
principis de març. La protesta 
l’havia convocat l’assemblea 
de la Truja Negra davant de 
l’ajuntament de Sant Martí 
d’Albars, i de mica en mica 
s’hi va anar sumant gent, que 
després es van desplaçar fins 
al punt on s’estan fent les 

obres. Els participants van 
llegir un manifest per mos-
trar el rebuig a un projecte 
del qual “no en sabíem res”, 
apuntava Guillem Camprubí, 
un dels concentrats i veí de 
Santa Creu de Jutglar. Con-
sideraven que a la zona ja 
tenen dues benzineres i que 
aquest projecte va en contra 
de l’emergència climàtica: 

“No creiem que sigui una 
aposta de futur sostenible”, i 
afegien que “no s’està portant 
a terme la carta de paisatge 
que van firmar alcaldes, enti-
tats i empreses el 2015”. Els 
manifestants creuen que des 
de la societat han d’intentar 
“fer pressió” perquè s’aturi la 
construcció de l’equipament.

L’alcalde de Sant Martí, 

Ramon Padrós (JxCat), es va 
acostar fins a la concentració 
per parlar amb els manifes-
tants. Una trobada en què hi 
va haver moments de certa 
tensió entre tots plegats. 
Padrós els va dir que “més 
del 80%” dels veïns del poble 
estan a favor del projecte 
que, assegura, ve de lluny, i 
que a banda de les dècades 
que fa que se’n parlava per 
fer-la en un punt de la car-
retera antiga, “fa quatre o 
cinc anys que està declarat 
d’interès públic per part de 
la Comissió d’Urbanisme 
de la Generalitat”. L’alcalde 
deia que “des del primer 
moment l’Ajuntament ha 
estat transparent” i “no ens 
fa res venir a parlar amb els 
manifestants”, i remarcava 
que “aquesta obra té tots els 
permisos i informes positius” 
per, a banda de la gasoline-
ra, fer-hi una botiga i en un 
futur també un bar. 

La benzinera es construeix 
al límit de terme entre Sant 
Martí i Olost. L’Ajuntament 
d’Olost ha assegurat que no 
donaran els permisos per fer 
els accessos a l’equipament 
que cauen en el seu terme i 
en una zona de sòl de protec-
ció especial. Sense acord, una 
instància superior haurà de 
decidir.
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A l’esquerra, els manifestants parlant amb l’alcalde, Ramon Padrós, davant de l’ajuntament. A la dreta, penjant pancartes a la futura gasolinera

Una benzinera polèmica
Una concentració convocada per la Truja Negra va reunir diumenge unes 40 persones 

contra la gasolinera de Sant Martí d’Albars. L’alcalde va anar a parlar amb els manifestants

    PUBLICITAT Borsa de motor
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La neteja viària és la 
queixa més habitual 
dels ripollesos

Ripoll El servei Línia Verda 
per tal que els ripollesos 
puguin expressar les seves 
queixes o propostes per rea-
litzar al municipi ha recollit 
2.171 incidències des que va 
posar-se en funcionament 
a inicis de l’any 2015. El 
mateix Ajuntament de Ripoll 
ha explicat que la majoria 
de queixes d’aquest canal de 
comunicació directa entre 
vilatans i el consistori tenen 
com a objectiu la neteja vià-
ria. L’enllumenat, els parcs 
i jardins, les voreres, la via 
pública i el mobiliari urbà 
són també referents habitu-
als de les aportacions dels 
veïns a través d’aplicacions 
de telefonia mòbil. De totes 
les incidències registrades, 
el 74% s’han pogut solucio-
nar, segons el consistori. La 
participació en la Línia Verda 
ha anat en augment en els 
últims exercicis. J.R.

Alternativa per Ripoll 
dona part del sou a 
entitats locals

Ripoll Els dos regidors del 
grup municipal d’Alternativa 
per Ripoll-CUP a l’Ajunta-
ment de Ripoll, Aitor Car-
mona i Rebeca Galavís, han 
renunciat a títol personal a 
part del sou que tenen pel 
seu càrrec des del mes d’abril 
i fins que no es recuperi la 
normalitat la destinaran a 
diferents entitats del muni-
cipi. Paral·lelament el partit 
ha previst fer una donació 
de 2.000 euros per destinar 
a projectes per combatre les 
desigualtats socials deriva-
des de la crisi provocada per 
la Covid-19. En els pròxims 
dies tenen previst publicar 
unes bases perquè les enti-
tats que tenen un projecte 
amb propostes de xoc puguin 
fer les seves aportacions i 
concursar-hi. J.R.

La via verda entre 
Ripoll i Gombrèn, a 
punt d’iniciar les obres

Campdevànol Les obres de 
la via verda que han d’unir 
Ripoll amb Gombrèn s’ini-
ciaran a mitjans del mes de 
juny i tindran una durada de 
sis mesos. El principal entre-
banc per enllaçar aquestes 
poblacions del Baix Ripollès 
és la unió entre Ripoll i 
Campdevànol, on farà falta 
un pas soterrani a la carrete-
ra N-260 i un pont passadís 
per evitar el riu Freser. Quan 
s’executi caldrà fer atura-
des puntuals a la circulació. 
Entre Campdevànol i Gom-
brèn també cal empalmar 
diferents trams que ara es 
realitzen per carretera. J.R.

Una nova promoció 
de metges al Consorci 
Hospitalari de Vic
Vic Gairebé una vintena 
de metges i infermeres van 
acabar aquest dijous la seva 
estada com a residents als 
centres hospitalaris del 
Consorci Hospitalari de Vic 
a la comarca d’Osona, des-
prés d’una etapa formativa 
d’entre dos i cinc anys i amb 
l’afegit d’haver-se trobat 
enmig de la pandèmia de 
la Covid-19. En total van 
ser 19 professionals que, a 
partir d’ara, es convertiran 
en metges i infermeres de 
ple dret.

Torelló destina l’import 
dels pressupostos 
participatius a  
la crisi sanitària

Torelló L’Ajuntament de 
Torelló ha cancel·lat el pro-
jecte de pressupostos parti-
cipatius d’aquest 2020 per 
destinar l’import de 30.000 
euros previstos en aquesta 
partida a pal·liar els efectes 
de la crisi sanitària del coro-
navirus. Segons expliquen 
des del consistori, es tracta 
d’una decisió que ha estat 
consensuada entre tots els 
grups municipals. Els comp-
tes d’aquest any preveien 
recuperar un procés de parti-
cipació ciutadana perquè fos-
sin els veïns que proposessin 
a quina actuació volien desti-
nar aquest import. Les vota-
cions s’havien de fer aquesta 
primavera per desenvolupar 
el projecte abans d’acabar 
l’any.

El detingut, de 23 anys, citava els clients al seu pis o a la via pública

Vic

EL 9 NOU

Una actuació conjunta de la 
Policia Nacional i la Guàrdia 
Urbana ha permès desmante-
llar un punt de venda de dro-
ga al carrer de la Ramada de 
Vic i detenir-ne el principal 
sospitós, un veí de la ciutat 
de 23 anys. L’activitat s’ha-
via fet encara més evident 
durant el confinament, pel 
continu trànsit de persones 
a les quals l’acusat citava al 
propi domicili per fer la tran-
sacció mentre la resta del 
veïnat estava tancat a casa 
seva, segons expliquen des 
de la Guàrdia Urbana.

Veïns dels carrers de la 
Ramada, Sant Miquel dels 
Sants i el parc de Maria 
Àngels Anglada feia temps 
que havien traslladat les 
seves queixes per aquest trà-
fic de substàncies estupefa-
ents, que a vegades es duia a 
terme en ple carrer. En algu-
nes ocasions l’acusat havia 
atiat un gos de raça potenci-
alment perillosa contra els 
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El dispositiu, divendres al matí, al carrer de la Ramada

veïns que li recriminaven la 
seva conducta.

El seguiment dut a terme 
pels dos cossos policials va 
permetre obtenir informació 
suficient perquè el jutge 
autoritzés l’entrada i escor-
coll al domicili en qüestió, 
que ambdós van dur a terme 
aquest divendres al matí 
amb la presència també de la 

patrulla canina. Al seu interi-
or s’hi van trobar substàncies 
estupefaents, eines de pesat-
ge de precisió, embolcalls i 
una gran quantitat de diners 
en metàl·lic en fraccions 
petites. El detingut va passar 
dissabte a disposició poli-
cial acusat de la presumpta 
comissió d’un delicte contra 
la salut pública.

Gurb

EL 9 NOU

El jutge ha decidit arxivar 
provisionalment la causa 
contra tres dels cinc encau-
sats pels talls de la C-25 a 
Gurb, a la confluència amb la 
C-17, durant la vaga del 21 de 
febrer de 2019, amb motiu 

de l’inici del judici de l’1-O. 
Els encausats van declarar 
al desembre després que 
s’ajornés en dues ocasions als 
jutjats de Vic acompanyats 
per un centenar de persones 
que els volien donar suport 
i que els van acompanyar 
des de la plaça Major fins a 
l’entrada dels jutjats. Se’ls 

Arxiven provisionalment la 
causa contra tres dels encausats 
pels talls a la C-25 el 21-F

acusava de desordres públics, 
la qual cosa van negar davant 
el jutge i van reivindicar el 
seu dret a la vaga. 

La decisió no és ferma i és 
susceptible de recurs. Segons 
han fet públic des de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies, la 
interlocutòria acorda que el 
procediment continuï enda-
vant. Això significa que s’ar-
xivi per als tres encausats, 
però es manté l’acusació per 
a un quart, Roger Aguayo, en 
una peça separada. Durant 
la vaga del 21-F, els Mossos 
d’Esquadra també van dete-
nir una cinquena persona, el 
procediment de la qual tam-
bé es manté. 

La decisió no és ferma i és susceptible de recurs

Taradell 
augmenta les 
sancions a qui 
fa malament la 
recollida selectiva

Taradell

Laia Miralpeix

L’Ajuntament de Taradell va 
aprovar en el ple de dijous la 
modificació de l’ordenança 
reguladora de la recollida 
de residus municipals de 
Taradell. Es modifiquen i 
s’actualitzen les sancions 
per fer malament la recolli-
da selectiva. El regidor de 
Sostenibilitat, Joan Canó, va 
explicar que “l’esperit no és 
sancionar, però en els darrers 
mesos hem trobat diferents 
bosses d’escombraries a la 
via pública en papereres, a 
l’àrea aportació o al carrer… 
i després de la campanya 
informativa que vam fer, 
esperem que ara serveixi 
d’estímul i canvi de compor-
tament d’una petita part”. 
Alhora també s’ha aprofitat 
per actualitzar-ne el redactat 
“perquè era una mica con-
fusa en l’apartat d’infracci-
ons i era difícil saber quina 
sanció s’havia d’aplicar”. La 
nova ordenança classifica les 
infraccions en lleus, greus 
i molt greus i les sancions 
aniran des dels 150 fins als 
3.000 euros.

El ple va tornar a ser pre-
sencial, però amb mesures 
de seguretat. A la taula 
presidencial només hi havia 
l’alcaldessa, el secretari, el 
regidor de Sostenibilitat i el 
cap de l’oposició i la resta de 
regidors estaven asseguts en 
diferents punts de la sala de 
plens.

Desmantellen un punt de venda 
de droga al centre històric de Vic
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Els veïns van estar dos anys sense llum i ara tenien enllumenat provisional

La instal·lació de l’enllumenat de 
Planès comença aquest dimarts

Planoles

Isaac Muntadas

Les obres per instal·lar el 
nou enllumenat de Planès 
(Planoles) començaran 
aquest dimarts vinent des-
prés de múltiples entrebancs. 
Fent memòria, el mes de 
setembre de l’any 2017 el 
nucli es va quedar sense llum 
i no va ser fins dos anys més 

tard que s’hi va posar una 
solució provisional amb la 
instal·lació de 16 fanals que 
funcionaven amb energia 
solar i que duien incorporat 
un llum LED. Per l’alcalde 
de Planoles, David Verge 
(GpPlanoles), era una prio-
ritat desencallar el projecte. 
“Pràcticament l’endemà de 
ser escollit ja vaig anar al 
Consell Comarcal per trobar-

hi una solució, ja que el pro-
jecte s’havia de refer”, deia 
l’alcalde del municipi.

En teoria, les obres havien 
de començar el 23 de març, 
però el coronavirus ho va 
frenar tot. Ara fa uns dies, 
el consistori ja va poder 
fer la signatura de l’acte de 
replanteig amb l’empresa 
adjudicatària, Etrabonal, SA. 
Està previst que els treballs 

s’allarguin una mica més de 
tres mesos; per tant, hauria 
d’estar tot enllestit durant la 
primera quinzena de setem-
bre. En total, s’hi instal·laran 
130 fanals amb llums LED i 
15 més que aniran penjats a 
les parets del centre del nucli 
urbà. L’obra té un cost de 
235.000 més IVA i han hagut 
de demanar un préstec de 
200.000 euros, tot i que ja els 
han concedit una subvenció 
de 40.000 euros i en tenen 
demanada una altra que ani-
ria finançada amb fons euro-
peus. Pel que fa al PUOSC, 
han demanat 250.000 euros 
per als empedrats de Planès i 
Planoles i 120.000 per al Casi-
no de Planoles.

Ribes aprova un 
pla per reactivar 
l’economia local

Ribes de Freser L’Ajunta-
ment de Ribes de Freser des-
tinarà fins a 100.000 euros 
per reactivar l’economia i la 
societat al municipi. Per pal-
liar les conseqüències cau-
sades per la pandèmia de la 
Covid-19, el consistori ha dis-
senyat un programa amb 10 
mesures de xoc que inclouen, 
entre d’altres, devolucions de 
quotes i taxes, la modificació 
del calendari fiscal o línies 
d’ajudes directes que es des-
tinaran a famílies, empreses i 
treballadors autònoms. 

El pla de xoc per la Covid-19 aflora 
tensions al ple de Campdevànol

La transparència també va provocar discrepàncies entre l’equip de govern i l’oposició

Campdevànol

Isaac Muntadas

El ple maratonià –gairebé 
quatre hores i mitja de dura-
da– de Campdevànol d’aquest 
divendres va estar marcat 
pels retrets i la tensió perma-
nent. El desencadenant va ser 
el fet que l’equip de govern 
col·loqués al torn de precs i 
preguntes un punt per deba-
tre la bateria de 25 mesures, 
proposades per ERC, que 
anaven destinades al pla de 
xoc municipal. Al regidor 
republicà Andreu Acosta li va 
estranyar que no hi hagués 
un punt a l’ordre del dia per 
parlar del pla de xoc i va dir 
que la proposta havia de ser-
vir “per provocar que es creés 
una comissió específica de la 
Covid-19 tal com es va parlar 
en reunions anteriors”. De 
fet, Campdevànol ja té el seu 
propi pla de xoc i Acosta va 
lamentar que se n’haguessin 
d’assabentar per la premsa i 
va qualificar d’errada que no 
es comptés amb l’oposició per 
elaborar-lo. “És un menys-
teniment”, va insistir. L’edil 
republicà també va apuntar 
que a la majoria de pobles 
del voltant s’havia creat una 
comissió conjunta per disse-
nyar un pla de xoc. Uns argu-
ments que va subscriure la 
portaveu de la CUP, Mariona 
Baraldés, que va dir que cal-
dria “haver fet el camí junts 
des del principi” i va criticar 
que no es convidés els grups 
de l’oposició a les taules sec-
torials.

El regidor de Serveis Eco-
nòmics, Lluís López (JxCat), 
va recordar que la pandèmia 
havia estat “sobtada i sobre-
vinguda” i calia prendre 
decisions amb rapidesa. Per 
defensar-se, López va convi-

dar-los a mirar el portal de 
transparència de l’Ajunta-
ment “on s’han penjat les reu-
nions de les taules sectorials 
i hi ha 69 publicacions relaci-
onades amb el coronavirus”. 
Tot i això, Acosta va apuntar 
que el govern té un problema 
“de transparència i comunica-
ció”. Un fet que l’alcaldessa, 
Dolors Costa, va negar, ja que 
“sempre hem donat tota la 

informació”. Costa va reiterar 
que la relació entre el govern 
i l’oposició no ha de ser unidi-
reccional i “que no us costava 
res trucar per telèfon per 
comentar-ho”, però Acosta va 
replicar-li que ja ho havien 
comentat en un parell de reu-
nions

El debat s’estava escalfant 
i va ser l’exalcalde Joan Man-
so qui va voler refredar els 

ànims dient que si d’una cosa 
es penedia era de “no haver 
entès que la confiança s’ha de 
cultivar”. Manso va demanar 
a l’oposició que no conver-
tissin els plens en un “espec-
tacle” com havia passat en 
anteriors mandats. L’exbatlle 
va fer autocrítica dient que 
l’equip de govern podia fer 
coses millor, però que l’oposi-
ció també.

El ple telemàtic d’aquest divendres a Campdevànol

Preocupació a 
Sant Joan per les 
esllavissades a 
la muntanya de 
Sant Antoni

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins
Les contínues esllavissades 
que hi ha a la muntanya de 
Sant Antoni s’han conver-
tit en un problema que els 
líders dels dos partits del 
consistori coincideixen a 
qualificar de molt important. 
Un estudi geotècnic que 
l’Ajuntament santjoaní té 
sobre la taula obligarà a una 
actuació imminent, on seria 
ideal construir “esculleres 
immenses”, segons va dir l’al-
calde, Ramon Roqué (MES), 
en el ple de dimecres passat.

Els desplaçaments d’argiles 
afecta una muntanya on a 
banda de la casa ermita que 
s’ha de convertir en un futur 
immediat en un referent 
turístic del municipi, també 
hi ha diversos habitatges de 
famílies que hi viuen perma-
nentment. Per fer front a la 
despesa, l’Ajuntament confia 
que el Pla Únic d’Obres i Ser-
veis serveixi per fer-hi com 
a mínim murs de contenció. 
Roqué va afirmar que “cal 
resoldre-ho amb aquests 
diners o sense”. L’alcalde 
santjoaní també va assenya-
lar que l’Ajuntament fa un 
seguiment setmanal d’una 
problemàtica que fa dècades 
que es perpetua però que 
s’ha accentuat amb episodis 
de pluges com la llevantada 
del gener passat.

El cap de l’oposició, Sergi 
Albrich, va assenyalar que 
anteriors equips de govern 
hi havien actuat tapant les 
fractures, però va demanar 
que es minimitzin els riscos. 
El portaveu d’ERC va expli-
car que a més de Sant Antoni 
també hi ha la mateixa pro-
blemàtica en altres indrets 
de la collada de Santigosa.
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I.M.

Els decrets d’alcaldia també 
van portar controvèrsia. 
Després d’una proposta 
per agilitzar el control dels 
decrets feta pel portaveu 
republicà, Toni Riera, i que 
tenia el vistiplau de la secre-
tària i l’equip de govern, 
Acosta (ERC) va preguntar 
per què no estaven penjats 
al portal de transparència. 
“Els decrets no són públics”, 

va contestar-li Manso. El 
regidor de JxCat va recordar 
que tots els regidors hi tenen 
accés i només es fan públics 
els que demana el ple.

Acosta creia convenient 
que la ciutadania havia de 
tenir la màxima informa-
ció i que es podria fer una 
tria per penjar aquells més 
rellevants. La secretària va 
dir que el consistori no dis-
posava d’una persona que 
es pogués dedicar exclusiva-

Retrets pels decrets ment a aquesta tasca i “hi ha 
altres prioritats per gastar 
els recursos”, va concloure 
Manso. 

Baraldés va assegurar 
que no havia estat capaç de 
trobar la relació de decrets 
abans del ple. “Ens sap 
greu que fem un esforç per 
donar la màxima informació 
possible i sembla que se’ns 
qüestiona”, va respondre la 
secretària. “No poso en dub-
te que treballeu molt, però 
el ple és l’òrgan per parlar 
d’aquestes coses i discutir”, 
va dir Baraldés.
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Xavier Ginesta recull la seva visió 
de dos anys decisius de Catalunya

‘El plebiscit arriba a Europa’ recull articles publicats pel professor i periodista de Balenyà

Balenyà

Jordi Vilarrodà

El primer article és del 26 
de setembre de 2017, pocs 
dies abans del referèndum. 
El darrer és del 10 de gener 
d’enguany, poc abans que la 
pandèmia del coronavirus ho 
capgirés tot. Entremig, han 
passat dos anys transcenden-
tals en la política catalana 
que Xavier Ginesta, perio-
dista i professor de la UVic-
UCC, ha anat resseguint en 
els seus articles d’opinió 
publicats en diversos mit-
jans, entre ells EL 9 NOU. 
Ara n’ha fet una selecció i els 
ha recollit al llibre El plebis-
cit arriba a Europa (Curbet 
Edicions). 

La tria d’articles vol donar 
al lector elements per enten-
dre els corrents de fons que 
hi ha més enllà del dia a 
dia. Fins i tot assumint que 
l’autor hagi pogut escriure’n 
alguns des de l’humor de 
cada moment, més optimista 
o pessimista. “És la subjecti-
vitat honesta que explico als 
estudiants, el lector veurà 
que la persona no és monolí-
tica”, diu Ginesta. Ningú no 
ha estat aliè a la muntanya 
russa en què s’ha convertit la 
política catalana i que el peri-
odista ja havia disseccionat 
en un altre recull d’articles 
anterior, La Catalunya del 
plebiscit (2013). 

Entre les constants que es 
mantenen al llarg dels dos 
últims anys i escaig hi ha la 
d’un Estat que reacciona de 
manera monolítica davant de 
la situació a Catalunya, fins i 
tot amb el canvi de signe del 
govern a Madrid. “Des del 
moment en què van militarit-
zar les rodes de premsa de la 
Covid-19, es veu que aquesta 
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Xavier Ginesta, amb un exemplar del llibre que acaba de sortir a la llum 

La UVic-UCC 
se situa entre 
les 20 millors 
universitats  
de l’Estat

Vic

J.V.

La UVic-UCC s’ha enfilat 
fins al vintè lloc en el darrer 
Rànquing CyD de totes les 
universitats de l’Estat espa-
nyol, avançant 10 posicions 
respecte al curs anterior. 
Aquesta classificació l’ela-
bora cada any una institució 
independent, la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, 
i en el darrer hi participaven 
les 76 universitats que hi ha 
a l’Estat. 

L’avenç de la UVic-UCC 
es produeix sobretot en tres 
dels cinc àmbits que mesura 
l’estudi: la contribució al 
desenvolupament regional, 
l’orientació internacional 
i la transferència de conei-
xement. En el primer és 
on obté la millor nota, i se 
situa en el vuitè lloc, desta-
cant en la captació de fons 
d’investigació regionals. En 
l’àmbit d’internacionalitza-
ció, puja dos llocs i arriba a 
l’onzena posició, amb una 
bona valoració en titulacions 
impartides en altres idio-
mes, mobilitat d’estudiants, 
pràctiques a l’estranger o 
publicacions internacionals. 
L’avenç més substancial, 
però, és en la transferència 
de coneixement, en què la 
UVic-UCC puja 24 posicions, 
i se situa en el lloc núme-
ro 38. En tractar-se d’una 
universitat jove, l’àmbit de 
recerca la situa més enrere, 
però tot i això es col·loca en 
el lloc 54è del rànquing, cinc 
per sobre de l’anterior. En 
l’apartat d’ensenyament i 
aprenentatge la UVic-UCC 
obté una valoració menys 
positiva i baixa nou posicions 
fins a situar-se en el lloc 26è 
del rànquing.

“La política s’ha 
fet als despatxos, 
al Parlament i so-
bretot a Twitter”

“En l’època de les 
postveritats, el 

control del relat 
és essencial”

“La política s’ha 
acostumat a bus-
car en els titulars 
la seva raó de ser”

és la seva manera d’enfocar 
la realitat social i el conflicte 
polític”. En l’arrel d’aquest 
hi ha una qüestió essenci-
al, la de la sobirania: “Qui 
és el poble? Una gran part 
de la sentència judicial del 
Suprem es basa a determinar 
aquesta qüestió”. Catalunya 
és un subjecte polític que 
pot decidir el seu futur? En 
el rerefons, hi ha la forma de 
definir la nació, entre la idea 
essencialista de Herder i la 
més etèria de Renan. Però la 
política actual es mou més a 
les xarxes socials que en l’es-
tudi dels pensadors, i això no 
es pot obviar. “Ens hem dedi-

cat a construir el relat a cop 
de tuit”, diu Ginesta, amb 
els exemples que el llibre no 
inclou però que ho demostra-
ven aquesta mateixa setma-
na, com la picabaralla entre 
Joan Tardà i Quim Torra a la 
xarxa. La tensió entre JxCat 
i ERC ha estat una altra de 
les constants que els articles 
van reflectint, “la lluita per-
manent per l’hegemonia” i 
la poca cultura de coalició 
que encara hi ha en la nostra 
política. “Col·laborar i com-
petir alhora, que també és 
una idea que transmeten als 
universitaris”, diu l’autor. El 
llibre es tanca en un inici de 

2020 ple d’incertesa, i amb 
lideratges que s’exerceixen 
des de la presó o l’exili. La 
crisi de la Covid-19 ha canvi-
at algunes coses, en aquest 
sentit, “i ha deixat emergir 
altres lideratges més pragmà-
tics”, afirma Ginesta. Europe-
ista convençut, malgrat tot, 
creu que hi haurà un darrer 
capítol del conflicte català 
que s’escriurà a Estrasburg. 
Som en el postprocés i Gines-
ta es pregunta si té sentit 
aquest terme, procés, enmig 
d’una crisi sanitària i social 
“que potser ens farà veure 
també la política d’una altra 
manera”. 

Antón Costas, primer convidat 
dimarts a les ‘webinars’ de la UVic

Antón Costas

Vic

EL 9 NOU

“Com la Covid-19 canvia 
l’economia i l’ocupació? Rep-
tes i oportunitats” és el títol 
de la primera sessió del cicle 
webinars, un espai de refle-
xió sobre com la pandèmia 
de la Covid-19 ha canviat les 
nostres vides. El ponent serà 
Antón Costas, catedràtic de 
Política Econòmica i expresi-
dent del Cercle d’Economia.

El cicle està organitzat 
per la Facultat d’Empresa 

i Comunicació de la UVic-
UCC i s’estructura en quatre 
xerrades que tindran lloc els 
quatre primers dimarts del 
mes de juny a les 5 de la tar-
da. EL 9 NOU hi col·laborarà 
i oferirà les xerrades en 
streaming a través de la web 
EL9NOU.CAT. També s’hi 
pot participar activament a 
través de la plataforma Zoom 
prèvia inscripció mitjançant 
la web de la UVic. Antoni 
Bassas, Oriol Amat i Josep 
Ramoneda seran els altres 
participants a les webinars.

Projecte de voluntariat 
per fomentar el català 
entre els joves a Vic

Vic L’Ajuntament de Vic 
posa en marxa aquest mes 
de juny el projecte de volun-
tariat Amistats de Llengua. 
Es tracta de crear parelles 
lingüístiques perquè joves 
nouvinguts d’entre 16 i 25 
anys puguin integrar-se apre-
nent català compartint expe-
riències amb altres joves que 
viuen a la ciutat. El programa 
ofereix formació als partici-
pants per com han de dur a 
terme les trobades virtuals. 
Els interessats han d’enviar 
un whatsapp al 659 03 04 81.

Ajudes a l’Associació 
de Botiguers de 
Taradell

Taradell L’Ajuntament 
de Taradell ha aprovat per 
unanimitat atorgar una 
subvenció extraordinària de 
3.000 euros a l’Associació de 
Botiguers. Una ajuda que ha 
de servir per a la “promoció 
del comerç local”, segons va 
explicar l’alcaldessa, Mercè 
Cabanas, i que encara “no 
forma part dels ajuts que es 
donaran arran de la crisi del 
coronavirus”. Els dos grups 
de l’Ajuntament van donar 
suport a un manifest dels ens 
locals davant la pandèmia.
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EL 9 NOU

L’aprovació divendres de 
l’ingrés mínim vital (IMV) 
en un Consell de Ministres 
extraordinari obre la porta 
a posar fre al greu problema 
de la pobresa. Espanya, tot 
i tenir més d’un 26% de la 
població en risc de pobresa 
o exclusió social, encara no 
tenia una mesura de suport 
econòmic que, amb diferents 
noms i modalitats, sí que han 
desplegat la majoria d’es-
tats de la Unió Europea. La 
implantació de l’IMV forma-
va part del pacte de govern 
entre el PSOE i Unides Po-
dem i preveien desplegar-lo 
de forma progressiva en els 

quatre anys del mandat. La 
crisi econòmica i social que 
comportarà la pandèmia de la 
Covid-19 ha obligat a acce-
lerar-ne la implantació. La 
mesura consistirà en ajudes 
que aniran dels 462 euros 
per a persones que viuen 
soles als 1.015 per a famílies 
amb més de dos fills. Tindrà 
un cost total de 3.000 mili-
ons d’euros i es calcula que 

beneficiarà unes 850.000 llars 
de tot l’Estat. Permetrà sortir 
de la pobresa a 2,3 milions de 
persones. Es tracta en molts 
casos de famílies a qui el 
sistema va excloure després 
de la crisi del 2008 amb el 
risc que, ara, s’agreugés la 
situació a conseqüència de 
l’impacte del coronavirus.

L’aprovació d’una mesura 
d’aquest calat polític s’ha 

fet via decret i arriba en un 
moment de gran tensió polí-
tica a Madrid entre els dos 
blocs: PP-VOX i PSOE-UP. 
Algú podrà discutir les for-
mes, però en una situació com 
l’actual és difícil oposar-se al 
fons. L’IMV, per la seva quan-
tia i perquè obliga els benefi-
ciaris a declarar la renda, no 
desincentiva la reinserció al 
sistema laboral, Al contrari: 

ha de ser la guia d’un itine-
rari de recerca d’ocupació. El 
turbocapitalisme, el capita-
lisme desbocat de les últimes 
dècades que ha maximitzat 
beneficis en el mínim temps 
–sense tenir en compte vari-
ables com l’impacte ambien-
tal–, ha deixat a la cuneta part 
de la societat. Que es continu-
ïn accentuant les diferències 
és insostenible. Ha de ser pos-
sible un sistema més humà. A 
més del debat de fons, ara cal-
drà veure com s’implanta. El 
govern català demana gestio-
nar-ho, com faran el País Basc 
i Navarra. Si es vol primar la 
col·laboració multinivell seria 
bo que l’executiu català n’as-
sumís la responsabilitat.

Una mesura necessària 
contra la pobresa extrema

La crisi sanitària de la Covid-19 
ha sacsejat el conjunt de la ciu-

tadania, i ja no només als pobles i ciutats de 
la Catalunya Central, sinó també al conjunt de 
Catalunya i a escala internacional. Una crisi perso-
nal, social, comunitària, sanitària, econòmica i de 
país que ha posat a prova la nostra capacitat reacti-
va i de superació davant la invasió de la nostra esfe-
ra més íntima, per part del coronavirus i les seves 
derivades.

La normalitat quotidiana a la qual ens havíem 
habituat s’ha vist alterada, i ha incidit de manera 
proporcional als diferents nivells. Davant la matei-
xa s’ha desdibuixat sovint la necessitat i recoma-
nació d’actuació basant-se en principis de subsidi-
arietat i gestió propera al territori i a la seva gent. 
Elements normatius com el decret d’estat d’alarma, 
les diferents i sovint contrariades i confuses nor-
matives disposades a l’efecte i en desenvolupament 
de l’esmentat instrument de limitació de drets i lli-
bertats, han sumat greuges a una ja minvada capa-
citat competencial i d’acció proactiva per part del 
govern del país.

Un cop més, n’hem d’extreure lliçons. Entre 
aquestes, i més enllà de la constatació de la vulne-
rabilitat a la qual estem exposades permanentment 
per multiplicitat d’elements externs, cal fer refe-
rència a allò en què podem incidir amb alt grau de 
certesa i en allò en què sols podem contribuir de 
manera indirecta, però alhora rellevant. Dit d’una 
altra manera, hem de ser capaces de transformar 
situacions en aprenentatges, en millores i en acci-
ons que defugin discursos buits de contingut i de 
bona fe. Minimitzar imprevisibles i neutralitzar 
imprevistos. Adoptar maneres i formes de cogover-
nança real i alineada amb els grans reptes que com 
a societat ens hem de plantejar i als quals hem de 
saber donar resposta, sense descuidar el valor i la 
transcendència del detall, de les petites coses.

El saber fer local ens demostra novament l’alt 

grau de corresponsabilitat necessària, la importàn-
cia de la desconcentració en la gestió i en la presa 
de decisions, el coneixement de l’entorn i la seva 
realitat. El saber fer local, novament, ens indica 
que sols teixint confiances iguals entre agents ter-
ritorials és possible encarar de manera resilient 
respostes adequades, oportunes i vàlides, sempre 
segons una estructuració i adscripció comunitària 
ajustada a la realitat de país.

La difícil situació en què ens trobem amb caràc-

ter ordinari com a país, amb manca de recursos 
que, si bé generem, no disposem, i la impossibili-
tat de gestió real i operativa del que ens és propi, 
ha vingut acompanyada i agreujada per un context 
amb unes decisions foranes i desconnectades de la 
realitat concreta de la nostra comunitat humana. 
Aquest fet, ja per si mateix greu i mancat de racio-
nalitat aparent, hem d’evitar que es vegi reproduït 
sine die també internament en el nostre àmbit ter-
ritorial. No podem exigir allò que no som capaces 
d’autoregular-nos. Reforçar els nivells de descon-
centració operativa, apoderant el territori i la seva 
gent, essent garants de la prestació igualitària dels 

serveis públics amb independència del lloc de resi-
dència, ha de ser, també, pal de paller d’una manera 
d’entendre, concebre i vertebrar el nostre territori 
en el seu conjunt. Reproduir centralismes inefici-
ents no pot ser la resposta continuista d’inacció. 
Entre totes ens mereixem, des de baix, un acord i 
pacte de convivència i atenció a les nostres necessi-
tats i realitats.

Les crisis sorgides arran de la Covid-19 són cada 
cop més emergents i evidents. Això ens ha de per-
metre visualitzar mancances, febleses i amenaces, 
però seria un error no aprofitar per transformar-
les en detecció de fortaleses i generació de grans 
oportunitats. La solidaritat ens és inherent, la bona 
gestió i estructuració també ho han de ser. Perquè 
d’aquestes crisis, encara amatents, n’hem de sor-
tir reforçades, amb treball, esforç, corresponsabi-
litat, serenor i vocació de continuar construint uns 
municipis vius a la Catalunya Central.

Alba Camps  
Delegada territorial del govern a la 
Catalunya Central
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Entre totes, en sortirem reforçades

S’ha d’apoderar el territori 
i la seva gent perquè hi hagi 

una prestació igualitària 
dels serveis públics amb 

independència del lloc de 
residència

vosaltres sou els protagonistes
A les fotogaleries d’

Si organitzeu o participeu en activitats del vostre municipi, o si us 
agrada fotografiar els actes que s’hi fan... PODEU COMPARTIR LES 
VOSTRES FOTOS. Assegureu la difusió en imatges de les festes que 
s’hi celebren.

Com fer-ho?
Envieu les fotos, mínim 10 fotos per galeria, en 
format JPG al mail: lesfotos@vic.el9nou.com
Indiqueu el títol de la festa o l’acte que s’hi ha 
celebrat, la població i també les vostres dades 
(nom, cognom, telèfon i població).
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El segle de les llums s’acabà, a Vic, 
amb una obra llargament somiada: 
la reconstrucció de la catedral de 

Sant Pere. D’aquella antiga catedral romànica inau-
gurada pel bisbe Oliba l’any 1038, en aquell punt 
–finals del XVIII– ja només en quedaven algunes 
traces. 

La primitiva catedral romànica havia sofert al 
llarg del segle XV les primeres transformacions 
importants. La nau central va quedar parcialment 
obstruïda per la construcció del cor dels canonges, 
al mateix temps que s’apuntalava el creuer amb 
nervadures gòtiques i es construïen noves cape-
lles laterals. Per altra banda, s’amplià el presbiteri 
on es col·locà el valuós retaule d’alabastre de Pere 
Oller amb la monumental reixa gòtica que el res-
guardava.

Aquesta remodelació  justificà  en aquells 
moments l’enderroc i el soterrament de la cripta 
romànica. Més endavant (segle XVII), s’amplià la 
nau central segons els gustos i necessitats de l’èpo-
ca, gràcies a la deixa testamentària del canonge 
Joan Rexac, el blasó cisellat del qual és encara ben 
visible a la paret exterior de la nau de tramuntana. 
Aquesta darrera reforma, que no es perdé ni en la 
nova catedral neoclàssica, va consistir en l’ampli-
ació de la nau esquerra amb la construcció de les 
capelles laterals del sector nord, entre les quals cal 
esmentar la de Sant Bernat Calbó, adossada al cam-
panar. 

Tot i el nou projecte del segle XVII, presentat 
per fra Josep de la Concepció, l’obra de continuï-
tat s’aturà bàsicament per la dificultat afegida de 
donar una solució arquitectònicament harmònica 
i econòmicament viable que respectés els claustres 
gòtics. L’edifici restà estancat a l’espera de millors 
temps. De la primitiva estructura romànica sols 
en quedaven els claustres inferiors, la volta de la 
nau central i el vell cloquer, aquest darrer amb els 
finestrals cegats com a mesura de precaució d’ençà 
dels terratrèmols de 1428 que en van fer perillar 
l’estructura.

Durant les festes de glorificació del beat Miquel 
dels Sants, celebrades a la catedral de Vic l’any 
1779, la capacitat de la nau ja es mostrà insufici-
ent. Vic mantenia en aquells moments una població 
força nombrosa, al voltant dels nou mil habitants, i 
les solemnitats religioses no eren cosa de minori-
es. És per tot això que el bisbe Antonio Manuel de 
Artalejo va emprendre la tasca de materialitzar un 
somni acaronat pels seus antecessors, pel capítol i 
per la ciutat: l’ampliació i reformes de l’església de 
la catedral. L’anterior edifici, igual que l’església 
de la Rodona, presentava en la seva cara el rosec i 

l’empremta dels segles. Artalejo intentà conjuntar 
el projecte del nou temple amb el manteniment de 
les capelles barroques, l’elevació de l’antiga nau i la 
conservació íntegra del claustre, la qual cosa pre-
sentava dificultats d’espai afegides. 

Transcorregueren els primers anys esquivant el 
control dels responsables del patrimoni arquitectò-
nic que no permetien cap altre projecte que no fos 
una mera remodelació. Finalment s’iniciaren les 
obres l’any 1781, però el bisbe Artalejo, l’impulsor 
de l’acaronat projecte, va morir a Vic sense veure 
materialitzat el seu somni.

El va succeir l’any 1784 l’il·lustrat Francesc 
Veyan i Mola, que, amb l’acord del capítol, ratifi-
cà com a responsable màxim de l’obra l’arquitecte 
Josep Morató i Codina, darrer representant d’una 
nissaga de constructors i escultors vigatans que 
presentà el seu esbós arquitectònic, seguint el 
model neoclàssic en auge. 

El bisbe Veyan manifestà, des del primer 
moment, la clara voluntat de fer de l’antiga cate-
dral una obra totalment nova. Però la materi-
alització del desig no va ser un camí de roses ja 
que el nou bisbe hagué de superar molts entre-
bancs: d’entrada, els de la Real Academia de San 
Fernando de Madrid (responsable de Patrimoni), 
que continuava imposant el criteri conservacio-
nista de mantenir bàsicament les antigues parets 
mestres i la capella de la Rodona, titllada erròni-
ament de “monumento romano”; després, els del 
Capítol, que superat l’escull anterior no es posa-
va d’acord en l’emplaçament de la nova capella; 
finalment, els de l’oposició del mateix poble que 
si bé l’entusiasmava una nova catedral exigia el 
manteniment dels claustres gòtics. El permís tan 
anhelat de demolició va arribar de Madrid el dia 
7 de novembre de 1787. Entretant, el bisbe havia 
optat per la política de fets consumats. Així que 
tres anys abans que el document d’autorització 
traspassés les portes de palau, la construcció del 
nou temple ja es dreçava a l’altura de la primera 
cornisa. Resolt finalment el dilema dels claustres, 
aquests foren desmuntats i traslladats uns quinze 
metres en direcció a migdia, i van haver de sot-
metre’s a la modificació del seu perímetre origi-
nal que va ser compensat per la construcció d’una 
doble galeria, visible des de l’exterior del passeig 
de muralla. 

Després de la demolició de l’església de la Rodo-
na, davant per davant de la façana de la nova cate-
dral, s’acordà la construcció d’una nova capella 
dedicada a Santa Maria que estrenava un nou espai 
de culte a la renovellada galeria gòtica, mentre que 
al mig de la nova plaça de la Catedral s’hi erigiria 
una edícula commemorativa dedicada a la verge. 
Superats tots aquests entrebancs ja no hi havia 
res que impedís el seguiment del curs de les obres 
del temple, que quedaren acabades oficialment el 
dia 15 de setembre de 1803, data de consagració i 
inauguració solemne de la catedral de Vic. La nova 
construcció neoclàssica havia durat quasi 22 anys. 
De l’antiga catedral romànica sols es mantindria 
en peu el seu altiu cloquer.

Miquel Cañellas  
Articulista
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La nova catedral neoclàssica

Després de 22 anys d’obres, es 
va consagrar el 15 de setembre 

de 1803. De l’antiga catedral 
romànica sols es va mantenir 

el seu altiu cloquer
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Francis Fukuyama (Chicago, 1952) 
va publicar el proppassat 2019 el 
seu últim llibre, intitulat precisa-

ment Identidad. La demanda de dignidad y las polí-
ticas de resentimiento. L’autor va saltar a la fama el 
1992 amb la seva obra El fin de la historia. Els que 
ens en recordem, és veritat que érem bastant més 
joves i en plena eufòria olímpica barcelonina, pen-
sem en una època en què semblava que la vida som-
reia: s’havia acabat la Guerra Freda per esgotament 
del Bloc Comunista; la caiguda del Mur de Berlín el 
1988; l’alegria del capitalisme europeu; la reunifica-
ció alemanya del 1990 amb la conseqüent humilia-
ció de Rússia, un dels factòtums sorgits de la segona 
gran guerra europea. 

Semblava que tot s’havia acomplert (Jn 19,30), 
que ja no calia esperar res més: era la fi de la his-
tòria. Fins i tot l’Església catòlica semblava que 
vivia èpoques daurades, amb les trobades multi-
tudinàries de jovent convocat pel papa Joan Pau 
II (+2005), on acudien totes les organitzacions 
reaccionàries mundials que, més endavant, s’han 
revelat com a focus de corrupció; tant, que l’actual 
papa Francesc feina té per posar-hi una mica d’or-
dre. Aquells crits de “Santo Subito” a la plaça de 
Sant Pere aquell llunyà abril, en una última troba-
da amb el papa teatrer, en canvi, es poden revelar, 
amb el pas del temps, com un crit desesperat per-
què ningú no estirés de la manta. El papa Benet en 
fou ell mateix una víctima, en haver de dimitir per 
no poder suportar les pressions instal·lades en el si 
de l’Església. El món, però, en continua demanant 
un lideratge espiritual, no tan sols de formes sinó 
sobretot de fets. 

D’aquelles pols van venir els llots següents: els 
atacs a les Torres Bessones de Nova York el 2001 
i la conseqüent desestabilització, en forma de 
guerra a l’Afganistan, la Segona Guerra del Golf el 
2003 i la invasió de l’Iraq, les primaveres àrabs del 
2010, la radicalització del món musulmà en forma 
de gihadisme, el sorgiment del fenomen de l’Es-
tat Islàmic el 2014, la guerra a Síria i el sorgiment 
imparable de la Xina, colonitzant per desenvolu-

pament l’Àfrica, mentre Europa ho esguarda tot 
de lluny. Aquesta, no tan sols s’identifica com a 
Vell Continent, sinó que s’ha acabat convertint en 
el Continent Envellit, necessitat d’una quantitat 
ingent de mà d’obra, constituïda per milers d’im-
migrants arribant cada dia d’arreu del món, sovint 
de maneres inversemblants i perilloses, moltes 
vegades poc preparats, disposats a deixar-se la pell 
perquè la maquinària del benestar europeu, del seu 

consumisme i lideratge no s’aturi. 
Certament que, per aquest camí, la fesomia 

blanca i cristiana d’Europa es veurà sotraguejada i 
transformada en un relatiu breu espai de temps. 

Fukuyama sosté que no es pot sotmetre una 
nació sencera sense sofrir greus conseqüències, 
ja sigui per una victòria bèl·lica, per una ocupació 
militar o per un anorreament econòmic. Les perso-
nes i els pobles aspiren a la llibertat i a la seva justa 
emancipació. Per tant, no se’ls pot humiliar sota 
cap pretext sense esperar, més a curt que no pas a 
mitjà termini, una reacció contrària de força, de 
resistència i de protesta contra aquells que es creu 
que actuen d’opressors. D’aquí l’esclat del ressenti-
ment que identifica, en precisa compensació, a tots 
i cadascun dels actes d’humiliació rebuts i soferts. 

Els catalans, malgrat que a fi de comptes no ens 
podem queixar davant de les barbaritats que es pro-
dueixen cada dia en el món, en sabem alguna cosa 
i no deixem de desitjar, com a poble identitari, el 
propi alliberament en forma d’assoliment de la prò-
pia sobirania política. De ben cert que Catalunya 
disposa d’un bon nivell de vida, però existeix un 
gran percentatge de població que aspira a desem-
pallegar-se de controls externs, malgrat que sigui la 
part d’Espanya més europeïtzada, tanmateix. 

La teoria econòmica moderna es basa en la pre-
missa que els éssers humans són individus racio-
nals que volen maximitzar la seva utilitat, és a dir, 
el seu benestar material. La política tan sols ser-
veix, aleshores, com a extensió d’aquest compor-
tament. No obstant, si es vol interpretar correc-
tament el capteniment real de les persones, cal 
ampliar encara més la comprensió de la motivació 
humana més enllà d’aquest simple model econò-
mic, dominant no obstant gran part del discurs 
polític, econòmic i social. 

L’ésser humà del segle XXI, profusament inter-
comunicat, carregat d’informació, amb ànsies de 
llibertat i amb unes capacitats de desenvolupament 
com mai no havia tingut, aspira a trobar el seu camí 
d’emancipació, desemmascarar les trampes del món 
consumista i capitalista en el qual, de fet, es troba 
tan bé, però del qual, al cap i a la fi, aspira superar 
en la recerca i vivència de la pròpia identitat perso-
nal i col·lectiva, en vistes a una desitjable felicitat 
universal (Mt 5,3). 

Jordi Castellet Sala  
Teòleg i escriptor
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I molt de ressentiment

La teoria econòmica moderna 
es basa en la premissa que els 
éssers humans són individus 

racionals que volen maximitzar 
el seu benestar material i 
la política és una extensió 
d’aquest comportament

Viure pensant que sempre tot ens 
anirà de cara és voler viure una fic-
ció que té ben poc a veure amb la 

vida. No hi ha vida humana sense adversitat, pèr-
dua i dolor. Viure és acceptar que, en un moment 
o altre, tindrem dolor físic d’algun tipus, crònic o 
passatger, intens i aniquilant o suportable. Viure 
és fracassar una vegada i una altra per anar cons-
tatant que darrere de cada adversitat pot haver-hi 
aprenentatge per a la propera acció. Mirar la vida 
de cara és enfrontar-se al dol perquè la pèrdua ens 
acompanya sempre. 

L’amor fa la vida més plaent, si hi ha amor hi 
ha bondat i s’hi guanya vida satisfactòria. Però ni 
l’amor no ens salva de cap adversitat, de cap dolor, 
de cap pèrdua. Fins i tot estimar fa mal i cap dels 
tres tipus d’amor (parteno-filial, eròtic o d’amistat) 
està exempt de dolor, cap està lliure de pèrdues, 
cap s’estalvia de tenir la mort a prop. Ni tan sols 
és humà reclamar que l’amor sigui innocu. Cap 
relació està exempta de conflicte i tot conflicte pot 
provocar algun tipus de dolor. És en situacions de 
vinculació humana profunda, en amors de forta 

intensitat, que hom pateix més, perquè ningú no 
pot deixar de sentir l’adversitat, el dolor o la mort 
de qui estima. Qualsevol pèrdua que experimen-
ti l’ésser estimat és també una pèrdua pròpia i el 
dolor de l’estimat ressona en el propi cos. 

Educar vol dir preparar infants i adolescents per 
a la vida, i proveir-los per a una vida relativament 
feliç no significa estalviar-los adversitats o pèr-
dues sinó donar-los força per afrontar-les. De ben 

menuts afronten millor les adversitats si estan ben 
arrelats, són ben acollits i se senten ben acompa-
nyats. Tot infant ha de sentir-se arrelat per poder-
se desarrelar quan ho desitgi; ha de ser ben acollit 
per sentir-se, algun dia, ben acomiadat; ha de tro-
bar-se ben acompanyat per afrontar, si cal, la pèr-
dua de companyia. 

Educar per a l’adversitat per fugir del desànim, 

esperonar la creativitat i fer de l’error el camí per a 
èxits breus, que ni emborratxin ni generin insatis-
facció infinita. Educar per a l’adversitat per apren-
dre que el dolor físic d’una malaltia no el calma 
només el xarop o la pastilla, sinó també la sereni-
tat, la companyia i l’amistat. Educar per a l’adversi-
tat per afrontar, si s’esdevé, la mort d’algú estimat, 
sabent que no hi haurà fàcil consol perquè hi ha 
adversitats irreparables.

Agnès Boixader  
Mestra jubilada

Educar per a l’adversitat

Mirar la vida de cara és 
enfrontar-se al dol perquè 
la pèrdua ens acompanya 

sempre. ni l’amor no ens salva
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Desemmascarar el coronavirus

Tot just començar la quarantena, la febre i la tos 
van fer acte de presència a la nostra llar. Concreta-
ment, van afectar amb notable intensitat la meva 
dona i de forma molt més lleu els meus fills gran i 
petit. En canvi, ni a la meva filla ni a mi ens va afec-
tar. Realment, el fet que sortosament no va caldre 
hospitalització va fer que tampoc ens fessin cap 
prova PCR per tal de determinar si aquelles pato-
logies eren o no conseqüència de la Covid-19. La 
setmana passada, però, tant a la meva esposa com 
a mi ens van fer el test serològic, i curiosament els 
resultats van ser dispars: mentre que en el test de  
la meva dona es confirmava que havia superat la 
malaltia i tenia presència d’anticossos, en el meu 
cas el resultat va ser negatiu, ja que ni l’havia pas-

sat ni tampoc havia generat els famosos anticossos 
de la malaltia. Realment aquest fet em va deixar 
intrigat, ja que si bé en el cas de la meva filla el fac-
tor joventut pot ser la clau, en el meu la joventut ja 
em va abandonar fa força anys. Per tant, si com es 
diu aquest virus és tan infecciós, com s’explica que 
compartint-ho tot 24 hores jo no m’hagi infectat? 
No soc pas científic i el que diré és tan sols un indi-
ci que qui sap si podria tenir alguna relació amb el 
fet que malgrat estar en contacte amb una perso-
na infectada en el meu cas el virus passés de llarg. 
Resulta que quan era adolescent, vaig patir de 
manera molt intensa una malaltia vírica infecciosa 
anomenada mononucleosi i popularment coneguda 

com la malaltia del petó, que em va tenir al llit un 
molt dilatat període temporal. Un cop superada la 
malaltia, recordo que el metge em va informar que 
haver passat aquella malaltia em deixaria un cert 
“record en sang”. L’altre dia, consultant per inter-
net, vaig advertir que el virus de la mononucleo-
si, anomenat virus d’Epstein-Barr, i el virus SARS-
CoV2 són morfològicament molt semblants. És a 
dir, per a ulls no experts com els meus les semblan-
ces d’un i altre virus resulten sorprenents. Òbvi-
ament, tan sols és una teoria gens científica i de 
molta ciència-ficció, però igual el fet d’haver supe-
rat la mononucleosi m’ha fet immune a aquest altre 
virus de morfologia tan semblant? Possiblement no 
tingui cap relació entre si, i la meva teoria tingui 
tan sols cabuda en la secció d’invents del TBO o en 
alguna publicació de ciència-ficció, però en tot cas 
no perdo res a exposar aquesta hipòtesi de collita 
pròpia per si algun científic de veritat hi pogués 
trobar alguna dada d’interès. Buscar la pedra de 
Rosetta que desemmascari els misteris d’aquest 
virus tan letal serà fruit d’un intens treball cientí-
fic on la recopilació i anàlisi de dades objectives i 
indicis és important i on l’omnipresent factor sort 
també hi pot jugar un important paper.

Martí Gassiot Barcelona/Taradell

La Generalitat i alguns impostos

Segons diversos mitjans de comunicació, algunes 
comunitats com Madrid, Andalusia o Extremadura 
han eliminat l’impost de successions. És que tenen 
les arques plenes? En canvi a Catalunya els han 
apujat i en tenim un dels més alts de l’Estat? Pre-
gunto, és que som els més tontos de la classe? Per 
què no fem com aquelles comunitats que els han 
tret? La Generalitat deu tenir les arques plenes de 
teranyines. Malgrat tot, diuen des del govern que 
no faran retallades i que s’endeutaran, però temo 
que les úniques que notaran les retallades seran 

com sempre les butxaques del contribuent, apujant 
els impostos mentre els altres els abaixen. No és 
una crítica al govern català. Hi deuen haver alguns 
motius que no saben i s’haurien d’explicar.

Joan Espina Puig Vic

Agraïments

Malauradament, aquest dissabte 23 de maig en Javi 
ens va deixar. Va ser de cop, sense previ avís, una 
mort abans d’hora i injusta. Va marxar sense fer 
soroll, com era ell, deixant-nos una tristesa immen-
sa i un buit impossible d’omplir. Voldríem donar 
les gràcies a tot el personal sanitari, els Mossos i 
tothom que ens van fer costat en aquell moment 
tan dur. Gràcies pel seu caliu humà. També volem 
donar les gràcies al CAP de Roda per ajudar-nos. 
Gràcies també a tots els familiars i amics per estar 
al nostre costat. Adeu, Javi, fins sempre.

Família Martínez Bori Roda

Aquests dies el servei sanitari ens ha donat un 
exemple excel·lent. Des de la casa nadiua de Sant 
Miquel dels Sants us oferim una pregària, un ciri 
cremat a les vostres intencions i un moltes gràcies 
a tots-totes els qui heu ajudat els altres. Us heu fet 
portadors d’ajuda i amor. El bon Déu ho tindrà en 
compte, per allò que ens diu l’Evangeli: “Tot el que 
feu a l’altre, a mi ho feu”. Gràcies, doncs, i entre els 
qui creiem en un Déu que perdona i salva formulem 
aquesta paraula en forma de pregària: “Senyor, apar-
teu de nosaltres aquesta epidèmia i feu-nos la gràcia 
de formar una sola família, que és el de ser humà. 
Estimar-nos i de saber ajudar-nos com a germans”. 
Gràcies als qui us heu dedicat a servir i ajudar els 
altres. Que sant Miquel hagi presentat el vostre tre-
ball del bon Déu en benefici dels nostres germans.

Montserrat Garriga i Sardà Vic

narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta EL 9 NOU es 
concedirà al millor relat de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor podrà 
participar al concurs amb una sola obra, 
d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits 
en llengua catalana. Les obres no podran 
haver estat premiades anteriorment, ni 
estar pendents de la resolució d’altres 
certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre mínim 
de 9.500 caràcters i màxim d’11.500 
caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis i 
una selecció dels altres set millors que 

s’hagin presentat, a criteri del jurat, 
seran publicats per EL 9 NOU d’Osona-
Ripollès i EL 9 NOU del Vallès Oriental
en les seves edicions de divendres, del 
3 de juliol al 4 de setembre d’enguany. 
La participació al premi comporta la 
cessió dels drets de publicació de l’obra al 
convocant. Un cop emès el veredicte del 
jurat, els autors premiats i seleccionats 
hauran d’enviar el seu relat en format 
digital i no podran renunciar a la 
publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al Premi 
de Narrativa Curta EL 9 NOU. S’hauran 
d’enviar dos documents diferents. El 
primer serà la narració, a l’encapçalament 
hi ha de constar el títol. En el segon 
document, hi haurà d’haver el títol de 
la narració i les dades personals: nom i 
cognoms, adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba el 
dia 5 de juny de 2020.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic 
a través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 26 de juny de 2020.

11. Els autors dels relats seleccionats es 
comprometen a aparèixer a EL 9 NOU 
amb fotografia i amb el seu nom i 
cognoms, i en cap cas sota pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del premi 
es reserven el dret de resoldre, segons el 
seu bon criteri, qualsevol cas no previst 
en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.
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desconnectats i desvinculats del seu entorn s’aïllen 
i aïllen l’organisme urbà.  

Ara que deixo enrere les últimes estibacions 
urbanes de Manlleu, i enfilo el turó del Puig Agut, 
quantes idees i propostes em passen pel cap per 
poder donar identitat a aquest espais i com Pere-
jaume proposava a Paisatge de llum: Col·locar sobre 
un terreny erm i cinglós cinc mil canelobres amb 
una espelma alta d’un metre. Col·locar els canelo-
bres regularment amb una separació convinguda 
[uns dos metres de distància entre cada canelobre] 
cobrint una extensió de cinc o sis quarteres. Procu-

rar encendre les espelmes tan a la plegada com us 
sigui possible.

I ara, que torno a ser a casa al capvespre, m’ima-
gino aquest proper Sant Joan, l’ermita delimitada 
a la llum de les espelmes, i així tot el perímetre de 
Manlleu. Despertar la consciència dels espais que 
volem, vibrants, oberts al gaudi de tothom. I que, 
un cop haguem superat aquesta pandèmia, les viles, 
pobles i ciutats siguin organismes més vius, que 
juguin a polir-se les arestes dels seus límits mentre 
redunda la vida al seu interior.
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Aquests dies els i les arquitectes 
estem reflexionant a marxes força-
des sobre com ha sigut l’urbanis-

me que ha generat les nostres ciutats, i com és la 
normativa en matèria d’habitatge. Aquests dies, 
estem vivint i trobant els límits dels nostres habi-
tatges i ens replantegem molts dels aspectes que 
fins ara teníem apresos com a certs i inamovibles.

Una de les coses que m’emociona de la meva 
professió és poder veure com puc ajudar amb la 
meva feina a millorar la vida de les persones que 
viuen aquells espais que puc arribar a projectar i 
construir. Per mi, el debat d’aquests dies de con-
finament, sobre l’arquitectura, hauria d’ajudar-
nos a repensar com la nostra feina acaba influint 
a la manera de viure de les persones. Ara bé, crec 
important que el debat i les propostes que puguin 
sortir vagin molt més enllà de solucionar el pro-
blema concret que tenim ara sobre la taula. Hi ha 
molts altres elements a tenir en compte si replan-
tegem la nostra professió. 

El problema principal de la nostra professió rau 
en una anàlisi que hem pogut llegir en força dels 
articles publicats aquests dies per arquitectes i/
o que incloïen opinions d’arquitectes. Hem prio-
ritzat el benefici econòmic del promotor vers les 
necessitats dels qui viuran dins dels espais que 
projectem i construïm, que és on rau la importàn-
cia de la nostra feina. No hem projectat prenent 
decisions segons qui viuria en aquells espais, sinó 
segons quin benefici en traurà el promotor.

Aquests dies moltes de nosaltres ho estem reco-
neixent, i m’alegra que així sigui, no hem fet bé la 
nostra feina, o en tot cas no ens hem sabut fer val-
dre davant dels nostres clients. Ens hem vist obli-
gats a fer cas als promotors sense pensar en com 
acabaríem influint en les persones que finalment 
han acabat utilitzant els espais que hem projectat 
i construït. Cal dir que tot això no hauria pogut 
ser possible sense la complicitat de les administra-
cions, la legalitat urbanística ha emparat els bene-
ficis dels promotors en comptes de les necessitats.

Aquest fet el podem veure tant als edificis d’ha-
bitatges com al conjunt de l’espai públic. Aques-
ta manera de fer, com ha demostrat la crisi del 
2008, amb la bombolla immobiliària, ha tingut 
un paper important en l’augment de diferències 
entre classes socials. Ho vam veure inicialment 
amb els desnonaments d’habitatges de compra, 
però actualment ho veiem, i més que ho veurem 
si no s’hi posa una solució definitiva, amb els des-
nonaments d’habitatges de lloguer. Rellevant és 
el preu que tenen els habitatges, però el que ens 
ocupa en aquest article és pensar com són aquests 
habitatges.

És important veure com el benefici econòmic 
dels promotors ha fet augmentar la densitat d’ha-
bitatges, i per tant reduir la superfície d’aquests. 
Molts dels articles que podem llegir aquests dies 
parlen de la necessitat de tenir habitatges més 
grans. I paral·lelament, veiem com els promotors 
ens han exigit treure el màxim rendiment a les 
seves inversions sense tenir en compte qui acaba-
ria comprant aquests habitatges (exceptuant els 
plurifamiliars d’alt standing), amb la complicitat 
de les administracions i els col·legis professionals. 
Penso que és de vital importància que repensem 
quines són les superfícies que necessitem per 
viure en espais dignes i considerar la necessitat 
d’espais íntims i espais compartits a l’interior 
d’aquests. Cal, també, que l’ocupació d’aquests 
habitatges tingui en compte com són els elements 
comuns i no només quantes habitacions hi ha. 

Si viure confinats ens fa repensar les superfíci-
es dels nostres habitatges, anem bé, però hem de 
repensar altres coses a les quals hi hem de donar 
resposta i fer propostes que vinculin tots els ele-
ments.

Maria Sisternas Tuisell, en un article al dia-
ri Ara, parlava de la necessitat de tenir balcons a 
cada un dels nostres habitatges. Ara mateix això 
ens ajudaria molt a estar en millors condicions, 
però no hem de pensar en les necessitats imme-
diates sinó en com afecten aquestes decisions a 
diferents nivells com la sostenibilitat, per exem-
ple. És vital que incloguem al debat que es plante-
ja sobre l’arquitectura arran del confinament tres 
elements bàsics: la crisi climàtica, la perspectiva 
feminista i trencar la dicotomia espai públic espai 
privat.  

Amb la crisi climàtica que ens ve a sobre cal que 
repensem fórmules molt més sostenibles per als 
nostres edificis, a la vegada que ho fem des de 
l’arquitectura saludable. Alhora hem d’incorpo-
rar una perspectiva feminista quan projectem, és 
a dir pensar l’arquitectura des de la quotidiani-
tat; i finalment també cal que projectem pensant 
en la importància de la xarxa veïnal, és a dir que 
trenquem amb la dicotomia espai interior i espai 
exterior. Ja s’està fent molta feina, però és impres-
cindible que anem en aquesta direcció.

Gemma Tomàs  
Arquitecta
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Arquitectura i confinament

És de vital importància que 
repensem quines són les 

superfícies que necessitem 
per viure en habitatges dignes

Mirant des de la finestra de casa, 
observo l’ermita de Lurdes, límit 
nord de Manlleu, i traço visual-

ment la línia recta que aquesta tarda caminaré.
Si bé durant el confinament els límits municipals 

i fins i tot els fronters van tornar a quedar traçats 
sobre el paper, el procés de desconfinament ens ha 
obligat a redescobrir el perímetres de les nostres 
viles i ciutats.  

Amb els motors apagats, cadascú de nosaltres ha 
pogut dibuixar els límits del seu municipi, i potser 
com jo s’haurà preguntat: on és el límit, és aquí?, 
l’he creuat ja?, és geogràfic o delineat?, qui ho sabrà?

Aquella línia visual de la qual us he parlat més 
amunt, en termes urbans i mentre camino, és tam-
bé un carrer ample, amb voreres estretes i cases 
adossades a banda i banda –de planta baixa i un 
pis–, herència d’aquella plana industrial, de rius 
espumosos i creixement urbà, perifèric. Humil. 

Les venes i les artèries urbanes, carrers, avingu-
des i carrerons, no poden ser només un llenç d’as-
falt o formigó. El carrer ha de permetre l’oxigena-
ció dels fets urbans i connectar-nos amb el rural, 
harmoniosament, dignament. Caldria entendre 

aquests espais primer de tot transversalment, la 
secció, a la mida humana, agradable, funcional, 
d’oci: per caminar, per estar, per circular. I de tot el 
que veiem i passa per sobre, i de tot el que no veiem 
i hi passa per sota, i de tot allò que hi puguem ima-
ginar, visualitzar. 

Quan els carrers, avingudes i carrerons són espais 
monofuncionals, buits d’identitat i activitat, con-
vertim la trama urbana en un compendi d’infraes-
tructures consolidades, desangelades. Els espais 

Lídia Arboix  
Arquitecta

Límits

les venes i les artèries urbanes 
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La Cambra estén la 
campanya “Que cap 
empresa tanqui” 

Vic La delegació comarcal 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona ha demanat als 
ajuntaments i altres enti-
tats d’Osona a sumar-se a la 
campanya “Que cap empresa 
tanqui”, que té com a objec-
tiu evitar que les empreses 
catalanes tanquin a causa de 
la pandèmia del coronavirus. 
Per això, la Cambra ha posat 
a disposició de les empreses 
uns 200 assessors per resol-
dre els dubtes que tinguin i 
es faran trobades d’empreses 
per reactivar l’economia. 

L’IRTA valida el 
sistema DrySist 
desenvolupat a Osona

Torelló L’IRTA ha validat 
el sistema de desinfecció 
DrySist, que ha desenvo-
lupat l’empresa osonenca 
Techtrans Systems (OPP 
Group i grup Castañé), com 
un mètode eficaç per a la 
desaparició del virus de la 
Covid-19. Els investigadors 
han demostrat que el 99,99% 
de la càrrega vírica s’inac-
tivaria si se sotmetés a una 
temperatura de 56 graus cen-
tígrads durant 52 minuts o a 
65 graus centígrads durant 7 
minuts i mig.

La Fecic dona carn 
de boví, oví i caprí  
al Banc d’Aliments 

Vic/Ripoll La Federació 
d’Indústries Càrnies, Fecic, 
i la Fundació del Banc dels 
Aliments han signat un 
acord per al qual la primera 
s’encarrega de preparar en 
paquets d’un quilo la carn 
dels animals que el DARP 
ha comprat a petits produc-
tors per al banc. El DARP ha 
destinat 4 milions d’euros 
a comprar directament a 
productors i la Fecic hi col-
labora amb l’especejament i 
envasament.  

El DARP paga al 
juny els darrers ajuts 
de la PAC del 2019

Vic/Moià EL DARP pagarà 
durant aquest mes de juny 
el que resta dels ajuts de 
la PAC (Política Agrària 
Comuna) corresponents a 
l’any 2019, que volten els 
400 milions d’euros. En 
els darrers 10 anys aquest 
import concedit per la PAC a 
Catalunya en ajuts directes 
i en desenvolupament rural 
superen els 3.251 milions 
d’euros. Ara, la Unió Euro-
pea planteja reduir aquests 
fons i se n’està discutint les 
condicions per al període 
2021-2027.

Manlleu 

L’Ajuntament de Manlleu 
ha previst fer el proper 
octubre la tercera edició 
del Fòrum Econòmic Social 
(FES). El FES estava pre-
vist per aquest juny, però 
s’ajorna fins a l’octubre amb 
la intenció que es pugui 
celebrar de forma presenci-
al. Es tracta d’una eina per 
prioritzar les accions del 
Pla d’acció 2020-24. Com a 
novetat, en aquesta edició 
es convidarà a participar-hi 
els ens locals de Roda de 

Ter, les Masies de Roda, els 
municipis del Voltreganès 
i els del Collsacabra, que 
envolten Manlleu i hi tenen 
punts de contacte. 

El primer FES es va fer 
l’abril de 2016 mentre que 
el segon va ser el 2018 i ja 
es van debatre propostes 
en el marc de diferents 
taules de treball com la de 
la indústria, la de comerç 
i serveis, la d’agricultura i 
ramaderia, la d’economia 
social i solidària i la de cul-
tura, esports i turisme. 

Mobles Ferne fa mampares de vidre laminat

Santa Eugènia de Berga L’empresa de Ferne, de Santa 
Eugènia, està desenvolupant pantalles protectores a mida 
amb vidre laminat. Tot i que és especialista en mobles 
de fusta, ha optat per produir tres tipus de pantalla amb 
vidre, “perquè permet una neteja constant sense perdre 
transparència, com passa amb altres materials”, expliquen. 
Fan un model de terra amb rodes, un de sobretaula amb 
o sense finestreta per atendre clients o per dividir espais 
comuns i un de sobretaula per separar llocs de treball.

Desingplast idea manetes per no tocar les portes

Vic L’empresa d’enginyeria de Vic Desingplast ha ideat 
manetes que permeten no tocar les de les portes en llocs 
concorreguts. N’hi ha dos models. Un d’ells, el de la foto, 
es col·loca sobre la maneta i permet obrir la porta amb el 
colze ja que s’hi adapta perfectament. L’altre és una mane-
ta que cadascú pot portar a la mà i obrir la porta posant-
ho sobre la maneta fixa. Desingplast ha desenvolupat el 
motllo per fer-les i comercialitzar-les. L’empresa també fa 
mascaretes de protecció.

Manlleu licita el primer lot de les 
obres de millora als tres polígons

També té a punt, un cop refet un text refós, el projecte per al polígon del Mas

Manlleu

D.A.

L’Ajuntament de Manlleu va 
aprovar en el darrer ple, la 
setmana passada, la licitació 
del primer lot d’obres de 
millora als tres polígons –la 
Coromina, la Font de Tarrés 
i el Verdaguer–, que sumen 
una superfície de 55,28 hec-
tàrees. Fins al 15 de juny es 
poden presentar les empre-
ses per fer les obres del cla-
vegueram i millora del sub-
sòl, que tenen un pressupost 
de 957.000 euros IVA inclòs. 
“Hi haurà una millora per 
evitar inundacions, ja que 
hi ha torrents que hi passen 
i per tant es farà una millor 
canalització”, explica el regi-
dor de Promoció Econòmica, 
David Bosch. Es preveu, 
entre d’altres, la construcció 
del col·lector del Torrent 
del Perer entre els carrers 
Alp i Sogorb, la remodelació 
dels enllumenats públics, 
la implantació de punts de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics, la millora del ferm 
de voreres i calçades, la 
implantació de la infraes-
tructura de la fibra òptica i 
la senyalització. Compta que 
les obres es podran començar 
al juliol. Quedarà un segon 
lot d’arranjament d’aquesta 
zona fins a un total d’1,89 
milions, que és el pressupost 
total per millorar els polí-
gons. D’aquests, el consistori 
compta amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelona 
d’1,37 milions d’euros. 

D’altra banda, la Comissió 
d’Urbanisme ja ha donat el 

vistiplau a l’espera de fer 
“un senzill text refós” a la 
urbanització del polígon 
del Mas, que va enllaçat 
al polígon Verdaguer. Es 
tracta d’un espai de més de 
120.000 metres quadrats, 
dels quals 65.000 seran edi-
ficables. Hi haurà parcel·les 
d’un mínim de 2.500 metres 
quadrats “que es podran 
sumar a altres en funció 
de les necessitats de les 
empreses”, diu Bosch. A més 
dels propietaris de l’espai, 
a la Junta de Compensació 
hi participen empreses que 
ja tenen intenció d’ampliar 
en aquest nou polígon, com 
Mecàniques Anglada, Esbelt 
o Euromat. El cost d’aquesta 
transformació és de 3,8 mili-
ons d’euros. 
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En una primera fase s’invertirà prop d’un milió d’euros per posar al dia els polígons

Manlleu farà la tercera 
edició del FES a l’octubre
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Pla al Ripollès per 
assessorar empreses 
i evitar que tanquin 
per la Covid-19

Ripoll La UIER juntament 
amb la Cambra de Comerç 
estan preparant una proposta 
d’assessorament a empreses 
que presentaran també al 
Consell Comarcal per tal 
d’evitar que cap empresa tan-
qui a causa de la Covid-19. Es 
tracta, com ha explicat Josep 
Pascal, gerent de la UIER, de 
fer “una cartografia de les 
empreses i la situació que 
tenen” per detectar quins 
són els sectors que tenen 
més problemes i buscar solu-
cions, ja siguin “de finança-
ment o d’assessorament”, 
expliquen. Des de la UIER es 
preveu fer trucades a cada 
empresa per veure la seva 
situació, però també es posen 
a disposició de les empreses 
pel que necessitin. La UIER 
ja va endegar a l’inici de la 
pandèmia un pla per ajudar 
els hospitals amb material 
que els feia falta per evitar el 
contagi.

El grup Bon Preu 
ha repartit 13 
milions en primes 
als treballadors

Les Masies de Voltregà El 
grup Bon Preu ha repartit 
més de 13 milions d’euros als 
seus 8.500 treballadors com 
a primes pel compliment 
d’objectius de l’any 2019 i 
per l’esforç arran de l’esclat 
de la Covid-19. Durant l’any 
2019, el grup va posar en 
marxa els plusos de professi-
onalitat per als establiments. 
En aquest any, també s’han 
incorporat plusos de profes-
sionalitat per al personal de 
botiga, que representen un 
complement addicional de 
3,7 milions d’euros. Durant 
el març, l’empresa va pagar 
una prima de 200 euros a tots 
els seus treballadors pel seu 
compromís amb la Covid, que 
sumats als anteriors pugen 
fins a més de 13 milions.  

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 (29-5-20) 

PORC: 1,701 / 1,713 (+0,016)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 57/58,50 (+1,50)
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): 3,13 / 3,05 /1,61 (-0,03)
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 (29-5-20)

PORC VIU selecte: 1,288 (+0,012) 
LLETÓ 20 kg: 36,50 (+1,50)   
XAI (23 a 25 kg): 2,70 (+10)  
XAI (25 a 28 kg): 2,55 (+10)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 188 (-2)
BLAT PA: 192 (-3)
MORESC: 178 (-1)

ORDI LLEIDA: 164 (-1)  
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 (29-5-20)

GRA DE COLZA: 339,25  (-5,25)

Sant Bartomeu aprova suspendre 
llicències a l’antiga Puigneró 

Aquest divendres es va fer un ple extraordinari per debatre la situació de l’antiga Puigneró 

Sant Bartomeu del Grau

D.A.

L’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau va apro-
var aquest divendres en un 
ple extraordinari encetar el 
camí cap a la transformació 
de l’actual POUM i suspen-
dre llicències d’activitats a 
les naus de l’antiga fàbrica 
de Puigneró. Aquesta era 
la proposta de l’equip de 
govern davant la imminent 
finalització del conveni 
entre l’Ajuntament i la pro-
pietat de la fàbrica, la majo-
ria de la qual és la societat 
Trumple Invest. L’equip de 
govern (IxSBG), amb l’al-
calde, David Puyol, al cap-
davant, va presentar aquest 
punt, que va ser aprovat per 
tot el consistori, quatre regi-
dors de l’equip de govern 
i tres de l’oposició. Segons 
explica Puyol, “aquest és 
el primer pas que marca la 
llei per encetar el canvi de 
POUM”. Això vol dir que no 
es donaran noves llicències 
d’activitat en aquestes naus i 
tampoc els actuals propieta-
ris o llogaters podran fer cap 
modificació dins les naus. 
Aquest termini s’ha fixat 
en un any. Des de l’oposició 
(SBiALB-AM) es va demanar 
que fossin dos anys i que 
“els tràmits per al canvi del 
POUM es comencin ja al 
juny anant a Urbanisme”, 
segons Josep Salvans, que 
explica que “pel bé del poble 
i per rebaixar la tensió de la 
darrera setmana”, que Sayol 
també defineix “d’inten-
sa”, van votar a favor de la 
proposta tot “fent constar 
en acta que l’alcalde es va 
comprometre que aquest ter-
mini es pogués prorrogar un 
segon any per evitar que les 

empreses marxin”. Tot i això, 
però, Puyol insisteix que 
la relació entre l’empresa 
propietària i els llogaters no 
incumbeix a l’Ajuntament, 
“ja que és privada”. 

D’aquesta manera s’arriba 
a un acord per plantejar de 
nou l’ús que ha de tenir l’an-
tiga fàbrica, un cop acceptat 
per part de tots que no es 
pot complir el que diu el 
POUM aprovat l’any 2010 
i que inclou la construcció 
de 268 habitatges. Ara bé, 
aquesta decisió no permetrà 
que Benito Urban, empresa 
de la mateixa propietat de 
Trumple Invest –totes dues 
signants del conveni amb 
l’Ajuntament lligat al POUM 
que s’acaba al juliol–, pugui 
instal·lar-se a les naus com 
va demanar fa uns mesos 
adjuntant un preprojecte de 
remodelació de les naus amb 
una inversió de 14 milions 
d’euros. L’empresa haurà de 

decidir, doncs, si manté la  
situació actual o no. En una 
carta publicada divendres a 
EL 9 NOU, Trumple Invest 
assenyalava que havia comu-
nicat la finalització del ter-
mini del lloguer als inquilins 
seguint “els compromisos 
adoptats en el conveni urba-
nístic”. Per evitar-ho, l’em-
presa ha demanat els darrers 
mesos prorrogar aquest 
conveni amb un esborrany 
de proposta de document per 
poder fer la pròrroga, però 
segons l’alcalde “la llei no ho 
permet”.

A partir d’ara, segons 
Puyol, s’obrirà un seguit de 
reunions amb la propietat de 
les naus –a més de Trumple 
Invest, ho és un altre privat, 
l’Ajuntament i una altra 
administració– a més de con-
sultar la població per fer un 
nou POUM. El futur de les 
naus, doncs, torna a estar per 
decidir.
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Les antigues naus de Puigneró tornen a tenir el destí incert

Els veïns reben 
dues cartes dels 
dos grups polítics

Sant Bartomeu del Grau

D.A.

Tots els veïns de Sant 
Bartomeu del Grau van 
rebre divendres dues car-
tes informatives, una de 
part de l’equip de govern i 
l’altra de l’oposició. Cada 
una explicava la seva apos-
ta per trobar una solució 
a l’ús de l’antiga fàbrica. 
La carta explica la visió 
de la situació per part de 
cada grup, i així com des 
del consistori es detalla 
com han estat les relacions 
entre el consistori i l’em-
presa i s’apel·la al POUM, 
des de l’oposició es destaca 
fer els canvis per mantenir 
empreses al poble.  
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El Museu Episcopal de Vic va tornar 
a obrir les portes dissabte. L’exposi-
ció “Nord & Sud”, una de les úniques 
mostres internacionals que en aquest 

moment poden exhibir els museus 
catalans, va atreure els primers visi-
tants d’Osona i d’altres comarques de 
la Catalunya Central. Les peces del ro-

mànic català que s’exhibeixen al cos-
tat de les del romànic noruec es confi-
guren com un dels principals atractius 
culturals d’Osona aquest estiu. 

El plaer de tornar al museu
El Museu Episcopal de Vic va rebre dissabte els primers visitants, atrets per l’exposició “Nord & Sud”

Vic

Jordi Vilarrodà

Ve d’Igualada, un dels llocs 
de Catalunya que ha patit 
amb més duresa els efectes 
de la Covid-19, i és la prime-
ra vegada que surt de l’Anoia 
des del confinament. Jordi 
Elvira ha agafat el cotxe per 
acostar-se a Osona a passejar 
amb calma pel Museu Epis-
copal de Vic. “Feia anys que 
hi havia vingut, i ara el volia 
veure amb calma”, explica. 
La darrera vegada va ser per 
visitar l’exposició “Nord & 
Sud” després d’inaugurar-la 
el passat mes de febrer. Per 
això ara no es passeja per 
aquí, sinó per les sales d’ex-
posició permanent, gairebé 
en solitari. “Un luxe”, diu 
Elvira, que s’atura una bona 
estona davant del retaule 
gòtic de Santa Clara. Estava 
al cas de les informacions. 

El seu perfil és el de la 
majoria de visitants matiners 
d’aquest dissabte, que han 
volgut aprofitar el primer 
dia d’obertura. Habituals 
dels museus, una part dels 
quals no havia pogut veure 
encara l’extraordinària mos-
tra que posa en paral·lel les 
peces del romànic català i 
noruec. Com Joan Sayós, de 
Viladrau, a qui l’exposició li 
va quedar pendent de veure. 
“He vingut a totes les que 
han fet, i a les visites que 
fan els dijous per als jubi-
lats”, explica. Pensava que 
s’hi trobaria gairebé sol, i ha 
quedat sorprès de veure que 
hi entraven altres persones. 
L’aforament a la sala d’expo-
sicions temporals està limitat 
a 10 persones, perquè és un 
espai més tancat i reduït que 

la resta de sales. Amb ell ha 
coincidit una família de Cen-
telles: Montse Gallifa havia 
vist “Nord & Sud” i ara ho ha 
volgut fer en família, amb la 
seva parella i la seva filla. És 
una entusiasta dels museus, 
i creu que poder-hi tornar és 
“gairebé com tornar a veure 
la família” després dels dos 
mesos i mig de tancament. 
“Poder participar en la visita 

avui és tornar a la normali-
tat”. Després de veure “Nord 
& Sud” fan un volt per les 
sales i s’hi senten bé. “Hi ha 
molta seguretat, jo recoma-
naria a tothom que hi vin-
gués”, diu. 

De seguretat, efecti-
vament, no en falta. A la 
mateixa entrada, el vigilant 
recomana a tothom que es 
posi gel hidroalcohòlic abans 

d’accedir a l’interior. N’hi 
ha a l’entrada de cada sala, 
gairebé com si fos una peça 
més. “La gent està conscien-
ciada, i el primer dia de visi-
tes està anant molt bé”, diu 
Aina Amat, de l’empresa Lux 
Mundi, que habitualment 
s’encarrega de l’atenció al 
públic i les visites. Al llarg 
de la setmana hi ha hagut 
també trucades de gent 
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Alguns dels primers visitants de l’exposició temporal “Nord & Sud”, dissabte al matí al Museu Episcopal de Vic

que s’interessava per saber 
quin dia obririen. La mas-
careta és obligatòria, i per 
la megafonia es repeteixen 
periòdicament les consignes 
de respectar les distàncies i 
no tocar res. De fet, aquest 
és un museu de contemplar i 
no tocar, i això posa les coses 
fàcils. La botiga està tancada, 
però si algú vol qualsevol 
producte dels que s’hi venen 
el pot demanar i se li serveix. 
“Visitar els museus aquest 
estiu és una manera segura 
de descobrir el que tenim a 
casa nostra”, diu Amat. El 
visitant de proximitat és el 
que vindrà primer. Fins i tot 
de Vic mateix, com Montse 
Castells i el seu marit, que 

venen de mercat a la plaça 
Major i han tret el cap a 
“Nord & Sud”. S’admiren 
de la semblança de frontals 
d’altar i escultures de cada 
extrem d’Europa. “Té molt 
nivell, ho recomanarem 
a tothom”, diuen. Aquest 
serà el gran actiu del MEV 
durant els propers tres 
mesos, “perquè hem tingut 
la sort de poder-la mantenir 
fins al setembre”, explica 
Aina Amat. No tots els 
museus de Catalunya poden 
tenir una exposició interna-
cional en aquests moments 
en què les fronteres d’Eu-
ropa estan tancades. Més 
tancades encara que a l’edat 
mitjana.

En Jordi és el 
primer visitant, 

que ha vingut 
des d’Igualada

La sala de Can Puget 
de Manlleu tornarà  
a partir del 6 de juny

Manlleu La sala d’exposici-
ons de Can Puget de Manlleu 
tornarà a obrir les portes 
al públic a partir del dia 6 
de juny. S’hi podrà visitar 
l’exposició “Des de la nostra 
pell”, que es va organitzar 
amb motiu del Dia Interna-
cional de les Dones, el passat 
mes de març. Compta amb 
obres de 36 dones artistes 
manlleuenques o que hi 
tenen vinculació. 

El Museu de Moià també obre 
les visites a les Coves del Toll

Moià El Museu de Moià ha tornat a obrir aquest 
cap de setmana les visites al parc prehistòric 
de les Coves del Toll, seguint els protocols de 
seguretat. Pel fet que el Moianès es troba encara 
en la fase 1 del confinament, les visites estaven 
limitades a un màxim de 10 persones, xifra que 
creixerà fins a les 12 persones aquest dilluns en 
què la comarca accedeix a la segona fase. Les visi-
tes es faran en caps de setmana i festius, i amb ús 
obligatori de mascareta. Durant el confinament, 
la natura ha fet el seu curs, i a causa de les pluges 
intenses el riu subterrani ha tornat a circular per 
l’interior de les coves (a la fotografia). 
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Darrers dies per presentar treballs  
al Premi de Narrativa d’EL 9 NOU

Fins divendres es poden enviar relats per concursar al certamen, dotat amb 1.000 euros en premis

Vic/Granollers

EL 9 NOU

Aquest divendres es tanca 
el termini de presentació de 
treballs a la quarta edició del 
Premi de Narrativa Curta que 
convoca EL 9 NOU, obert a 
tots els autors nascuts o resi-
dents a Osona, el Ripollès, el 
Vallès Oriental i el Moianès. 
El premi està dotat amb 500 
euros per a l’autor del treball 
guanyador, 300 per al segon 
classificat i 200 per al tercer. 
Aquests tres treballs i el 
conjunt dels 10 que tinguin 
millor valoració per part del 
jurat es publicaran en les edi-
cions d’EL 9 NOU entre els 
dies 3 de juliol i 4 de setem-
bre, acompanyats d’una 
il·lustració de l’artista Maria 
Peix. L’objectiu del certamen 
és reconèixer la producció 
literària d’autors de les qua-
tre comarques i oferir una 
plataforma per a noves veus. 

Una vegada tancat el ter-
mini, el jurat començarà les 
valoracions. Enguany aquest 
jurat l’integren l’escriptor 
Jordi Caballeria, de Sant Joan 

de les Abadesses; la professo-
ra i crítica Carme Rubio, de 
Vic, i la mestra i escriptora 
Teresa Sagrera, de Sant Pere 
de Vilamajor. El veredicte es 
donarà a conèixer el proper 
dia 26 de juny a través d’EL 
9 NOU i EL9NOU.CAT. Les 
narracions han de tenir una 

extensió mínima de 9.500 
caràcters i màxima d’11.500 
per ajustar-se a una doble 
pàgina d’EL 9 NOU, en les 
edicions d’Osona-Ripollès i 
del Vallès Oriental. S’han de 
fer arribar per correu elec-
trònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> . En la darrera 

edició del premi, el guanya-
dor va ser Sadurní Vergés, 
de Prats de Lluçanès, amb 
el relat que portava per títol 
Roc. En la primera convocatò-
ria, el guanyador va ser Jordi 
Masó, de la Roca del Vallès, 
i en la segona, Jordi Sedó, de 
l’Ametlla del Vallès.
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La reunió del jurat del Premi de Narrativa d’EL 9 NOU, en l’edició de l’any passat 

Sant Joan activa  
el Certamen Literari  
Joan Maragall

Sant Joan de les Abades-

ses L’Ajuntament de Sant 
Joan ha reactivat la celebra-
ció del Certamen Literari 
Joan Maragall, que enguany 
arribava a la desena edició 
i que va quedar en suspens 
arran de la crisi del corona-
virus. El certamen queda 
reduït a la categoria d’adults, 
amb els originals que havien 
arribat dins del termini, ja 
que la categoria escolar no 
s’ha pogut realitzar. El vere-
dicte es farà públic la segona 
quinzena de juny. 

Convoquen el 37è 
Premi Montseny de 
Poesia a Viladrau

Viladrau Fins al dia 15 de 
juny es podran presentar 
obres a la 37a edició del 
Premi Montseny de Poesia, 
que convoca l’entitat Amics 
del Montseny. El premi està 
destinat a poemes inèdits 
en català amb una extensió 
màxima de 100 versos. El 
premi únic és de 500 euros 
per al guanyador i l’acte de 
lliurament es preveu realit-
zar-lo, com és habitual, el dia 
1 d’agost a l’Espai Montseny.

Les biblioteques amplien 
serveis en la segona fase

Vic/Ripoll La segona fase del desconfina-
ment permet ampliar el nombre de serveis 
de les biblioteques, tot i que la majoria han 
optat per ser prudents en aquest camí. La 
Biblioteca Joan Triadú de Vic (a la fotogra-
fia) ho té tot a punt per poder reprendre 
l’activitat garantint la seguretat dels usu-
aris, però encara no ha anunciat la data en 
què ho farà. A Ripoll, la  Biblioteca Lambert 
Mata permetrà a partir d’aquest dimarts la 
utilització de la sala de consulta amb cita 
prèvia, amb un màxim de dues hores per 
persona i dia. La biblioteca de Manlleu va 
obrir dijous. En cap d’aquests casos es per-
met l’accés lliure als llibres. 
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Els ‘Homenets’ de Miquel 
Tuneu, publicats en llibre

Vic Les tires còmiques de Miquel Tuneu 
s’han traslladat al llibre. Eumo Editorial 
treu a la llum Homenets, que recull un cen-
tenar d’aquests dibuixos, publicats des de 
l’any 2005 al butlletí intern L’apunt de la 
UVic. La major part d’aquests dibuixos són 
els que l’autor ja va seleccionar per a una 
exposició que va tenir lloc el juny de 2019 en 
el marc de la Universitat d’Estiu, moment 
al qual pertany la fotografia. Tuneu els 
estructura sempre en quatre vinyetes, amb 
personatges que mentre passegen reflexio-
nen sobre la condició humana amb ironia. 
“L’humor sempre és reflexiu”, assegura. 
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Prorroguen el 
termini per als 
Premis Literaris 
de Calldetenes

Calldetenes

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Calldetenes 
ha prorrogat un mes el ter-
mini de presentació d’obres 
als Premis Literaris de 2020, 
que s’acabava el 31 de maig 
segons la convocatòria. El 
nou termini s’acabarà el 
proper dia 30 de juny. L’acte 
de lliurament dels premis es 
manté per a la data inicial-
ment prevista, el dia 19 de 
setembre. 

També s’ha començat a dis-
tribuir l’edició de les obres 
premiades l’any passat, que 
havia de sortir per Sant Jordi 
i havia quedat aturada a cau-
sa del confinament. Francesc 
Puigpelat per La font de les 
culleretes i Màrius Moneo 
per Relats d’Empedreïts van 
guanyar ex aequo el premi 
Armand Quintana de narrati-
va, i Jordi Mullor va obtenir 
el premi Jacint Verdaguer de 
poesia per El desordre dels 
dies, mentre que el premi 
de teatre Lluís Solà i Sala va 
quedar desert. La publicació 
ha anat a càrrec de l’editorial 
Cal Siller de Prats de Lluça-
nès. 
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Montse Romero comença com a 
escriptora amb una història real

L’empresària de Sant Hipòlit publica la novel·la ‘Loli’, inspirada en una dona que va conèixer

Sant Hipòlit de Voltregà

Jordi Vilarrodà

Els primers dies del confina-
ment a causa del coronavi-
rus, els va aprofitar Montse 
Romero per acabar la seva 
primera novel·la, Loli, que 
ha sortit a la llum en format 
digital i en paper. Aquesta 
és la primera incursió en 
el camp de la literatura de 
Romero, coneguda per la 
seva activitat al capdavant 
d’Albiral Displau Solutions, 
empresa amb seu a Sant 
Hipòlit.

Si Romero ha acabat escri-
vint aquest relat és perquè 
va topar amb la història de 
la dona que la va inspirar i 
va decidir explicar-la. “És un 
relat de superació personal”. 
La Loli real va ser la filla 
d’una prostituta del Raval, 
coneguda com la Santpere. 
“El lloc on va néixer i les 
circumstàncies familiars la 
van marcar”, explica l’autora. 
La seva infància va ser sòr-
dida, defensant-se fins i tot 

Montse Romero Portada de ‘Loli’

de les agressions sexuals de 
l’home que convivia amb la 
seva mare. Romero assumeix 
la veu de la Loli i narra en 
primera persona una vida 
en què la supervivència és 
l’objectiu i en què es van 
creuant persones diverses, 
des de les veïnes del barri 
fins als amics, no tots bons. 

“Un món fosc i brut”, explica 
Romero, en el qual la nena 
i jove Loli busca d’alguna 
manera l’estimació que li 
mancava. 

A partir d’aquí, van ser 
“les decisions que va pren-
dre” i que la van portar a ser 
condemnada per tràfic de 
drogues i ingressar en una 

presó del Perú, on va passar 
12 anys. En va sortir l’any 
2004, i des d’aquest moment 
va poder reconstruir la seva 
vida, ajudant altres persones 
amb problemes a través de 
l’associació Projecte Home, 
amb la qual ha col·laborat. 
“Ella és una persona que creu 
que tot això que li va passar 
era necessari per trobar el 
seu camí, i que aquest camí 
era el d’ajudar els altres”. 
Aquesta va ser una de les 
qualitats de la Loli que més 
van impressionar Romero, 
“la capacitat que tenim els 
humans de superar-nos, 
aquesta força interior que no 
sabem d’on surt”. Una quali-
tat que també es tradueix en 
“l’estima que sent la Loli pel 
seu barri del Raval”, encara 
que els records d’infància 
que en guarda no fossin tots 
bons. 

Loli es presentarà, quan 
sigui possible, amb la presèn-
cia de Montse Romero i de la 
seva autèntica protagonista, 
la Loli real. 

Vic ajorna la 
cinquena edició 
dels concerts El 
So de les Cases

Vic

J.V.

La cinquena edició dels con-
certs El So de les Cases, que 
havia de tenir lloc el primer 
cap de setmana de juny, ha 
quedat oficialment ajornada. 
L’Ajuntament de Vic, que 
organitza l’esdeveniment, 
ja ha traspassat a l’any 2021 
les actuacions previstes, que 
es faran amb els mateixos 
concertistes i en els mateixos 
escenaris que s’havien pro-
gramat per enguany.  

El So de les Cases va néixer 
l’any 2016 com a iniciativa 
lligada a la programació 
de Vic, Capital de la Cul-
tura Catalana, però amb 
la intenció de continuïtat. 
En les quatre edicions que 
s’han celebrat fins ara s’ha 
consolidat com a oferta que 
permet gaudir de concerts de 
diferents estils en espais de 
la ciutat que habitualment 
no s’obren al públic, entre 
ells algunes residències pri-
vades. L’any passat va oferir 
les actuacions en 14 espais, 
alguns de nous com l’hotel 
de Les Clarisses. 

Cristina Cano s’estrena amb      
‘La batalla de los seis reinos’’ 

Vic Cristina Cano, de Vic, escriu des que tenia 
12 anys i ara que està a punt de fer-ne 26 publica 
la seva primera novel·la, La batalla de los seis 
reinos (Létrame). Una història que recrea un 
ambient medieval i amb protagonista femenina: 
Melysa, una prostituta que no imaginava poder 
escapar d’aquest destí fins que el comandant 
Aaren entra al bordell buscant una serventa per-
sonal. Ell és el mitjà perquè Melysa entri en un 
altre ambient, en el cor del regne, amb secrets 
i conspiracions que passen a formar part de la 
seva vida. “Va ser un dia, anant a la muntanya, 
que em va venir la inspiració del personatge, 
una noia que comencés des de zero”, diu la jove 
creadora d’aquest món fantàstic. El llibre es pot 
trobar en edició digital i de paper. 

“M’ha permès 
furgar dins  
l’ànima de  
les persones” 

Sant Hipòlit de Voltregà

J.V.

Montse Romero havia fet 
alguns relats curts, i n’ha-
via penjat en un blog, però 
no havia publicat encara 
cap llibre. La coneixença 
de la Loli li va donar l’es-
purna per embrancar-se 
en una novel·la. “M’ha 
permès tornar a escriure, 
furgar en l’ànima de les 
persones... he après molt 
sobre el Raval, sobre el 
Perú, sobre la gent”. L’au-
tora de Sant Hipòlit s’ha 
submergit en la realitat 
d’una Barcelona preolím-
pica en la qual la droga feia 
estralls, i malgrat això, 
una realitat que des d’Oso-
na quedava més lluny. 

La protagonista de la 
història, la Loli, se serveix 
de molts recursos per 
superar les dificultats que 
li va posant la vida, i un 
d’aquests és la lectura. 
“Encara que sigui de tebe-
os, en la lectura hi trobava 
refugi”, diu. 

Jesús Aumatell publica ‘Zero’, “un dels seus llibres més personals”

Un nou inèdit de Pep Rosanes

L’Esquirol

J.V.

L’editor Jesús Aumatell s’ha 
convertit en l’autèntic fac-
tòtum de la reivindicació de 
l’obra del poeta Pep Rosanes-
-Creus, ja sigui reeditant 
la seva obra completa o bé 
publicant alguns inèdits que 
l’escriptor tenia al calaix. 
Després de la publicació del 
primer volum del seu dietari 

a principis de març passat, 
amb el títol de La paradoxa 
de ser, apareix un nou recull 
inèdit de poemes. Es tracta 
de Zero, un conjunt de textos 
que van ser escrits al tom-
bant del mil·lenni i que van 
néixer en el context d’una 
crisi de parella de l’autor. Un 
procés dolorós que es va tra-
duir en “un dels llibres més 
profunds, personals i difí-
cils” de Pep Rosanes-Creus. 

El significat exacte dels 
poemes resultarà difícil de 
desentranyar mot a mot 
per al lector. Però Aumatell 
considera que, més enllà 
d’aquest, cal captar-ne el 
fons i valorar que el poeta 
sigui “capaç de transsubstan-
ciar l’experiència mundana 
en una obra artística única”. 
Zero es pot adquirir a través 
del web del nou segell, Jesus 
Aumatell Editor. Pep Rosanes-Creus
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Neix la plataforma 
Junts pels Ascensos
Calldetenes El president 
de l’At. Riudeperes, Jordi 
Pérez, és un dels impulsors 
de la plataforma Junts pels 
Ascensos, que va sorgir el 
mateix dimecres després de 
la resolució de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) en 
dictaminar que no hi hauria 
ascensos en el futbol base. 
L’objectiu de la plataforma 
és tombar la decisió de la 
FCF defensant el mateix 
criteri d’ascensos i no des-
censos que s’ha fet servir en 
el futbol amateur. Actual-
ment més d’uns 50 de clubs 
d’arreu de Catalunya formen 
part d’aquesta plataforma.

El futbol continua 
movent fitxa
Vic Dies intensos als des-
patxos dels clubs de Primera 
Catalana. Si el Vic feia oficial 
divendres la baixa d’Enric 
Casanovas, aquest cap de 
setmana es va conèixer el seu 
nou destí: el Tona. El mig-
campista osonenc, conegut 
com a Casca, encetarà una 
nova etapa a les ordres de 
Ricard Farrés, amb qui ja va 
coincidir al Folgueroles. El 
Tona també ha incorporat 
Òscar Parcet, provinent del 
Farners, mentre que el Vic 
ha fitxat Albert Orriols, que 
en les darreres temporades 
havia jugat al Vic Riuprimer, 
i ha renovat Adrià Balagué.

El campus Oriol Riera 
Experience es farà el 2021

L’esdeveniment que impulsa el futbolista compta amb la col·laboració d’EL 9 NOU
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El futbolista parlant amb un dels participants en l’edició de l’any passat de l’Oriol Riera Experience

Vic

EL 9 NOU

La que havia de ser la quarta 
edició del campus de futbol 
d’Oriol Riera a Sant Julià de 
Vilatorta no es farà aquest 
2020 i, com molts altres esde-
veniments esportius, s’ha 
ajornat al 2021. La direcció 
ho ha fet públic assegurant 
que la “decisió ha estat molt 
meditada i s’ha pres priorit-
zant la seguretat dels nens i 
nenes i l’equip tècnic”. Con-
sideren que amb les mesures 
preventives que hi haurà en 
la nova normalitat “no es 
podria desenvolupar amb les 
condicions i l’excel·lència 
que ens agradaria”. 

Un dels punts forts del 
campus són les visites de 
persones de diferents àmbits 
del món del futbol que fan 
xerrades als participants i 
que aquest any no podrien 
venir per la represa de la 
Lliga, ja que la majoria tenen 

feines relacionades amb la 
Primera Divisió, com ara 
el periodisme o la nutrició. 
“Nosaltres treballem cada 

any 10 mesos per oferir una 
experiència sobre tot el que 
envolta el món del futbol. 
Amb la situació actual haurí-

em de fer les activitats amb 
grups molt reduïts i no seria 
el mateix. És una iniciativa 
sense ànim de lucre i no 

El Montanyà, primer club de golf de l’Estat amb 
la certificació Global Safe Site de Bureau Veritas

El Brull El Golf Montanyà no ha parat de treballar durant 
el confinament per mantenir el recorregut de joc i les 
instal·lacions en les millors condicions possibles. També ha 
centrat els esforços a prendre totes les mesures de segu-
retat davant la Covid-19. Per això, s’ha treballat conjunta-
ment amb Bureau Veritas per obtenir la certificació Global 
Safe Site, que se li va adjudicar la setmana passada després 
de passar una auditoria. D’aquesta manera la societat que 
gestiona el camp queda acreditada com a complidora de 
les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat pel que fa 
a la minimització dels riscos del coronavirus. “El sistema 
persistirà en la nova normalitat i en el futur per tal que els 
nostres socis tinguin la certesa de pertànyer a un club que 
vetlla per la salut de tots els socis i treballadors i també de 
tots els jugadors que vulguin gaudir del golf a les nostres 
instal·lacions”, diu el president, Ramon Sala. 

tenim cap problema a ajor-
nar-la un any”, afirma el fut-
bolista del Fuenlabrada, que 
aquests dies entrena amb el 
seu equip per acabar la Lliga 
de Segona Divisió. 

El campus, que compta 
amb la col·laboració d’EL 
9 NOU, s’havia de fer del 
29 de juny al 4 de juliol. Va 
obrir inscripcions per a les 85 
places que té el 3 de febrer 
i el 14 de març quan va 
començar l’estat d’alarma ja 
havia arribat al 50%, però va 
decidir tancar-les a l’espera 
de veure com evolucionava 
la situació. “Molts pares ens 
han demanat què faríem i 
des que ho hem notificat 
estem rebent molts correus 
on ens diuen que entenen la 
decisió en un moment d’ex-
cepcionalitat com l’actual i 
que és l’encertada. Hi havia 
ganes de gaudir-lo, però tots 
coincidim en la voluntat de 
retrobar-nos l’any que ve i 
poder-ho viure al 100%”, diu 
Riera. Encara que no sigui el 
mateix aquest estiu els joves 
podran aprendre i gaudir de 
veure Oriol Riera acabant 
la Lliga i disputant els que 
poden ser els seus últims 
partits com a futbolista pro-
fessional, perquè fa unes 
setmanes va avançar a EL 9 
NOU que meditava penjar les 
botes. 

Sant Vicenç de Torelló 

L.M.

El Sant Vicenç és nou equip 
de Tercera Catalana. Així 
ho va anunciar la Federació 
Catalana de Futbol, en un 
comunicat on deia que els 
millors segons de Quarta 
Catalana pugen de categoria 
per cobrir vacants de la zona 
de Barcelona. El president, 
Joan Fernández, comenta 
que “era l’objectiu d’aquesta 
temporada, lluitàvem per 
pujar i ho hem aconseguit. 
I ho valorem de forma molt 

positiva, perquè tota la tem-
porada hem estat a dalt”. Per 
Fernández, “és el lloc on li 
toca ser al Sant Vicenç”, refe-
rint-se a una Tercera Catala-
na on retornarà després d’un 
pas fugaç de dos anys a Quar-
ta. L’objectiu de l’equip, que 
entrenen Albert Cunill i Ori-
ol Torrents, és mantenir el 
mateix bloc i esperen incor-
porar “tres o quatre juga-
dors” per reforçar l’equip. 
Enguany el Sant Vicenç ha 
sumat 40 punts, dos menys 
que el Montesquiu, primer 
del grup 3.
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Entrenadors i jugadors 
d’hoquei, contra el 
canvi de format

Vic Els entrenadors i juga-
dors de l’OK Lliga s’han mos-
trat contraris aquests dies a 
canviar el sistema de compe-
tició proposat per l’Associa-
ció de Clubs. A través de dos 
comunicats han deixat clar 
que volen que es jugui una 
lliga regular de 16 equips 
més els play-off. A l’espera 
de saber la decisió final els 
clubs continuen tancant els 
equips. El Voltregà femení 
ha renovat la capitana, Mot-
xa Barceló, i també Laura 
Barcons i Aina Arxé. 

Plantilla i cos tècnic del Sant Vicenç

El Sant Vicenç és de Tercera
Es confirma que cobreix una plaça vacant
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L’entrada d’Osona i el Ripollès 
aquest dilluns a la fase 2 permet 
reobrir algunes instal·lacions es-
portives per a l’entrenament in-

dividual, amb torns i un 30% de 
l’aforament. Alguns ajuntaments 
tenen dubtes en aspectes del pro-
tocol i han decidit esperar. 

L’hora de piscines, 
pavellons i camps 

de futbol
La fase 2 permet reobrir més instal·lacions esportives però alguns 
ajuntaments han decidit esperar per no córrer riscos i perquè la 

prioritat són els casals i campus d’estiu

Vic/Ripoll

Esther Rovira

La desescalada avança i amb 
l’entrada de les regions sani·
tàries de la Catalunya Cen·
tral i Girona a la fase 2, molts 
municipis i clubs d’Osona i el 
Ripollès estan treballant de 
valent aquests dies per tal de 
reobrir les instal·lacions que 
permet la normativa de la 
nova fase. Aquestes són bàsi·
cament piscines esportives 
i recreatives i instal·lacions 
esportives cobertes, com són 
els pavellons, però com que 
també s’autoritza l’entrena·
ment de lligues no professi·
onals a les instal·lacions dels 
clubs poden reobrir al mateix 
temps els camps de futbol. 

El primer gran canvi que 
hi ha per a la població en 
general és l’eliminació de 
franges horàries per realitzar 
activitat física a l’aire lliure 
dins la mateixa regió sanità·
ria per a les persones de fins 
a 70 anys, que ho podran fer 
en qualsevol moment del dia, 
exceptuant de 10 del matí 
a 12 del migdia i de 7 de la 
tarda a 8 del vespre, que són 
franges reservades per a per·
sones majors de 70 anys. La 
setmana passada el Ministeri 
de Sanitat ja va flexibilitzar 
les sortides a l’aire lliure de 
grups de fins a 10 persones 
i en la fase 2 poden arribar a 
les 15. També es poden dur a 
terme activitats de turisme 
actiu i de natura per a grups 
d’un màxim de 20 persones, 
a càrrec d’empreses registra·
des com a empreses de turis·
me actiu en la corresponent 
administració competent.

En el cas de les instal·
lacions esportives cobertes 
(completament tancades 
i amb sostre), s’hi permet 
accedir a qualsevol persona 
que vulgui realitzar una 
pràctica esportiva, inclosos 
esportistes d’alt nivell, d’alt 
rendiment, professionals, 
federats, àrbitres o jutges i 

personal tècnic federatiu. 
La pràctica, però, s’haurà de 
fer amb cita prèvia, en torns, 
tant de manera individual 
com en parella en les moda·
litats que es practiquin així, 
sense contacte físic i mante·
nint les pertinents mesures 
de seguretat i protecció, així 
com la distància física de dos 

metres. De la mateixa mane·
ra, s’haurà de respectar el 
límit del 30% de capacitat de 
l’aforament d’ús esportiu de 
la instal·lació i només podrà 
accedir amb els esportistes 
un entrenador si és necessa·
ri, excepte les persones amb 
discapacitat i menors que 
necessitin una persona acom·
panyant. També es podran 
utilitzar els vestidors, sem·
pre amb les mesures de pre·
venció i higiene pertinents, 

i en tot moment s’hauran 
de seguir les mesures esta·
blertes per les autoritats 
sanitàries i s’haurà de fer 
neteja i desinfecció de les 
instal·lacions i el material 
compartit. Per a les piscines 
esportives la normativa és 
molt semblant però hi tin·
dran preferència d’accés els 
esportistes federats que prac·
tiquin natació, salvament i 
socorrisme, triatló, pentatló 

modern i activitats subaquà·
tiques. Només hi podrà haver 
un entrenador i la limitació 
del 30% s’haurà de respectar 
a excepció del cas en què la 
piscina es divideixi en car·
rers d’entrenament, ja que 
en aquestes només podrà 
entrenar·s’hi un esportista 
per carrer. D’altra banda, 
la normativa relativa als 
equips federats de lligues 
no professionals especifica 
que aquests podran realitzar 
entrenaments bàsics, sempre 
individualment, a les instal·
lacions del seu club o muni·
cipi que estiguin obertes, i 
amb la llicència federativa 
que ho acrediti. 

L’autorització dels ajun·
taments en tots els casos en 
què les instal·lacions són 
municipals és clau per a la 
reobertura i alguns, com els 
de Vic, Ripoll o Centelles, 
han decidit que de moment 
no obriran. Consideren que 
la temporada està acabada i 
no cal córrer riscos. La priori·
tat de la major part dels con·
sistoris d’Osona i el Ripollès 
és poder obrir instal·lacions 
en la fase 3 pensant més a 
preparar casals, campus i 
piscines d’estiu. A Vic, l’únic 
club que sembla que tornarà 
a entrenar aquesta setmana 
és el Vic Tennis Taula, per·
què té un local diferenciat 
dins el pavelló Castell d’en 
Planes on hi haurà una taula 
de joc per sala. Això sí, de 
moment, només hi podran 
tornar els esportistes d’alt 
rendiment de l’entitat. D’al·
tres ajuntaments, com Man·
lleu o Campdevànol, sí que 
permetran obrir les instal·
lacions per si els clubs ho 
necessiten, sempre sota un 
estricte seguiment de la nor·
mativa que els faran arribar, 
mentre que a Torelló l’Àrea 
d’Esports està treballant a 
ple rendiment amb la idea 
de tenir·ho tot a punt i poder 
fer efectiva la reobertura al 
llarg de la setmana. 

A les piscines 
hi tindran accés 

prioritari els 
esportistes 

federats

Els equips 
federats no 

professionals 
podran entrenar 
individualment

Instal·lacions que poden reobrir en la fase 2:

Piscines

Instal·lacions que han anat reobrint en la fase 1:

L’adequació i manteniment de les 
piscines després de dos mesos i mig 
d’inactivitat fa que la majoria d’instal·
lacions no puguin obrir aquesta 
primera setmana i necessitin uns dies 
més per fer la desinfecció de l’espai, 
les analítiques de l’aigua i tenir a 
punt programes per tramitar la cita 
prèvia en línia. Es fa difícil preveure 
una data exacta d’obertura, però el 
CN Vic·ETB creu que podria ser el 
proper dilluns. “Hem fet enquestes 
i un 80% dels usuaris ens diu que té 
ganes de tornar. Hi estem treballant 
i quan ho tinguem tot a punt ja ho 
comunicarem”, comenta Joan Casas, 
el gerent del Vic·ETB. I quan estigui 
tot a punt faltarà també el permís de 
l’Ajuntament, ja que és una concessió. 
A Manlleu també preveuen reobrir 
dilluns, en aquest cas amb un màxim 
de 16 persones cada hora.

Camps de futbol

Un altre dels ajuntaments que obrirà 
pavellons i camps de futbol és el de 
Manlleu. “Hem cregut convenient re·
obrir per si els clubs hi estan interes·
sats, però al pavelló segurament ningú 
vindrà fins a la fase 3 que és quan es 
preveuen els entrenaments en grup”, 
detalla Eduard Robles, el regidor 
adjunt a Esports. Al camp de futbol 
es permetrà l’entrenament en cada 
meitat d’un entrenador i dos jugadors 
pel fet de ser a l’aire lliure però sense 
interacció entre les dues meitats del 
camp. Ni al pavelló ni al camp es podrà 
fer ús de vestidors i dutxes i s’ha creat 
un circuit d’entrada i sortida per evitar 
que la gent es creui. L’AEC Manlleu 
no reprendrà l’activitat oficial, però el 
preparador físic Rubén Pérez farà una 
valoració de l’estat físic dels jugadors 
del primer equip per preveure el tre·
ball individual a fer a la pretemporada.

Hípiques

Un dels sectors amb més ganes d’obrir 
era el de l’hípica i ho ha anat fent en la 
fase 1. “Hem tingut un 75% menys de 
facturació, però la despesa ha estat la 
mateixa perquè els cavalls han de men·
jar i se’ls ha de cuidar. Sense activitat 
alguns animals han tingut problemes 
d’ansietat i còlics. No s’ha tingut en 
compte el benestar animal en el nostre 
cas a diferència dels gossos, que podien 
passejar”, afirma Guillem Tañà, del GT 
Hípic Club. El retorn tampoc ha estat 
senzill perquè durant uns dies només 
podien fer treball amb corda i després 
van haver de muntar fora de l’hípica 
ubicada a Folgueroles. El club expert 
en horseball ha recuperat les classes i 
sessions individuals i en la fase 2 es·
peren poder entrenar en grups de sis. 
“Els cavalls es trobaven en plena tem·
porada de competicions i està essent 
complicat de gestionar”, diu Tañà. 
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Pavellons

Les lligues regulars s’han donat per 
acabades, però molts clubs volen que 
els seus esportistes puguin tornar a 
fer alguns entrenaments a la pista 
abans de començar vacances seguint 
sempre la normativa i aforament 
establerts. Un dels ajuntaments que 
té previst obrir el pavelló i també 
el camp de futbol a petició de les 
entitats esportives locals és el de 
Campdevànol. La regidora d’Esports, 
Blanca Sánchez, diu que “hi ha uns 
mínims a complir i cada ajuntament 
en funció de les seves possibilitats i 
capacitats ajustarà la normativa a la 
seva realitat. Nosaltres, per exemple, 
hem decidit que deixarem obrir però 
serem molt estrictes que ha de ser 
sense poder fer ús en cap cas dels 
vestidors i lavabos, perquè creiem 
que són els llocs més complicats i no 
tenim prou personal”. 

Circuit d’Osona

Tot i que els circuits de motor ja 
podien reobrir en la fase 1 per als es-
portistes d’elit, alguns com el Circuit 
d’Osona encara estan tancats. Això sí, 
preveuen obrir portes durant la fase 
2, si bé el president, Joan Panadès, 
creu “que serà més la segona setma-
na de juny que la primera”. Quan ho 
decideixin fer, a més a més, serà si 
es té l’autorització de la Secretaria 
General de l’Esport i l’Ajuntament de 
Vic, ja que es tracta d’una concessió. 
“Necessitem uns dies per adequar-ho 
a la normativa i tampoc tenim pressa 
perquè els esportistes que podrien 
venir, que són els de MotoGP, els 
tenim fora encara”, detalla Panadès, 
que afegeix que “quan obrim ho vo-
lem fer amb garanties”. Als esportis-
tes, els seguiran les curses amateurs 
i a finals de juliol esperen recuperar 
els lloguers de karts.

Club de Tir Esportiu d’Osona

No ho van fer el primer dia de la fase 
1 perquè els faltava material per 
garantir la seguretat, però dijous de 
la setmana passada alguns dels 430 
socis del Club de Tir Esportiu d’Osona 
ja van poder tornar amb cita prèvia a 
les instal·lacions, on a l’entrada se’ls 
desinfecta tot el material i se’ls pren 
la temperatura. Seguint un estric-
te circuit d’entrada i sortida i amb 
menys cabines de les habituals per 
afavorir la distància poden tornar 
a gaudir del seu esport. “Nosaltres 
hem fet tot el que se’ns demanava i 
els socis ho entenen i valoren”, diu el 
president, Joan Pou. Coincidint amb 
la reobertura, la Federació Espanyola 
de Tir Olímpic els ha comunicat que 
al setembre vol que siguin una de les 
seus dels campionats d’Espanya de 
carabina, que es faran repartits per 
evitar desplaçaments i aglomeracions. 
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Chocolate Academy, antiga Aula Cho-
covic de Gurb, celebra enguany el 25è 
aniversari, consolidada com un centre 
de formació de pastissers i cuiners del 

dolç de referència nacional i interna-
cional. Des de fa cinc anys el director 
de l’acadèmia és el mestre pastisser 
centellenc Josep M. Ribé, que hi va 

començar a treballar l’any 1991. Va 
substituir en el càrrec el manlleuenc 
Ramon Morató, una altra de les ‘àni-
mes’ del centre.

Primer de tot, l’equip hu-
mà de l’Academy, sense cap 
dubte, totes i cada una de les 
persones que han treballat 
amb nosaltres. En segon lloc, 
tenir una filosofia molt clara 
de formació de qualitat, i el 
respecte de la gent de l’em-
presa, gerents, directors co-
mercials, etcètera, que en el 
seu dia van fer-nos confiança 
i van creure en el projecte.

Com valora aquests últims 
cinc anys en què vostè ha 
assumit la direcció?

Intensos i enriquidors en 
tots els sentits. Està al cap-
davant d’unes de les escoles 
referents en el món dolç dins 
i fora del país sempre és una 
gran responsabilitat. Però 
crec que puc dir que ho he 
gaudit al mateix temps, que 
sempre és important. 

Quants alumnes hi passen 
cada any?

Estem al voltant de 500 
alumnes l’any, tots ells pro-
fessionals de la pastisseria, 
xocolateria i la restauració 
del nostre país i de l’estran-
ger. Una satisfacció i una 
responsabilitat.

Actualment l’empresa 
Barry Callabaut té una vin-
tena d’acadèmies arreu del 
món. Des de Gurb es conti-
nua marcant la pauta acadè-
mica de totes?

Si no vaig errat, actual-
ment hi ha 21 acadèmies 
arreu del món. Tòquio, Xan-
gai, Chicago, Sud-àfrica, Sao 
Paulo, Mèxic, etc. Crec que 
en filosofia, concepte i qua-
litat de la formació, encara 
estem al capdavant, i és quel-
com francament important 
per nosaltres.

No és habitual que una 
empresa faci una aposta tan 
decidida per la formació.

Fa 25 anys no, i el germen 
d’aquell inici és el que inten-
tem mantenir viu avui dia. És 
cert que cada cop les empre-
ses fan més esforços en la 
formació, però veritablement 
crec que mai ens hauríem 
imaginat arribar fins aquí 
com a centre de formació 
referent.

L’acadèmia va molt diri-
gida a professionals de 
l’ofici, ja siguin pastissers, 
xocolaters o cuiners de pos-
tres. Creu que el nivell dels 
alumnes que tenen és cada 
vegada és alt?

Sí, sens dubte, i això fa 
que ens haguem d’espe-
ronar per mantenir un 
nivell alt en formació, de 
molta qualitat, molt tècni-
ca i actualitzada. Probable-
ment això és el més difícil, 
mantenir un nivell per 
estar sempre al dia, en un 

temps en què la informació i 
les tendències van a velocitat 
de vertigen.

Vostès juguen a una lliga 
internacional. Això és molta 
pressió afegida?

Crec que sempre la por-
tem a la motxilla, la pres-
sió, és quelcom que ens 
ve en l’ADN, però sens 
dubte és una responsabilitat 
afegida que s’ha de saber 
gestionar en positiu.

En aquest món és més 
important la creativitat o 
l’ofici?

Per mi és l’ofici, tot i que 
durant uns anys potser es 
confonia, però sense ofici 
i base no hi pot haver una 
creativitat amb fonaments, 
arguments i sostinguda en el 
temps.

En què consistiria el ves-
sant més creatiu?

La paraula creativitat és 
tan gruixuda i s’ha utilitzat 
tan malament i a la lleuge-
ra en els últims anys en el 
nostre sector que crec que 
calia una reflexió en aquest 
sentit, per tal de retornar-li 
el respecte que es mereix. 
Per cada persona pot tenir 
diferents significats i mati-
sos, però crec que és una 
forma de viure i de veure les 
coses que ens envolten i és 
clar això s’ha d’aplicar al teu 
ofici, amb atreviment, però 
també amb respecte.

Vostè va recollir fa una 
quinzena d’anys alguns 
guardons a títol individual 
com el de millor pastisser 
jove català o el millor mes-
tre xocolater a escala esta-
tal. Com la recorda, aquella 
etapa?

La recordo com una de 
les etapes més maques que 
he viscut professionalment 
parlant. La trempera de voler 
assolir un objectiu en el qual 
durant el camí saps que és 
on tu creixeres professio-
nalment és brutal, i encara 
més si l’acabes assolint, com 
va ser el cas, la satisfacció 
és doble. 

Avui se sent més mestre 
que pastisser?

Doncs no m’ho havia plan-
tejat mai, però crec que soc 
un pastisser amb vocació de 
divulgació.

Quins han estat els seus 
grans referents en el món 
de la xocolata?

Ramon Morató, que ha 
estat el meu pare profes-
sional; Carles Mampel, un 
dels millors pastissers i més 
complets que conec; Enric 
Rovira, sempre ha estat una 
inspiració, i no em vull obli-
dar Quim Capdevila, un pio-
ner en la pastisseria amb una 
visió moderna com poca gent 
tenia a la seva època.

Gurb

Miquel Erra

Vostè fa gairebé 20 anys 
que va entrar a treballar a 
l’actual Chocolate Academy. 
Segur que no havia viscut 
un curs tan extraordinari 
com aquest!

Sens dubte ha estat l’any 
més estrany, diferent i des-
concertant de tots.

Com els ha afectat, con-
cretament, l’aturada? 

Imagino que com a tothom, 
hem parat la nostra activitat 
docent de cursos presencials, 
de manera que han quedat 
suspesos els 10 cursos que 
restaven fins al juliol. Espe-
rem tornar a reprendre l’ac-
tivitat al setembre amb la 
normalitat post-Covid-19 a 
la qual tots ens anem adap-
tant a poc a poc.

Han pogut mantenir algu-
na activitat en línia?

En el nostre cas con-
cret, des de Vic no però 
sí que tenim la Chocola-
te Academy Online, on hi 
ha contingut per als nostres 
clients.

Quan preveuen tornar a 
una certa normalitat?

La veritat és difícil de dir, 
però per la nostra part a par-
tir del setembre estarem a 
punt per tornar a oferir un 
calendari de cursos, presenci-
als i molt probablement cur-
sos en línia.

Chocolate Academy neix 
de la primitiva Aula Choco-
vic, creada ara fa 25 anys. 
Hi ha idees que neixen molt 
dolces, oi? 

Sens dubte, tot això arran-
ca de la visió de Jaume von 
Arend, en aquella època 
director comercial de Choco-
vic, amb el suport de Ricard 
Navarro, gerent, i els propi-
etaris de Chocovic, els ger-
mans Rius. A partir del 1997 
Ramon Morató s’incorpora 
com a xocolater, pastisser i 
director de l’Aula Chocovic, i 
és ell qui dona forma i 
entitat al projecte. La meva 
arribada va ser l’any 2001, i 
el 2015 passo a ser el direc-
tor de la  Chocolate Aca-
demy BCN, antiga Aula Cho-
covic, on segueixo el projecte 
amb els mateixos valors amb 
els quals vam començar.

Quines han estat les claus 
de l’èxit?

“Esperem tornar 
a reprendre 
l’activitat al 
setembre”

“Sense l’ofici 
i la base no 

hi pot haver 
creativitat”

“L’èxit? Una 
filosofia molt 

clara de formació 
de qualitat”

“Crec que mai ens hauríem 
imaginat arribar fins aquí”
Entrevista al centellenc Josep M. Ribé, director de Chocolate Academy, que fa 25 anys

Josep M. Ribé, en una fotografia d’arxiu dins de les dependències de Chocolate Academy
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Vila-seca

J.S.

Primera festa major de l’era 
coronavirus a Osona amb 
actes presencials al carrer. 
La celebració va tenir lloc 
aquest cap de setmana a Vila-
seca, en terme de Sant Vicenç 
de Torelló, i va tenir com a 
protagonistes principals els 
gegants del poble, en Vila i la 
Seca, que aquest diumenge 
al migdia van fer una cerca-
vila pels carrers de la colònia 
acompanyats dels grallers de 
Sant Vicenç. La festa major 
de Vila-seca ja és la que habi-
tualment obre el calendari 
festiu a Osona i aquest any, 
tot i la Covid-19, “teníem clar 
que s’havia de celebrar com 
fos”, explicava aquest diu-
menge Mercè Albi, portaveu 
de la Comissió de Festes. 

La celebració, però, no ha 
sigut convencional. Diven-
dres es va encetar amb una 
repicada de campanes i 
una penjada de capgrossos 
als balcons i finestres que 
durant la tarda es van encar-
regar de pintar els infants 
de Vila-seca. Els dibuixos els 
havia fet a mà Josep Ayats 

i es van repartir a tots els 
veïns juntament amb un “kit 
de confinament amb tots 
els elements necessaris per 
gaudir de la festa”, deia Albi. 
El kit, a part del dibuix dels 
capgrossos, incloïa llapis de 

colors, mitja dotzena d’ous 
per participar al concurs 
culinari i fins i tot un cordill 
per lligar-hi un cistell per tal 
de poder recollir, des de la 
finestra, la xocolata i la coca 
que es va repartir presenta-

cialment diumenge a tots 
els veïns. Durant el cap de 
setmana la majoria d’actes 
(caminada popular, sopar...) 
es van fer confinats, “cadascú 
a casa seva”, i diumenge la 
festa es va traslladar al car-

rer, això sí, amb les mesures 
sanitàries corresponents. En 
Vila i la Seca, per exemple, 
van ser els primers a posar-se 
una mascareta amb la senye-
ra per animar la cercavila de 
festa major. 

Gegants amb mascareta
Vila-seca celebra una festa major marcada pels actes confinats tot i fer-ne alguns de ‘presencials’

Vic/Manlleu

M.E.

El món casteller encara no 
veu la llum al final de túnel 
davant la situació creada per 
la pandèmia del coronavirus. 
Per a una activitat de cultu-
ra popular fonamentada en 
el contacte humà, no hi ha 
retorn possible mentre la 
normativa obligui a mantenir 
les distàncies socials de segu-
retat. Des d’Osona, Sagals i 
Nyerros de la Plana ho viuen 
amb certa resignació.

Al mes de març, quan es va 
decretar l’estat d’alarma, els 
Sagals encara confiaven en 
un hipotètic retorn aquest 
dissabte passat, per celebrar 
la seva Diada de Primavera, 
a Vic, que no ha pogut ser. 
A la desena d’actuacions 
anul·lades fins ara s’hi han 
de sumar les previstes del 27 
de juny a Centelles i el 5 de 
juliol a Vic, en el marc d’una 
festa major també suspesa. 
“Donem per acabat el primer 
tram de la temporada”, expli-
ca el president de la colla, 

Bernat Camps. 
Ara mateix fer previsions 

resulta complicat. “Està clar 
que no hi haurà castells ni 
en fase 1, ni 2, ni 3”, apunta 
Camps. El repte és saber com 
afrontarà el món casteller “la 
nova normalitat”. En aquest 
sentit, des de la Coordina-
dora de Colles Castelleres 
s’està treballant un protocol 
específic. Tot i que algunes 
colles estan suggerint algu-
nes propostes alternatives 
–com primar els castells nets, 
sense pinya–, ara mateix des 
de Sagals defensen que “tin-
dria poc sentit” apostar per 
fer castells “sense la seva glo-
balitat”. Avui també és incer-
ta la celebració del Concurs 
de Castells de Tarragona, que 
s’ha de celebrar per l’octu-
bre.

Els Sagals tampoc podran 
participar al festival on havi-
en estat convidats a l’agost, 
a Budapest, perquè també 
s’ha anul·lat. D’altra banda, 
de cara a principis de juliol, 
malgrat que oficialment 
no hi haurà festa major de 

Vic, estan valorant algunes 
accions concretes, també vin-
culades amb la seva colla de 
diables, les Fúries d’Ausa.

Situació idèntica viuen els 
Nyerros de la Plana. “Malau-
radament aquesta temporada 
la vam encetar amb una actu-
ació a Muntanyola el dia 8 de 
març i des d’aleshores estem 
en aturada total”, expliquen 
des de la colla. Fins ara han 
estat quatre les actuacions 
que no han pogut fer per l’es-
tat d’alarma, a Santa Cristina 
d’Aro, als barris de Roquetes 
i el Bon Pastor de Barcelona i 
a Montblanc. 

Respecte a la possibilitat 
de reprendre l’activitat cas-
tellera, “restem molt atents 
de les indicacions de la Coor-
dinadora i les entitats sani-
tàries, però com tots sabem 
la nostra activitat és una de 
les menys indicades aquests 
dies”. El contacte total i l’am-
pli ventall d’edats que s’hi 
apleguen “ens han convertit 
en una activitat 100% invi-
able”. De moment, davant 
d’aquesta “crua realitat”, no 
tenen calendari per tornar 
als assajos. “Potser més enda-
vant trobar alguna fórmula 
més “lleugera” per a poc a 
poc tornar a obrir el local i 
entrenar, encara que sigui 
d’una manera més individu-
al”. Sí que ha tornar a assajar 
el grup de grallers i tabalers.

Els Sagals, que havien de celebrar la Diada de Primavera dissabte, donen per tancat el 
primer tram de la temporada; els Nyerros també esperen instruccions de la Coordinadora

Els castellers, en ‘stand-by’

LES ÚNIQUES ACTUACIONS A OSONA

NYERROS DE LA PLANA 
L’única actuació d’aquest any va ser 
el passat 8 de març en el marc de la 
Festa de l’Arbre de Muntanyola

SAGALS D’OSONA       
L’única actuació a Osona va ser la del 
7 de març a Vic, durant la celebració 
dels 10 anys de la colla Emboirats
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Els gegants de Vila-seca, amb una mascareta amb la senyera, van sortir aquest diumenge al migdia a ballar acompanyats dels grallers de Sant Vicenç de Torelló



ESPECIALNOU9EL Dilluns, 1 de juny de 202032

LLUÇANÈS
“Volem potenciar el 
turisme cultural al poble”
Entrevista a Josep Romero (ERC), alcalde de Sant Feliu Sasserra

Sant Feliu Sasserra

Anna Gorchs

Josep Romero (ERC), que 
va ser batlle de Sant Feliu 
Sasserra del 2010 al 2015, 
torna a ser l’alcalde del 
municipi després d’un parèn-
tesi de quatre anys. Potenciar 
el centre d’interpretació de 
la bruixeria i posar en marxa 
la recollida de residus porta 
a porta són dos projectes des-
tacats del mandat.

Com viu aquesta segona 
etapa a l’alcaldia?

Com que ja més o menys 
sabia com funcionava, no hi 
ha tantes sorpreses com la 
primera vegada que entres 
a un ajuntament. Tot i que 
amb quatre anys han canviat 
moltes coses, l’administració 
funciona diferent, tot és més 
per mitjans electrònics, però 

és adaptar-t’hi. El gran pro-
blema que hem tingut és el 
de la pandèmia.

Com afecta a Sant Feliu 
Sasserra aquesta crisi del 
coronavirus?

Des del punt de vista 
humà, de moment i esperem 
que ja sigui així per sempre, 
hem tingut molta sort. De 
diagnosticats amb Covid-19 
no n’hem tingut cap. D’altra 
banda, donem les gràcies a 
tota la població perquè el 
seu comportament ha estat 
exemplar. Quan dèiem no es 
pot sortir de casa, doncs la 
gent no sortia. S’ha de portar 
mascareta, doncs pràctica-
ment tothom amb mascareta 
pel carrer. La conscienciació 
ha estat molt important. Ara, 
el coronavirus ha paralitzat 
tota l’administració, i no 
només aquí a Sant Feliu, sinó 

a Catalunya, Espanya i arreu. 
Totes les coses que estaven 
previstes de tirar endavant, 
tant amb la Diputació com 
la Generalitat, s’han alentit. 
Esperem que a mesura que 
avanci el desconfinament 
això canviï. 

Quan va deixar de ser 
alcalde el 2015 sabia que 
seria per tornar-hi?

No, pensava que era per 
sempre. El que passa és que 
no es trobava ningú, m’ho 
van dir i vaig decidir pre-
sentar-me. Tenia l’avantatge 
que ja ho havia estat i sabia 
què em trobaria, i vam crear 
un grup amb moltes ganes 
de tirar endavant. I això és 
el que fem, tirar endavant 
projectes, molts dels quals ja 
s’havien programat en l’ante-
rior consistori.

Així hi ha continuïtat?

En un ajuntament no pots 
dir mai això ho he fet jo, això 
ho ha fet un altre... perquè el 
que no acaba un ho continua 
l’altre. I sí, hi ha una conti-
nuïtat, és un treball conjunt, 
interessa que el poble fun-
cioni.

En les dues últimes muni-
cipals, només una candida-
tura ha concorregut a les 
eleccions. Com ho valora?

Jo penso que sempre és bo 
que hi hagi més d’una llista. 
Si hi ha diferents maneres de 
pensar hi ha d’haver també 
diverses llistes. Però aquí a 
Sant Feliu ja portem dues 
legislatures en què només hi 
ha una llista i a veure, encara 
costa trobar gent. Suposo 
que és perquè estar a l’admi-
nistració municipal té moltes 
coses bones però també és 
molt sacrifici. En contrapo-

Josep Romero és de nou l’alcalde de Sant Feliu Sasserra després d’un parèntesi de quatre anys amb Joan Ramon Soler en el càrrec

sició, sempre que demanes 
suport o col·laboració la 
gent s’hi posa. No és que la 
gent passi del poble, ni molt 
menys. La prova la tenim en 
la Fira de les Bruixes, hi par-
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agenda de la biblioteca del mes de juny

olost divendres 5 de juny
A les 19.00
Intercanvi coneixements: 
L’ortiga: beneficis, usos i 
costums

divendres 12 de juny
A les 19.00h
Tertúlia de La veritat no
serveix de res, de
Ramon Breu

divendres  26 de juny
A les 19.00
Intercanvi de coneixements:
La cua de cavall: beneficis, 
usos i costums
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ara. Hem de veure si reduïm 
el nombre de visitants o si 
fem una cosa més participa-
tiva de cara al poble i menys 
aglomeració de gent de fora. 
Però d’aquí al novembre 
poden passar tantes coses... 
Possiblement treballarem 
en un pla A i un pla B i en el 
seu moment farem el que 
podrem en funció de quina 
sigui la situació. 

Quines són les prioritats 
del mandat?

En primer lloc, la partici-
pació. Crearem el Consell de 
Vila, en què hi haurà repre-
sentació de les diferents 
entitats de la població per 
consultar i donar a conèixer 
totes les coses importants 
que es facin al poble. També 
posarem en marxa un canal 
de WhatsApp municipal per 
difondre informació i perquè 
la gent es pugui dirigir direc-
tament a l’Ajuntament. Si no 
fos per la pandèmia, ja fun-
cionaria. Pel que fa a obres 
i altres projectes, estem 
fent una rampa a l’interior 
de la piscina per facilitar-hi 
l’accés a persones amb mobi-
litat reduïda. Tenim també 
previst remodelar el centre 
d’interpretació de la bruixe-
ria bàsicament per modernit-
zar-lo i posar-lo al dia, igual 
que el Serrat de les Forques. 
Volem potenciar el turisme 
cultural al poble i aquestes 
accions van en aquest sentit. 

De l’Ateneu falta acabar la 
cuina i els vestidors, es farà 
aviat. I després de l’estiu 
tenim previst posar en marxa 
la recollida d’escombraries 
porta a porta, que fa anys 
que s’hi està lluitant. Llavors 
hi ha el PUOSC, però ara 
està tot parat, no sabem com 
anirà.

Quins projectes hi ha 
inclosos?

Remodelar de cap a peus 

l’avinguda Catalunya, que 
entra des de la carretera fins 
al nucli antic i arriba a la 
plaça de l’Església. I la pista 
de tennis també entraria 
aquí. Pel que fa a Diputació, 
voldríem traslladar l’escola 
bressol a l’escola Els Roures.

Hi ha problemes d’habi-
tatge al municipi?

De moment podríem dir 
que molt problema no hi 
ha. El que ens passa a Sant 
Feliu és que al centre del 
poble hi ha moltes cases que 
estan posades al dia però n’hi 
ha unes quantes que estan 
buides perquè s’hauria de 

remodelar. I remodelar una 
casa antiga costa moltíssim. 
Esperem que algun dia això 
canviï.

Com valora el procés 
d’elecció de la presidència 
del Consorci?

El problema que hi va 
haver va durar fins que es va 
escollir el president. Tots ja 
vam quedar que, fos qui fos 
el que sortís president, esta-
ríem al seu costat. Per tant, 
ara no hi ha cap problema. 
Va sortir el que va sortir per 
majoria i per tant com a qual-
sevol democràcia s’ha d’ac-
ceptar i s’ha de donar suport 
al que ha sortit.

Què espera Sant Feliu 
Sasserra del Consorci del 
Lluçanès?

Que actuï com a òrgan 
de cohesió i mancomunitat 
entre tots els pobles. Ja es 
comença a fer una mica, però 
hauria de ser molt més.

Com està el tema de la 
comarca del Lluçanès?

Jo diria que està tot parat. 
Han passat eleccions, ara la 
pandèmia... De moment no 
és immediat. Tardarem. 

Sant Feliu va dir ‘no’ en la 
consulta per la comarca del 
2015...

S’hauria de veure quin 
tipus de comarca seria i com 
es faria. I evidentment que si 
la població hi està en contra, 
Sant Feliu no hi entraria, 
això és evident.
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Josep Romero és de nou l’alcalde de Sant Feliu Sasserra després d’un parèntesi de quatre anys amb Joan Ramon Soler en el càrrec

“El Consorci 
del Lluçanès ha 
d’actuar com a 

òrgan de cohesió 
i mancomunitat”

ticipa tot el poble.  
Perilla l’edició d’aquest 

any de la Fira de les Brui-
xes?

Encara falten uns quants 
mesos, aquesta setmana tin-

drem una reunió per comen-
çar a veure quin tipus de fira 
farem. Si continua el corona-
virus està clar que no podem 
tenir aquí en un sol dia tanta 
gent com hem tingut fins 
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Plaça Església, 8 - 08589 Pera�ta
C. Indústria, 12 - 08516 Olost de Lluçanès
Mas Vilarrasa - 08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel. 93 888 08 52 - Fax. 93 888 08 46 - E-mail: info@betara.cat

La formatgeria
més premiada
de Catalunya

al món
Horari de secretaria:
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30h
Tel. 93 857 80 75
E-mail: alpens@diba.cat

www.alpens.cat
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Josep Basagaña es jubila i tanca l’establiment del carrer Major de Prats

Tota una vida a la barberia
Prats de Lluçanès

Anna Gorchs

Ha exercit l’ofici durant 60 
anys, ha tingut establiment 
propi al carrer Major de Prats 
de Lluçanès durant 50 anys i 
ara la crisi del coronavirus ha 
precipitat la seva jubilació. 
És el barber Josep Basagaña 
Vall, que després d’una dila-
tada trajectòria professional 
ha decidit no reobrir el nego-
ci.

“Feia sis anys que em podia 
haver jubilat però havia anat 
continuant perquè m’hi tro-
bava bé, m’agrada el contacte 
amb la gent i no m’era cap 
sacrifici”, explica el barber, 
que assegura que va prendre 
la decisió d’abaixar la persi-
ana definitivament el passat 
mes de març davant la situ-
ació d’incertesa que s’obria 
amb la crisi de la Covid-19, el 
confinament i també per evi-
tar possibles riscos. Això vol 
dir que quan va passar la clau 
de la barberia el dissabte 
14 de març “no pensava pas 
que tancava per no tornar a 
obrir”. 

Basagaña, que és fill de 
Sant Martí d’Albars, va ini-
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Josep Basagaña a la barberia que ha regentat durant 50 anys, ja desmuntada

ciar-se en l’ofici als 11 anys 
com a ajudant del barber 
pradenc Manuel Bueno. Des 
d’aleshores ha estat sempre 
vinculat al sector. El 24 de 
març de l’any 1970, fa “50 
anys rodons”, va obrir la seva 
pròpia barberia al carrer 
Major de Prats, on anteri-

orment hi havia hagut una 
botiga de productes làctics 
que regentava la coneguda 
com a Esperança del Marsal. 
El fet que un barber, Jaume 
Gaig, es jubilés el va empè-
nyer a obrir el negoci.

“Durant aquests anys he 
après de tot, he estat en con-

tacte amb persones de tota 
l’escala social”, diu Basagaña, 
que assegura que ha arribat 
a tallar cabells “de quatre 
generacions d’una mateixa 
família”. També comenta que 
no només ha atès clientela de 
Prats, sinó de tot el Lluçanès, 
on és molt conegut.

Lluçà mesura 
la bona 
qualitat del 
cel nocturn

Lluçà

EL 9 NOU

Lluçà ha fet una primera 
avaluació de la qualitat del 
cel nocturn del municipi i els 
resultats són molt positius. 
Segons ha fet públic l’Ajun-
tament en l’últim butlletí 
d’informació municipal, els 
valors aconseguits indiquen 
una qualitat del cel nocturn 
molt bona.

Durant l’últim trimestre 
de l’any passat es va instal-
lar un aparell de mesura, 
anomenat Sky Quality Meter 
(SQM), al Pla de Mala Junta. 
L’informe que ha elaborat la 
Diputació arran dels resul-
tats ha permès que el muni-
cipi demani un estudi per tal 
d’aconseguir l’acreditació 
d’espai amb cel nocturn de 
qualitat (ECNQ), que atorga 
el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Genera-
litat. 

Aquesta certificació va vin-
culada a un pla de prevenció 
de la contaminació lumínica 
per mantenir les condicions 
del cel nocturn.
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Ajuntament
de Sant Boi de Lluçanès

www.santboidellucanes.cat

Ajuntament
Sant Feliu Sasserra

biblioteca
obertura
amb serveis mínims
Biblioteca Sant Pere Almató 

HORARIS:
De dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda

A partir de 
dimarts, 2 de 
juny, s’oferirà 
el servei de 
préstec i retorn 
de llibres, CD, 
DVD i revistes

Préstecs
amb cita prèvia
a la Biblioteca Virtual,
al tel. 93 881 92 88
o a través del correu
boixadertc@diba.cat

Retorns a 
través de 
la bústia de 
l’exterior

No es podrà 
accedir a 
l’interior ni 
utilitzar cap 
servei que no 
sigui préstec i 
retorn.

EntrEpans, cassolEs, brasEs, mEnús i paEllEs pEr EncàrrEc

tEl. 699 60 90 71
(Truqueu per reservar)

08589 Sobremunt

Horari:
Divendres, diumenges i festius de 9 a 16.00

Dissabte, també sopars de 18 a 24.00

B a r   r e S Ta u r a n T
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S’hi han de fer obres per consolidar-ne l’estructura i evitar possibles perills

L’ermita de Sant Sebastià 
de Prats necessita millores
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Prats de Lluçanès

A.G.

L’ermita de Sant Sebastià, 
tota una icona del paisatge 
de Prats de Lluçanès, neces-
sita reformes. El pas del 
temps ha degradat l’edifica-
ció, on s’hi han de fer obres 
sobretot per consolidar l’es-
tructura i, d’aquesta manera, 
evitar possibles perills. Les 
previsions són que els tre-
balls es portin a terme aquest 
mateix any.

La parròquia del municipi 
té damunt la taula l’informe 
tècnic elaborat pel Bisbat de 
Vic i està pendent del pro-
jecte definitiu i també del 
pressupost de l’actuació. La 
pandèmia del coronavirus ha 
paralitzat el procés, segons 
afirma el rector de la parrò-
quia, mossèn Josep Casals, 
que espera que, amb la deses-
calada, es reprenguin els trà-
mits per tal de poder portar a 
terme l’actuació al més aviat 
possible. 

“Cal una consolidació de 

tota l’estructura començant 
pel campanar”, diu mossèn 
Casals, que assenyala que 
també és necessari renovar 
alguns elements estructu-
rals interiors com poden ser 
bigues.

Els costos de l’actuació, 
que de moment no estan 
quantificats, aniran a càrrec 

de la mateixa parròquia, 
segons ha confirmat el rec-
tor.

L’actual edificació és una 
construcció a cavall dels 
segles XVIII i XIX. En con-
cret, les obres es van iniciar 
el 1777 i la primera missa 
s’hi va dir el 1804.

Actualment, a l’església de 
Sant Sebastià s’hi organitza 
cada any una novena entre 

els mesos de juliol i setembre 
i s’hi celebra missa el dia 20 
de gener, festivitat del sant.

Més enllà de l’àmbit religi-
ós, Sant Sebastià i la carena 
on està ubicada l’ermita és 
un punt de passeig habitual 
freqüentat pels veïns i veï-
nes del poble. Des d’aquest 
indret es pot contemplar 
una magnífica vista de tot el 
poble de Prats. En la petita 
esplanada que hi ha davant 
del temple hi té lloc l’acaba-
ment de les tradicionals cur-
ses dels Elois que se celebren 
el 25 de juny, l’endemà de 
Sant Joan. 

Des del passat 30 d’abril, 
cada dia un punt de llum 
il·lumina el campanar de 
l’església entre les 9 del ves-
pre i les 7 del matí . És una 
iniciativa de l’artista i direc-
tora escènica pradenca Ada 
Vilaró davant de l’emergèn-
cia causada per la pandèmia 
de la Covid-19, que compta 
amb una vintena llarga de 
padrins, que s’han sumat a la 
iniciativa.

El ‘Full de 
Perafita’ 
publica el 
número 400

Perafita

A.G.
El gener de l’any 1987 es va 
editar el número 1 del Full de 
Perafita, una publicació ales-
hores impulsada per la par-
ròquia del poble que des de 
fa temps edita l’Ajuntament 
i que és un recull de l’actuali-
tat del municipi. Després de 
33 anys, el Full de Perafita ha 
arribat al número 400. 

“Durant tots aquests anys 
hi ha col·laborat molta gent 
de manera altruista”, afir-
ma l’alcalde del municipi, 
Ramon Casal, que assegura 
que la publicació contribueix 
“a fer poble”. L’alcalde desta-
ca sobretot la tasca de Pilar 
Subirats, que per cada acte 
del poble ha mirat de trobar 
algú que en deixés constàn-
cia escrita.

El Full de Perafita s’ha edi-
tat mensualment de forma 
ininterrompuda des dels ini-
cis i ha posat especial èmfasi 
en les entitats i associacions. 
“Si et mires el Full al llarg de 
tots els anys tens una idea 
del que ha anat passant a 
Perafita”, diu l’alcalde.

Els treballs 
s’han de portar 
a terme al llarg 

d’aquest any

L’ermita de Sant Sebastià, aquestes setmanes amb un punt de llum a la nit
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FARMÀCIES 

Vic

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 1

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 2

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 3

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 4

Torelló

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 1

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 2

✚BARDOLET

C. Canigó, 72  | dia 3

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 4

Manlleu

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 1

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 2

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 3

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 4

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | dia 1

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dia 2, 3 i 4

Roda de Ter

✚CONSTANÇÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 2, 3 i 4

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35  | dies 1 i 3

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35  | dies 2 i 4

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 2, 3 i 4

Ripoll

 ✚CABALLERIA

Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 

1, 2, 3 i 4

St. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 1, 

2, 3 i 4

Manlleu 

Museu del Ter. Exposició 
“Manlleu, ciutat de teatre”, 
que ens proposa un recorregut 
de gairebé dos segles 
per la història del teatre 
manlleuenc. Horari: de dimarts a 

diumenge de 10.00 a 14.00. Fins al 

31 d’agost.

Sala d’exposicions de Can 
Puget. Exposició “Des de la 
nostra pell”, mostra col·lectiva 
de 36 dones artistes de 
Manlleu o vinculades a la 
ciutat a través de la pintura, 
l’escultura, la fotografia, la 
literatura i altres tècniques. 
Horari: de dijous a diumenge de 

18.00 a 20.00. Del 6 al 28 de juny.

Vic

ACVic. Exposició “En el nom 
de la mare, en el nom de la 
Terra”, un recull de les obres 
de set dones artistes. Horari: 

de dimarts a divendres de 10.00 a 

13.00 i de 17.00 a 19.00 i dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00. 

Del 2 de juny al 25 de juliol. 

ACVic. Exposició “Dibuixar 
el temps”, un homenatge 
pòstum a l’artista vigatana 
Fina Padrós. Horari: de dimarts 

a divendres de 10.00 a 13.00 i de 

17.00 a 19.00 i dissabtes d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 19.00. Del 2 al 13 

de juny.

ACVic. Segona entrega de la 
sèries “Relats fotogràfics”, 
amb una fotografia del 
fotoperiodista Jordi Puig sobre 
la Revolució dels Clavells a 

EXPOSICIONS 

Detall de l’exposició “Manlleu, ciutat de teatre”, al Museu del Ter

Una de les peces que es poden veure a l’exposició del Museu Episcopal

Portugal i un text creat ad 
hoc per l’escriptor Antoni 
Pladevall. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 

17.00 a 19.00 i dissabtes d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 19.00. Del 2 al 13 

de juny.

Museu Episcopal. Exposició 
“Nord & Sud. Art Medieval 
de Noruega i Catalunya 
1100-1350”. Horari: de dimarts 

a dissabte de 10.00 a 19.00. 

Diumenges i festius de 10.00 a 

14.00. Fins al 15 de setembre.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “Pells de bosc”, 
de Dolors Puigdemont, que 
utilitza el dibuix, la fotografia, 
el vídeo i la creació plàstica. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00. 

Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 

a 19.00. Diumenges i festius d’11.00 

a 14.00. Fins al 15 de setembre.
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Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Prefereixen la navega-
ció en solitari i per tot el planeta / 2. Xarxes 
nervioses per acabar amb els complexes. Os 
de la cama que permet recular / 3. De les dues 
en punt. Varietat de gimnàstica a cop de tabal. 
Menys que res / 4. Teixit de llana que un bàr-
bar va prendre per pastís. Se sacrificà per sor-
tir al calendari / 5. Examen ocular. Porgador 
que mata el cirerer / 6. Amics d’Abandonar 
el Servei. Discussió entre cavallers. Boqueta 
de pinyó / 7. Deixo per després de la deduc-
ció. Estan en consonància amb l’alcaic / 8. 
Enemic número u de l’asmàtic. Passarà de 
quarta a tercera / 9. S’acaben la carn. Fa que 
l’astronauta sigui lleuger i sembli trist / 10. 
Acordat als moviments de l’esmentada gim-
nàstica. Prendre’s la propina per la pròpia mà 
/ 11. Para taula. Collarets de mà, i no paris de 
comptar. Tants com dàlmates / 12. Dissenyis 
cries amb malformacions. Li agraden els ani-
mals de companyia i els que no / 13. Pescador, 
segons una concepció artística. Malsana per 
culpa d’una ansa en mal estat.

VERTICALS: 1. Olla petita i d’obertura 
invertida. Apedaça la roba com escau a una 
barraca / 2. Extrems del Neuchatel. Tirava 
l’expedient endavant i amunt. Ronc sostingut 
/ 3. Fang amb vel•leitats decoratives. Cop de 

pistola que va liquidar el distret / 4. A les 
cases de discos sempre els queden grans. 
La gran enganyifa que amaga el teatre / 5. 
Història sacra de la vida del flautista. En-
tri, entri, que és per tota la temporada / 6. 
Ensuma sense badar boca. Espantar mortal-
ment amb l’ascensió. Marxa del Vallespir / 
7. I entra a l’Alcalatén. Com a mínim, dues 
mil paraules. En Quirze quan no demana per 
ningú / 8. Embarcació de càrrega a la turca. 
Curació d’una molècula amb mercromina / 9. 
Tal com grateu ja sortirà, el del turbant. Que 
sona com un bisbe / 10. Principi d’embòlia. 
Portals fets de tres pedres de gran potència 
explosiva. Crea, i no és gaire fàcil / 11. Tele-
film de producció en cadena. Desprendiment 
ja no tan recent de Iugoslàvia / 12. Primer 
van conquerir el llunyà oest i després van 
travessar Collserola.
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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

Estem utilitzant correctament els IBP?
Si esteu prenent un IBP des de fa més de vuit setmanes, 
potser és un bon moment per revisar i valorar si els heu de 
continuar prenent. Els IBP són uns medicaments segurs, 
però l’ús de forma continuada quan no hi ha un benefici 
clar té els seus riscos. S’ha descrit que la presa continu-
ada d’aquests medicaments redueix l’absorció de certs 
nutrients, com vitamines (B12) o minerals (ferro, magnesi). 
A més a més, l’augment del pH de l’estómac afavoreix el 
creixement de bacteris, incrementant el risc de patir pneu-
mònies o infeccions.

Cal tenir en compte que també produeixen interaccions 
medicamentoses, afectant l’absorció de medicaments, 
principalment d’antifúngics, de medicaments per al VIH, 
de l’herba de Sant Joan i del Clopidogrel.

Què podeu fer si preneu un IBP des de fa molt de temps?
Per revisar si el medicament encara és necessari, cal par-
lar-ho amb el/la metge/ssa de família. Si es decideix retirar 
l’IBP, es farà de manera progressiva, ja que la mucosa pot 
incrementar la secreció àcida com a efecte rebot i empitjo-
rar els símptomes si els deixem de cop.

Què podem fer per controlar o evitar els símpto-
mes gàstrics?
Controleu els aliments que poden produir cremor: greixos, 
menta, xocolata, cafè, cítrics, begudes gasoses, menjars 
especiats, alcohol.
Eviteu els aliments crus o fregits, que són de més difícil 
digestió.
Feu fins a cinc àpats diaris per controlar la secreció àcida. 
Aquests han de ser lleugers i que ajudin a controlar el 
vostre pes.
Eleveu el capçal del llit i eviteu la roba i els cinturons que 
us estrenyin, per reduir la possibilitat de reflux.
En cas de cremor, l’ús d’un antiàcid pot ser útil esporàdi-
cament.
Uns hàbits higiènics-dietètics adequats poden reduir els 
problemes gastrointestinals.

Protectors
gàstrics:
semPre i Per semPre?
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ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .................................................

Tel. ..................................................

Nom i cognoms ........................

...........................................................

............................................................

Població ........................................

............................................................

CP ....................................................

És subscriptor

Sí                   No

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat

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

Plans tècnics de gestió 
de millora forestal

Sintonitzeu

la ràdio d’Osona

Escolteu la ràdio d’Osona al 92.8

Sempre al vostre servei
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Entrevista a Vicenç 
Ambrós
L’escriptor de Lluçà Vicenç 
Ambrós serà dimarts al pro-
grama de Jordi Vilarrodà per 
parlar sobre la novel·la Acta 
Martyrum, premi Sebastià 
Juan Arbó de 2019.  

Quatre paraules 
dimarts, 21.00, 22.00 i 23.30

Pep Poblet,  
a ‘La tramoia’
Jordi Sunyer conversarà 
dimecres al plató de La 
tramoia amb el músic Pep 
Poblet, un dels artistes 
més actius durant el con-
finament.  

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.00

Activitat física 
amb Sant Tomàs
L’espai produït per Sant 
Tomàs està dedicat 
aquesta setmana a l’acti-
vitat física. Se’n fa càrrec 
la fisioterapeuta Gisela 
Parareda Guerrero.

Dimarts actius amb... 
dimarts, 18.00 i 21.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 1

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes. 
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 SANT JORDI 2020. Irene 
Solanich (10-03-20), sobre el lli-
bre Paraules de mort. 

12.30 L’ESCOLA A CASA. Infan-
til. Espai educatiu adreçat als 
alumnes d’Infantil i Primària 
amb continguts elaborats pels 
mestres de les escoles de Vic. 
13.00 TELÓ DE FONS. Dansa 
confinada. 
13.30 AVENTURA’T. El Noguera 
Pallaresa. 

14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
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 AVENTURA’T. El Noguera 
Pallaresa.  
18.30 ENS QUEDEM A CASA. 
Presenta: Clara Tena. 
19.00 CONNECTI.CAT. Presen-
ta: Pere Puig. 
20.00 L’ESCOLA A CASA. Infan-
til.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 TEMPS AFEGIT. Entre-

vista a Joaquim Carandell, presi-
dent de la UE Tona, i Christian 
Donaire, director esportiu del 
Vic Riuprimer. Presenta: Esther 
Rovira. 
21.30 SANT JORDI 2020. Irene 
Solanich. Presenta: Jordi Vilar-
rodà.
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Pla de Girona i Rocacorba. Pre-
senta: Albert Brosa.
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TEMPS AFEGIT.  
23.30 SANT JORDI 2020. Marta 
Pascal (28-02-20), exsenadora, 
autora del llibre Perdre la por. 
0.00 GAUDEIX LA FESTA. 0.30 
EL 9 INFORMATIU.
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
Presenta: Clara Tena. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimarts 2

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 DE TEE A GREEN. Golf.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 L’ESCOLA A CASA.  
12.30 TEMPS AFEGIT.  
13.00 SANT JORDI 2020. Marta 
Pascal. Presenta: Natàlia Peix.
13.30 DE TEE A GREEN. Golf. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix.
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Espai educatiu adreçat 
als alumnes de 0 a 3 anys, amb 
continguts elaborats per les mes-
tres de l’escola bressol munici-
pal Can Riva de les Masies de 
Voltregà.
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
18.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Mou-te!, a càrrec 
de Gisela Parareda Guerrero, 
fisioterapeuta. 
18.30 L’ANY QUE ENS VA CAN-
VIAR LA VIDA. Presenta: Jordi 
Sacristan. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a l’escriptor de Lluçà 
Vicenç Ambrós, sobre la novel·la 
Acta Martyrum, Premi Sebastià 
Juan Arbó de 2019. Presenta: 
Jordi Vilarrodà.
21.30 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Mou-te!
22.00 QUATRE PARAULES. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 SANT JORDI 2020. Stefa-
no Cingolani (06-03-20), un dels 
autors de Pseudohistòria contra 
Catalunya. 
23.30 QUATRE PARAULES. 
0.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Mou-te! 
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dimecres 3

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 QUATRE PARAULES.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.  
12.30 L’ESCOLA A CASA.  
13.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Mou-te! 
13.30 QUATRE PARAULES. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
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 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 LA TRAMOIA. Entrevista 
a Pep Poblet, un dels músics més 
actius durant el confinament. 
Presenta: Jordi Sunyer.
22.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Batalla de l’Ebre. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 LA TRAMOIA.  
0.00 AVENTURA’T. 
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dijous 4

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 AVENTURA’T. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 L’ESCOLA A CASA.  
12.30 LA TRAMOIA. 
13.30 AVENTURA’T.  
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix.  
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
17.30 VICACTIVA’T A CASA. 
Activitat física. Sessions d’activi-
tat física a casa amb Aina Portell, 
Raül Obiols i Mercè Cuberta. 
18.00 LA PORTERIA.  
18.30 L’ANY QUE ENS VA CAN-
VIAR LA VIDA.  
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 VICACTIVA’T A CASA. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Clàudia Dinarès. 
21.00 ANGLE OBERT. Espai 
dedicat als electes d’Osona. 
22.00 TELÓ DE FONS. Arts 
escèniques. Presenta: Laura Con-
treras. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 ANGLE OBERT.  
0.00 TELÓ DE FONS.  
00.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
Presenta: Clara Tena. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

‘El 9 Informatiu’, 
cada dia al vespre
Clàudia Dinarès (a la foto) 
presenta cada dia (20.30 
i 22.30) l’informatiu amb 
les notícies d’Osona, que 
torna aquest dilluns a la 
graella.  

El 9 Informatiu 
de dilluns a divendres, 20.30

Tona i Vic-Riuprimer, 
al ‘Temps afegit’
Esther Rovira conversa 
amb Joaquim Carandell, 
president de la UE Tona, 
i Christian Donaire, 
director esportiu del Vic 
Riuprimer.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.00

Tercera entrega de 
‘L’escola bressol’
Les mestres de l’escola 
bressol municipal Can 
Riva, de les Masies de 
Voltregà, elaboren cada 
dimarts continguts per 
als més menuts.

L’escola bressol a casa 
dimarts, 17.00 i 20.00
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“Ja havia començat de zero quan vaig 
arribar a Torelló amb 15 anys”, recorda 
Moha Aarab, i fa cinc anys va decidir 
“canviar una mica d’aires i perfeccio-
nar la llengua francesa, conèixer més 
horitzons, una cultura i unes tradicions 
diferents”. La seva filosofia de vida, 
assegura, és “l’aprenentatge” i en això 
s’ha basat la seva estada a França, de 
moment sense una data de tornada. 
Després de dos anys i mig d’estudis de 
Traducció i Interpretació a la UAB, “no 
podia i vaig decidir buscar una alternati-
va”. Va conèixer un programa d’intercan-
vi europeu de l’àmbit medicosocial en 
què participava la universitat i la Gene-
ralitat i no ho va dubtar, “tenia clar que 
em volia sentir útil”. Era a Chambéry, la 
capital de la Savoia (França). Això també 
li permetia practicar l’idioma, li agrada-
va l’entorn i, alhora, estar relativament 
a prop de la família, a qui intenta visitar 
quatre o cinc cops a l’any. Es tractava 
de treballar amb joves amb discapacitat 
intel·lectual. Hi va enviar el currículum, 
li van fer una entrevista telefònica i el 
van acceptar de seguida. 

El primer any va fer pràctiques, 

explica, i en acabar-les li van proposar 
quedar-se i no ho va dubtar. Així que ara 
continua treballant a l’Institut Mèdic 
Educatiu amb joves d’entre 16 i 24 anys 
amb discapacitat intel·lectual a qui 
prepara per poder treballar en un futur 

en empreses adaptades. Paral·lelament, 
s’ha format en el sector, una formació 
contínua ja que “sempre hem d’estar al 
dia”. 

Les darreres setmanes, explica Aarab, 
a causa de la crisi del coronavirus, el 
centre es va avançar i uns dies abans 
que es decretés el confinament “ja no 
teníem nens, ens vam anticipar”. Llavors 
es va oferir com a voluntari per anar a 
altres centres d’adults on encara treballa 
a l’espera de la reobertura de l’institut. 

El torellonenc viu al centre de la ciu-

tat, en un pis compartit ja que assegura 
que “el lloguer és alt”. Socialment, recor-
da, “el primer any va ser dur”, perquè 
no acabava de dominar l’idioma i “els 
francesos d’aquesta regió són una mica 
reservats”. De mica en mica, també a 
través de companys de feina, va anar 
creant vincles i es va vincular en algunes 
associacions com la batucada i una altra 
que feien sortides culturals. Per la seva 
afició a les curses de muntanya va aca-
bar proposant a uns amics amb qui feia 
esport crear un equip que ara organitza 
sortides obertes a altra gent. 

A Chambéry també li han demanat la 
seva opinió sobre el procés “ja abans de 
l’1-O”, perquè portava una samarreta 
amb una estelada. “Molta gent compar-
teix la meva opinió i d’altres no ho aca-
ben d’entendre”, diu Aarab.

De Torelló, a banda de “la família, els 
amics i la terra”, també troba a faltar les 
festes i la llengua. De moment, “no tinc 
al cap tornar, aquí estic bé” i “per ara no 
vull pensar tant perquè si no tinc la sen-
sació que no ho aprofito”.

  
Guillem Rico

“Ja havia començat 
de zero, tenia clar que 
em volia sentir útil” 

Chambéry, França

De Torelló a Chambéry

Va decidir fer un canvi i comen-
çar de zero, tot i que no era la 
primera vegada que ho feia. El 
torellonenc Moha Aarab (Rif, 
Marroc, 1986) fa cinc anys que 
va deixar els estudis de Traduc-
ció i Interpretació per motius 
econòmics i es va apuntar a un 
projecte d’intercanvi europeu 
que l’ha portat a França, on tre-
balla amb joves amb discapaci-
tat intel·lectual.

MOHA AARAB

Ser regidor no és fàcil. 
Pep Mas diu que fa 
cinc anys que ja no 
és a l’Ajuntament de 
Manlleu i encara hi ha 
qui li truca dient: “Tu 
que estàs a l’Ajunta-
ment...”. L’alcaldessa 
de Vic, Anna Erra, sem-
pre explica que li han 
canviat el nom perquè 
quan es troba algú pel 
carrer li diu: “Ara que et 
veig...”. Som així.

Per les xarxes han com-
partit un vídeo d’un 
home que va totalment 
nu pels carrers de Vic, 
concretament a la ram-
bla, davant de Correus. 
Ara que tots estem tan 
sensibles, el perfil de 
Twitter de @LaYeni-
Gran deia: “Estic escan-
dalitzada. Aquest home 
no porta mascareta!”. 
Exacte, no portava ni 
mascareta.

Mascareta

Cada riuada que hi ha al 
Mèder, a Vic, els marges 
del riu queden plens de 
tovalloletes que la gent 
utilitza i llença al vàter. 
Aquest cap de setmana 
ho denunciava tant el 
regidor Albert Castells 
com el biòleg Albert 
Palou. Ara al problema 
de les tovalloletes s’hi 
afegeixen les mascare-
tes, que la gent deixa a 
qualsevol lloc.

Mèder

S’ha de reconèixer 
l’originalitat que tenen 
sempre els comerciants 
del carrer Manlleu de 
Vic. Han posat un mis-
satge al terra donant 
les gràcies als clients 
per haver tornat des-
prés del confinament i 
demanant que s’aposti 
pel comerç de proximi-
tat. Com serien els car-
rers sense botigues? Val 
més ni pensar-hi.

Proximitat

Ara que et veig

Cromos
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