
2,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Divendres, 12 de juny de 2020Amb ‘El 9 Magazín’

A
n
y
 X

L
II
I

646 079 023

N
ú
m

. 
3
9
7
0

Trobades esperades
u Amb la fase 3 les famílies d’Osona i el Ripollès 
separades per estar en diferent regió sanitària 
podran retrobar-se després de tres mesos

u Ja no queda cap pacient a la Unitat de Cures 
Intensives dels hospitals osonencs. Encara hi 
ha, però, 19 persones ingressades a planta

En Joan, el fill de Laura Sureda i David Álvarez, de Torelló, fa tres mesos que veu l’àvia de Sant Joan per videoconferència

(Pàgines 2 a 10 i Editorial) 

Si no hi ha cap sorpresa d’última hora, 
Osona i el Ripollès passaran aquest 
dilluns a la fase 3 de la desescalada. 
Això permetrà el retrobament de les 
famílies que viuen entre una i altra 

comarca, i que en tractar-se de regions 
sanitàries diferents fa gairebé tres 
mesos que no s’han pogut veure. Aquest 
és el cas de Laura Sureda i David Álva-
rez –a la foto, amb el seu fill, Joan–, que 

viuen a Torelló i l’àvia és a Sant Joan de 
les Abadesses. El canvi de fase permetrà 
també les reunions de fins a 20 persones 
o que els restaurants reobrin l’interior 
dels locals amb un aforament del 50%.

u Educació 
demana espais 
alternatius per 
acollir alumnes  
el proper curs
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u A Osona han 
mort 7 persones 
durant l’última 
setmana per 
coronavirus

u Jordi Amblàs: 
“Cal replantejar 
tot el sistema 
d’atenció de 
llarga durada”

u Girbau 
desenvolupa un 
sistema de control 
per desinfectar  
la roba 

u Vic garantirà 
que a partir d’ara 
tots els escolars 
tinguin internet i 
ordinador a casa

“Els que coneixien 
l’imam de Ripoll no 
el veuen capacitat per 
planificar tot això”
La periodista Anna Teixi-
dor acaba de publicar ‘Sen-
se por a morir’, un llibre 
que busca les claus dels 
atemptats del 17-A.

(El 9 Magazín)

El síndic de Vic 
critica la gestió 
del padró que fa 
l’Ajuntament

(Pàgina 14)

Records dels 
escenaris compartits 
amb Pau Donés

(Pàgina 37)

Registres històrics de pluja un mes de juny
El pantà de Sau va obrir comportes dilluns després d’arribar 
al 96% de la seva capacitat. Aquest juny està registrant xifres 
poc habituals, triplicant la quantitat d’aigua caiguda. A Vic, 
està fent l’arrencada més freda dels últims 100 anys.

(Pàgina 12)
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Vic tindrà un centre 
de tecnificació 
esportiva l’any vinent

(Pàgina 39)

Queixes a Vilanova 
perquè els vestidors 
envaeixen l’antic 
camp de futbol

(Pàgina 16)
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Vic/Ripoll

Txell Vilamala

A la Unitat de Cures Inten-
sives de l’Hospital Univer-
sitari de Vic ja no hi queda 
cap pacient ingressat a causa 
del coronavirus. Aquest 
dimecres, tres mesos després 
que es confirmés el primer 
cas de Covid-19 a Osona, es 
van traslladar a les plantes 
d’hospitalització les dues 
persones que continuaven a 
l’UCI arran de la malaltia, un 
pacient de 52 anys i un de 47 
que en total ha passat més de 
dos mesos en aquesta unitat. 
Tot plegat confirma l’estabi-
lització dels casos de Covid-
19 a la comarca, però sense 
oblidar que a l’Hospital de 
Vic, el de la Santa Creu i el 
Sant Jaume de Manlleu enca-
ra hi queden 19 malalts afec-
tats pel virus, set dels quals 
ingressats al llarg d’aquesta 
setmana. Al Ripollès, l’Hos-
pital de Campdevànol va do-
nar l’última alta el 3 de juny 
i ara per ara es manté net de 
pacients amb Covid-19.

Aquest compendi de 
dades avala la proposta del 
Departament de Salut, que 
ja a principis de setmana va 
sol·licitar al govern espanyol 
que les regions sanitàries de 
la Catalunya Central i Girona 
–on hi ha integrades Osona, 
el Ripollès i el Moianès– pas-
sin dilluns a la fase 3 de la 
desescalada, sumant-se al 
Camp de Tarragona, les Ter-
res de l’Ebre i l’Alt Pirineu 
i Aran. En un comunicat, la 
conselleria destacava que 
es tracta de territoris on es 
manté la tendència a la baixa 
pel que fa al ritme de pro-
pagació del virus. I és que, 
segons els indicadors amb 
què treballa Salut, ara mateix 
l’índex de rebrot més elevat 
el registra Lleida, mentre 
que a la resta de Catalunya 
les probabilitats són baixes. 

Entre els motius que avalen 
el canvi de fase a Osona 
i el Ripollès hi ha també 
que des de mitjans del mes 
passat els centres d’atenció 
primària disposen del mate-
rial necessari per realitzar 
testos PCR, un factor clau a 
l’hora de detectar contagis 
en etapes primerenques i en 
qui presenta la malaltia amb 
símptomes lleus. Pel que fa 
a defuncions a causa de la 
Covid-19, el Ripollès conti-
nua estabilitzat a 13. Osona 

n’ha registrat set de noves 
en l’última setmana i en 
suma un total de 370.

Amb el pas a la fase 3, 
l’última abans de l’anome-
nada nova normalitat, es 
continuaran relaxant les 
restriccions de moviments. 
D’entre tots els canvis, desta-
ca l’ampliació de les trobades 
socials fins a 20 persones, la 
possibilitat d’incrementar a 
la meitat de l’aforament els 
clients a l’interior de bars 
i restaurants i la mobilitat 

entre regions sanitàries que 
es trobin a la mateixa fase 
del desconfinament, la qual 
cosa permetrà circular amb 
llibertat entre Osona i el 
Ripollès. EL 9 NOU ha pre-
guntat al Departament de 
Salut si, com en el cas de les 
Terres de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona, es considera 
la possibilitat d’unificar la 
Catalunya Central i Girona, 
però a l’hora de tancar edició 
no havia rebut resposta.

Després del Consell de 

Ministres de dimarts, aques-
ta setmana també s’ha con-
firmat que a partir del 21 de 
juny, amb la fi de la sisena 
i última pròrroga de l’estat 
d’alarma, no portar mascare-
ta pot representar multes de 
fins a 100 euros, que també 
s’hauran de fer servir a l’in-
terior de vehicles privats si 
els ocupants que hi viatgen 
no viuen junts i, entre d’al-
tres mesures, que s’intensifi-
caran els controls sanitaris a 
ports i aeroports. 

ES TRASPASSA
PER JUBILACIÓ

Botiga d’electrodomèstics
i taller de reparació

a ple rendiment

Telèfon de contacte
662 15 69 89
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L’esport no professional es 
pot practicar a qualsevol via 
o espai públic dins la mateixa 
regió sanitària. Els entrena-
ments han de ser individuals 
en el cas de lligues no pro-
fessionals federades i en les 
professionals, de 20 jugadors 
o jugadores més el tècnic. 
Es permet obrir amb un 50% 
de l’aforament centres d’alt 
rendiment, gimnasos, piscines 
i instal·lacions esportives a 
l’aire lliure, però cal demanar 
cita prèvia. 

Es permeten reunions de 
fins a 20 persones man-
tenint la distància de dos 
metres i altres mesures de 
protecció, com la higiene 
de mans.

Es pot circular per la regió 
sanitària de residència amb lli-
bertat i desplaçar-se a d’altres 
que es trobin en la mateixa 
fase. Al transport públic (au-
tobusos i trens), està permès 
utilitzar tots els seients si els 
passatgers van asseguts.

Els hotels i establiments 
turístics poden obrir les 
zones comunes amb un 
aforament màxim del 50% 
de la capacitat total. També 
estan permeses les activi-
tats en grup amb un límit de 
20 persones. 

Què canvia amb el pas a la fase 3 de la desescalada?

Cinemes, teatres, auditoris i 
espais similars han de tenir 
les butaques preassignades 
i limitar el públic a un 50% 
de l’aforament. No està per-
mès superar les 80 perso-
nes a l’interior dels locals. 
En esdeveniments a l’aire 
lliure, el límit és de 800.

Poden obrir al públic els 
establiments i locals mino-
ristes, sense restricció de 
metres quadrats, amb un 
aforament màxim del 50%. 
Als mercats a l’aire lliure 
està permès ocupar la mei-
tat dels llocs habituals.Escoles i instituts continuen 

fent suport lectiu i orienta-
ció, però s’ha de prioritzar 
la formació a distància. 
El retorn dels alumnes és 
voluntari. 

Els bars i restaurants poden 
reobrir l’interior dels locals 
amb un aforament màxim 
del 50%. Si la superfície és 
la mateixa, les taules de les 
terrasses han de ser un 75% 
de les de l’any anterior. Hi 
poden seure grups de fins a 
10 persones.

Està permesa l’assistència a 
espais de culte sempre que 
no se superi el 75% de la ca-
pacitat. A dins és obligatori 
portar mascareta. Es poden 
portar a terme celebracions 
religioses i cerimònies nup-
cials amb un màxim de 150 
persones a l’aire lliure i 75 en 
espais tancats.

Les vetlles de difunts poden 
de ser d’un màxim de 50 
persones a l’aire lliure i de 
25 en espais tancats. A les 
cerimònies de comiat es 
restringeix l’assistència a 
50, 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 sec-
torització i aïllament dels 
espais mantenen les visites 
de familiars, però seguint 
estrictes mesures de segu-
retat: cita prèvia, evitar el 
contacte físic, cribratge de 
símptomes o trobades d’un 
màxim de 30 minuts un cop 
a la setmana.

Es permet l’entrada a 
biblioteques i museus 
sempre que no se superi la 
meitat de l’aforament. Sales 
d’exposicions i monuments 
reobren amb la mateixa 
limitació i grups de màxim 
20 persones.

Discoteques i bars nocturns 
poden reobrir amb una 
capacitat màxima d’un terç. 
La pista s’ha de fer servir per 
situar-hi taules i cadires en 
comptes de ballar.

El govern central ha d’autoritzar en 
les properes hores que Osona i el Ri-
pollès passin a la fase 3 de la desescala-
da a partir de dilluns. Formen part de 

les regions sanitàries de la Catalunya 
Central i Girona, on –segons el Depar-
tament de Salut– els indicadors ava-
len la tendència a la baixa dels casos 

de Covid-19. Dimecres van sortir de 
l’UCI de l’Hospital de Vic els dos úl-
tims pacients que hi estaven ingres-
sats a causa del coronavirus.

Bones notícies
Osona i el Ripollès, pendents que el govern central autoritzi el pas de la Catalunya Central i Girona a la fase 3 del 

desconfinament; als hospitals de Vic i Manlleu hi queden 19 pacients amb coronavirus, però cap d’ingressat a l’UCI
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“Els humans hem esdevingut els 
criminals més grans del planeta”
Nan Orriols ha passat el confinament a Sant Joan, però té la parella, les filles i les netes a Vilanova
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Nan Orriols aquest dijous al migdia a Sant Joan, on ha passat el confinament

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

L’idil·li de Nan Orriols amb 
Sant Joan va començar fa 
mitja dècada. Ell té la casa i la 
família a Vilanova de Sau, on 
va fer els primers dibuixos i 
llibres, però necessitava més 
espai per pintar i escriure 
amb tranquil·litat. És per 
això que, tot i tenir un pis a 
Blanes, va preferir Sant Joan, 
on sovint pujava a fer tertúlia 
amb Ramon Cutrina i Jordi 
Canellas. D’aquelles con-
verses en va sortir el llibre 
Certeses i somnis. A Sant Joan 
s’hi trobava a gust, i després 
de passar un estiu a la casa 
de turisme rural d’El Reixac 
i llogar-hi un pis va decidir 
comprar-ne un de ben situat 
i amb garatge. Des de casa 
“veig el Taga i Sant Amand, i 
en lloc del soroll dels cotxes 
escolto el cant dels ocells”, 
diu mentre no dubta a quali-
ficar la vila com un municipi 
“agradable”. Malgrat estar 
establert la major part de la 
setmana a Sant Joan, con-

tinuava visitant la família 
regularment, sobretot els 
dijous i divendres, o bé apro-
fitava els caps de setmana per 
anar a Vic a comprar i passar 
pel despatx, però la segona 

setmana de març va decre-
tar-se l’estat d’alarma i el 
confinament “em va agafar a 
Sant Joan”, explica. No dubta 
a dir que a Vilanova de Sau 
també l’hauria passat de luxe, 

però a Sant Joan no hi ha tin-
gut cap mena de problema: 
“Únicament trobava a faltar 
poder sortir a fer una volta 
amb la bicicleta”. Durant 
tots aquests mesos ha pogut 

comunicar-se per telèfon 
i videoconferència amb la 
dona, filles i netes. “En defi-
nitiva vivim a l’època de les 
comunicacions”, diu aquest 
vigatà de naixement i santjo-
aní d’adopció, absolutament 
habituat a utilitzar-les. 

Per Setmana Santa havia 
d’anar a una de les revisions 
regulars al metge a Vic, per 
un control sanguini. Tot i que 
el metge li va dir que podia 
anar-hi tranquil·lament, va 
preferir esperar fins que 
el confinament fos menys 
estricte. Per això encara no fa 
dues setmanes va considerar 
que ja podia baixar i de pas-
sada visitar la família. Creu 
que a partir de la setmana 
entrant, amb la fase 3, ja no 
hi haurà problema.

Observador i analític com 
és, Orriols creu que en el 
confinament hi ha coses molt 
positives, però dubta que les 
sapiguem aprofitar “perquè 
voldrem fer tot el que fèiem 
i serà un desastre”, afirma 
mentre amb sornegueria 
assenyala que “Barcelona és 
poderosa”. El creixement con-
tinu que ens autoexigim, un 
consum fora de mare o agafar 
vols de baix cost per anar a 
sopar a Londres i tornar aque-
lla mateixa nit són detalls 
que, segons Orriols, “han 
convertit l’espècie humana en 
el criminal més gran que hi ha 
al planeta, però el mateix pla-
neta serà qui ens en farà fora”.

“De bon principi tres mesos hauria 
semblat molt. Ara ja ho veiem a prop”
Amb la lliure circulació entre regions, David Álvarez es podrà retrobar amb la família que viu al Ripollès 
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David Álvarez, Laura Sureda i el seu fill, en Joan, fet una conferència amb l’àvia de Sant Joan

Torelló

T.V.

En Joan, el fill de Laura Sure-
da i David Álvarez, farà 1 any 
diumenge de la setmana vi-
nent, justament el dia en què 
finalitza la sisena i última 
pròrroga de l’estat d’alarma. 
Després de tres mesos sense 
veure l’àvia de Sant Joan 
de les Abadesses, confien a 
celebrar l’aniversari retro-
bant-se i que la data del 21 de 
juny sigui també sinònim de 
relegar les videotrucades a 
un segon pla, substituint-les 
definitivament pel contac-
te de tu a tu malgrat haver 
estat un bon recurs durant 
tot aquest temps. “De bon 
principi tres mesos ens hau-
rien semblat molts”, explica 
Álvarez, “però com que hem 
anat rebent la informació de 
mica en mica, d’entrada no 
n’érem conscients i ara ja ho 
veiem a tocar”.

Abans del confinament 
pujaven a Sant Joan cada 
diumenge i ell, que va dei-

xar el poble fa nou anys per 
instal·lar-se a Torelló, també 
visitava la seva mare com a 
mínim un cop entre setmana. 
El 13 de març, el coronavirus i 
la declaració de l’estat d’alar-

ma els van trencar la rutina i, 
de retruc, es van començar a 
convertir en experts en vide-
otrucades a través de What-
sApp, Meet, Zoom, Skype... I 
tantes altres plataformes que 

s’han popularitzat els últims 
mesos i que, a banda de la 
mare, també els han permès 
mantenir el contacte amb un 
germà d’Álvarez que viu a 
cavall de Girona i Sant Joan. 

Dilluns, amb el pas a la fase 3, 
l’escenari ha de canviar com-
pletament, ja que tornarà a 
estar permesa la lliure circu-
lació entre regions sanitàries 
que es trobin al mateix estadi, 
la qual cosa inclou Osona i 
el Ripollès: “Estem contents, 
evidentment, però no com-
parteixo les comparacions 
que s’han fet amb viure una 
guerra. Els que hem passat 
el confinament a casa tenim 
televisió, menjar, calefacció... 
Totes les comoditats i, per 
tant, cap dret a queixar-nos. 
És veritat que no hem pogut 
veure la família, abraçar-la 
i fer-nos petons, però hi ha 
l’opció de parlar-hi sempre 
que vulguem i a més a més 
sabem que estan bé”. Pel que 
fa al seu fill, de gran no recor-
darà aquest període de confi-
nament, però sí que és veritat 
que “quan ens connectem el 
meu germà fa tonteries i ell, 
com que veu moviment a la 
pantalla, somriu molt”.

A banda de mantenir el 
contacte amb la família, 
Álvarez treballa de profes-
sor a un institut d’Osona 
i aquests mesos també ha 
hagut de pujar al carro de la 
docència en línia. Destaca 
que en general la majoria 
d’estudiants s’hi han habi-
tuat bé –en algun cas fins i 
tot millorant el rendiment–, 
però “també n’hi ha que 
s’han despenjat”. 
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Vic

Guillem Rico

“La prioritat és que tots els 
alumnes siguin en un espai 
amb professors” de cara al 
curs que ve. Ho assegurava 
aquest dimecres al vespre el 
conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, davant del Consell 
d’Alcaldes d’Osona. La pre-
sencialitat “estarà assegurada 
a Educació Infantil i Primà-
ria, ha de ser possible a l’ESO 
i és desitjable a Batxillerat 
i cicles formatius”, va dir el 
conseller, que espera que 
“fins als 14 anys sigui tot pre-
sencial”. És com planteja el 
proper curs el departament, 
que diu que “no és el curs 
de la nova normalitat, és de 
transició cap a la nova nor-
malitat” des del moment que 
es prenen mesures sanitàries 
excepcionals. Bargalló parla-
va d’un ensenyament “híbrid” 
en què s’hi inclourà el “tele-
treball digital, que no vol dir 
on estàs, sinó quin treball 
fas”, de manera que aquest 
sistema es podrà fer igual-
ment encara que els alumnes 
siguin als centres. En aquest 
sentit “hem fet un pas enda-
vant i no hem de recular”.

Els grups d’alumnes seran 
més reduïts de l’habitual i 
això es tradueix en el fet que 
calen més espais, “no vol dir 

entrar i sortir i hi haurà més 
espais”.

Des d’Educació plantegen 
la presencialitat, però “mal-
grat tot ens hem de preparar 
per a un possible nou con-
finament”, de manera que 
“farem un pla B per si l’escola 
ha de tancar”. En aquest sen-
tit treballaran per garantir la 
connectivitat de tot l’alum-
nat” per si han d’anar a casa. 

Totes les mesures que es 
decideixin i que s’implemen-
taran a partir del setembre, 
remarcava el conseller, “seran 
per a nou mesos”, és a dir, per 

a tot el curs vinent. “No plan-
tegem deixar d’ocupar espais 
si per exemple pel març hi 
ha una vacuna” per no fer 
un trencament a mig curs, 
tret que hi hagi un possible 
rebrot. 

Bargalló també va dir que 
posen les escoles a disposició 
dels ajuntaments fora d’ho-
rari lectiu per si els fan falta 
més espais també per ampliar 
les distàncies de seguretat 
en activitats com escoles de 
música, d’arts o d’adults. 

Els alcaldes i alcaldesses 
van demanar al conseller si 
es podia donar el cas de fer 
torns en un mateix espai o 
com ho han de fer en cas que 
hi hagi famílies que tinguin 
por de portar els fills als cen-
tres. 
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Bargalló, aquest dimecres en l’exposició que va fer al Consell d’Alcaldes sobre el curs 2020-21

doblar” els que hi ha actual-
ment, perquè es pot donar 
algun cas en què els grups 
estiguin per sota la ràtio. De 
totes maneres, i aquí feia la 
petició als alcaldes i alcaldes-
ses d’Osona, “hem de buscar 
espais necessaris per als 
grups”. Primer es mirarà als 
mateixos centres i en cas que 
no siguin suficients és quan 
es demanaran els equipa-
ments públics. Així, a través 
de la inspecció educativa es 
farà la petició els propers 
dies dels espais que fan falta 
a cada municipi per a escoles 

públiques i concertades per la 
segona quinzena de juny bus-
car-los i que el 15 de juliol ja 
s’hagi definit. Es pot donar el 
cas, deia Bargalló, que hi hagi 
alumnes de diferents centres 
en un mateix espai muni-
cipal, i si algun d’aquests 
equipaments requereix obres 
d’adequació aniran a càrrec 
dels mateixos ajuntaments. 
També anirà a càrrec del 
departament, va afirmar, el 
cost que pugui suposar con-
tractar més monitoratge per 
als menjadors, que també 
necessitaran més espais.

El conseller també va expli-
car que caldrà més profes-
sorat, perquè hi haurà més 
grups, i als que es consideren 
de risc per l’edat o algunes 
patologies se’ls demanarà un 
informe mèdic per valorar si 
poden tornar a les aules o no 
de cara al setembre. Els alum-
nes tampoc podran entrar 
i sortir a la mateixa hora 
dels centres, tret que hi hagi 
entrades per diferents punts 
als edificis. Això també supo-
sarà un canvi en la mobilitat 
urbana, comentava Bargalló, 
“perquè tardarem més a 
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Una aula de l’escola de Muntanyola, aquest dijous al matí

Educació demana més espais als 
ajuntaments per encabir alumnes

És un dels canvis per al proper curs en què asseguren la presencialitat als cursos d’Infantil i Primària

El govern aprova la inversió 
de 2,2 milions per fer 
l’edifici d’ESO de Balenyà  
i l’escola de Muntanyola
Balenyà/Muntanyola

G.R.

El govern de la Generalitat va 
aprovar dimarts una inversió 
de 2.250.000 euros per cons-
truir l’edifici de Secundària 
de l’institut escola de Balenyà 
i l’escola de Muntanyola. 
Segons el conseller d’Edu-
cació, Josep Bargalló, subs-
criuran dos convenis de col-
laboració amb els ajuntaments 
en què hi consta la part que 
finançarà el departament de 
cada centre i això vol dir que 
“ja comencen tot el procés de 
l’inici de les obres”. Aquesta 
fórmula mixta entre les dues 
institucions “permet anar 
més ràpid en el procediment 
i la dotació de pressupost per 
avançar”. Calculen que els dos 
equipaments estiguin enlles-

tits entre el 2021 i el 2023.
En el cas de l’institut escola 

Carles Capdevila de Balenyà 
–fins ara s’anomenava escola 
Joan XXIII–, la Generalitat 
hi destina 1,4 milions per fer 
l’espai on s’ubicaran els alum-
nes d’ESO. D’entrada, per al 
proper curs hi ha d’haver sufi-
cient lloc per fer 1r d’ESO a les 
instal·lacions actuals, encara 
que dependrà també de les 
mesures sanitàries a causa de 
la pandèmia. Segons l’alcalde, 
Carles Valls (JpB), l’import de 
la Generalitat suposa un 70% 
del cost total i la resta l’ha 
d’afegir el consistori. Durant 
l’estiu l’Ajuntament ja ender-
rocarà les grades i prepararan 
el terreny i “abans de l’agost 
volem licitar les obres” perquè 
estiguin a punt per començar 
el curs 2021-22.

A Muntanyola, on fins ara 
el procediment anava més 
enrere, han rebut amb entu-
siasme la notícia ja que el 
centre funciona en mòduls 
prefabricats des de fa 13 
anys. L’alcalde, Carles More-
ra (IpM-ERC), diu que “per 
nosaltres el més important era 

si podíem comptar amb el con-
veni o no”. Morera explica que 
Educació hi aporta 850.000 
euros, però el consistori n’hi 
haurà d’afegir “300.000 o 
400.000 més” perquè s’ha de 
tenir en compte el projecte, 
adaptar l’escola a un municipi 
com Muntanyola i també la 

urbanització de l’espai. En 
total calcula que el nou edifici 
costi al voltant d’1,1 milions. 
La nova i reivindicada escola 
se situarà al costat de la llar 
d’infants i del lloc on ara hi 
ha els mòduls, de manera que 
podran aprofitar el pati i tam-
bé hi haurà una zona de bosc. 

Les mesures 
s’aplicaran tot 
el curs encara 

que hi hagi una 
vacuna abans 
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El govern 
aprova una paga 
extra per al 
personal sanitari

Vic

EL 9 NOU 

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, va comunicar dijous 
que la Generalitat destinarà 
una gratificació econòmica 
a tots els professionals de la 
salut que van estar en con-
tacte i combatent la Covid-19 
durant els mesos de març, 
abril i maig. Aquest ingrés 
extra s’inclourà en la nòmina 
del mes d’agost, i la quantitat 
pot oscil·lar entre els 150 i 
els 1.350 euros, depenent de 
la categoria professional i del 
grau d’exposició a què s’hagi 
sotmès el personal durant la 
fase més aguda de la pandè-
mia. 

Vergés també va inclou-
re dins dels beneficiaris 
d’aquesta gratificació els 
professionals de les residèn-
cies de gent gran, que poden 
arribar a un topall màxim de 
900 euros, depenent de la 
quantitat de places públiques 
i de la categoria professional. 
Aquesta iniciativa suposarà 
per a la Generalitat un des-
emborsament total de 140 
milions d’euros, als quals se 
sumaran dues partides més 
de 40 milions durant els dos 
anys vinents en previsió dels 
esforços que hauran de con-
tinuar fent els sanitaris fins 
que la Covid-19 estigui total-
ment erradicada o controla-
da. També es podran benefi-
ciar d’aquest ingrés extra els 
professionals que fessin part 
de la seva feina de manera 
telemàtica i aquells que es 
posessin de baixa durant el 
període àlgid de la pandèmia 
del coronavirus.

La residència de 
Castellterçol fa balanç 
de la Covid-19
Castellterçol La Residèn-
cia Josep Brugaroles de 
Castellterçol, que té 150 anys 
d’història i atén 72 persones, 
està passant aquest llarg con-
finament sense cap cas posi-
tiu de coronavirus. La direc-
tora, Emma Pastor, explica 
que s’ha contractat personal 
extra per fer front a la situa-
ció. Malgrat que les xifres de 
propagació remeten, ara per 
ara es mantenen les mesures 
de prevenció per evitar con-
tagis. Durant aquest temps 
el contacte amb les famílies 
s’ha fet a través de trucades i 
videoconferències setmanals 
i s’han mantingut activitats 
com passejos o tractaments 
de fisioteràpia, però de 
manera individual en comp-
tes de grupal. J.C. 

Un pas per davant en l’atenció
La residència de gent gran de la Vall de Ribes ja té instaurat un sistema de treball 

constant amb l’àrea bàsica de salut, un model que ara s’estendrà arreu del territori

Mireia Zarco i Raquel Solà, davant de l’entrada de la residència Vall de Ribes

Ribes de Freser

Eloi Puigferrer 

Les residències de gent gran 
han estat a l’ull de l’huracà 
durant la pandèmia de la 
Covid-19. Abans que arri-
bés el virus, depenien del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
però enmig de la crisi en va 
assumir la gestió el Departa-
ment de Salut, amb Yolanda 
Lejardi, directora assistencial 
d’Atenció Primària, al cap-
davant. Aquesta decisió anti-
cipava el model que es vol 
implantar a partir d’ara als 
centres per a la tercera edat, 
en què l’atenció sanitària 
passarà a dependre directa-
ment dels CAP. És en aquest 
sentit que la residència de 
la Vall de Ribes es pot consi-
derar un laboratori d’assaig, 
ja que abans de la Covid-19 
ja feia uns mesos que treba-
llava colze a colze amb l’àrea 
bàsica de salut. 

“Des de fa més d’un any 
treballem conjuntament amb 
la residència per portar una 
gestió sanitària proactiva, 
oferint un assessorament 
directe a tots els professi-
onals del centre”, explica 
Mireia Zarco, coordinadora 
de l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) Ribes-Campdevànol. 
Amb aquest canvi de gestió, 
Zarco destaca que “hem pas-
sat d’un model reactiu, en 
què només entràvem en acció 
quan hi havia una urgència, 
a un model proactiu, fent un 
seguiment constant de cada 
persona i de la seva situació 
clínica”. El fet de comptar 
habitualment amb l’ajuda i 
assessorament “d’un metge 
de capçalera, una infermera 
i un farmacèutic”, com afir-
ma Zarco, també suposa un 
descans per als membres del 
centre. “Està sent una expe-
riència molt positiva, ja que 
la cooperació i comunicació 
constant que tenim amb ells 
fa que hi guanyem tots i que 
puguem complir l’objectiu 
d’assegurar el benestar de 
les persones que tenim al 
centre”, afirma Raquel Solà, 
directora tècnica de la resi-
dència Vall de Ribes. 

Malgrat que la pandèmia 
global de la Covid-19 ha 
posat contra les cordes mol-
tes residències, en aquesta 
no han registrat cap cas 
positiu. “Estem en una regió 
petita, fet que també ens 
ajuda a aplicar aquest model, 
però és d’agrair que durant 
el confinament i la pandèmia 
no existia ni hora ni dia per 
als sanitaris, ja que sempre et 
donaven una resposta”, afir-

ma Solà, que creu que una 
experiència així ha ajudat 
“a reforçar encara més els 
vincles entre totes les parts, 
on també té un gran pes 
l’Ajuntament de Ribes”. I és 
que, en una zona on “el 82% 
de les persones que es troben 
en residències presenten una 
complexitat alta o molt alta 
de cronicitat”, com afirma 
Zarco, un model àgil i proper 
és determinant. “Creiem 
fermament en el model de 
treball que estem aplicant 
actualment, ja que no prete-
nem convertir les residències 
en hospitals, sinó mantenir 
a aquestes persones dins del 
seu entorn i vetllar per ells”, 
hi afegeix la coordinadora de 
l’àrea bàsica de salut.

Malgrat trobar-nos ja 
enmig de la fase de des-
escalada i de l’adaptació 
cap a la nova normalitat, la 
residència Vall de Ribes no 
viurà massa canvis. “La idea 
és seguir endavant i donar 
continuïtat al model, inclo-

Un model per a altres 
residències catalanes

Ribes de Freser

E.P.

Durant la pandèmia mun-
dial de la Covid-19, situ-
acions com la que es va 
viure a la Residència Prat 
de Tona van activar totes 
les alertes per la gestió que 
s’estava portant a terme 
en algunes residències 
d’arreu del territori. Amb 
l’objectiu d’assegurar la 
salut dels residents, la 
Generalitat va intervenir 
fins a vuit centres per a la 
gent gran repartits arreu 
de Catalunya. Amb un 
gran nombre de persones 
infectades i de defuncions a 
causa del virus, el Departa-

ment de Salut va optar per 
assumir tota la gestió de les 
residències, que fins ales-
hores depenien del Depar-
tament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, canvi que 
es mantindrà amb l’arriba-
da de la nova normalitat.

D’aquesta manera, els 
centres d’atenció primària 
han hagut de coordinar-se 
directament amb les resi-
dències de gent gran per 
evitar que es convertissin 
en focus de la pandèmia, 
estenent un model similar 
al que ja s’aplica a la Vall 
de Ribes des de fa més d’un 
any i que sembla que pas-
sarà a ser l’habitual un cop 
completada la desescalada.

ent-hi, també, formacions al 
personal i a les famílies, ja 
que totes les parts tenim els 
conceptes molt clars”, afirma 
Solà. “Estem treballant per 
poder incorporar en aquest 
sistema un embolcall de 
tecnologies de la informació 
i la comunicació, com video-
trucades o consultes en línia, 
que també ens permetran 
evitar desplaçaments i cen-
trar-nos amb els més neces-
saris”, afirma Zarco. 

D’aquesta manera, el nou 
sistema “d’atenció integrada”, 
com el defineix la directora 
de la residència, ajudarà a 
crear “un canal de comunica-
ció constant”, que també “evi-
tarà que es visquin casos en 

què l’atenció que pugui rebre 
el pacient no sigui la més 
orientada per la seva situació, 
fet que provoca que es consu-
meixin una gran quantitat de 
recursos de la salut pública 
i que la persona que pateix 
la malaltia pugui agreujar la 
seva situació”, apunta Zarco. 
I és que, tot i ser un model 
que ja ha aconseguit superar 
una crisi com la del corona-
virus, encara hi ha marge de 
millora. “Hem de canviar el 
xip, ja que suposa un canvi 
d’hàbits per als professio-
nals”, assegura Zarco. “És un 
model que marcarà un abans 
i un després, per l’assistència 
continuada que ofereix”, con-
clou Solà.

“Una experiència 
com la de la 

pandèmia ens ha 
ajudat a enfortir 

els vincles” 

“Hem passat d’un 
model reactiu a 
un de proactiu, 
amb seguiment 

constant” 
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Des de sempre, el més normal per a nosaltres és estar al teu costat, i al del teu negoci. 
I per això, hi continuarem estant en aquesta nova etapa, ajornant-te el pagament 
de la hipoteca,* avançant-te el cobrament de la pensió i facilitant-te la liquiditat 
que necessites. Perquè les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank sabem 
què és el més important i que, amb tu, podrem recuperar la normalitat al més aviat possible.

CaixaBank. Escoltar Parlar Fer

*La moratòria de les quotes de la hipoteca sobre l’habitatge habitual és una mesura legal que recull el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aplicable a deutors que hagin 
tingut una reducció dels ingressos o hagin quedat en situació d’atur i que compleixin tots els requisits que estableix la norma. També s’ofereix una moratòria diferent de la legal per a afectats per la COVID-19, encara que no compleixin tots els requisits que estableix 
la norma. CaixaBank, SA, amb domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el 
número 2100. NRI: 3460-2020/09681

Més de 3 milions 
de prestacions 

i pensions anticipades

Més de 350.000 famílies 
amb tramitació de moratòries

Més de 50.000 milions 
en finançament 

a autònoms, pimes i empreses 
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Vic

Miquel Erra

Aquesta crisi sanitària ha destapat l’extrema 
vulnerabilitat de les persones grans que viuen en 
residències, oi?

Podem dir que ho ha destapat a ulls de la soci-
etat, posant sobre la taula una realitat que com a 
sistema coneixíem i que teníem sota la catifa: la 
d’un grup de persones molt fràgils. En un estu-
di que acabem de publicar a una revista d’àmbit 
internacional analitzant les dades de les més de 
67.000 persones que viuen en residències gerià-
triques de Catalunya, hem constatat que el perfil 
és el d’una dona (72%, respecte al 28% d’homes), 
d’edat avançada (87 anys de mitjana d’edat), amb 
múltiples malalties –inclosa demència (46%)– i 
que probablement està en situació de darrer any de 
vida (54%).

Cal doncs replantejar el sistema d’atenció a les 
residències?

Sense cap mena de dubte, tenint en compte, però, 
que si bé hi havia residències on la situació de les 
persones que hi vivien era indigna, també n’hi 
havia d’altres on el model d’atenció era exemplar. 
Respecte a la necessitat d’aquest replantejament, 
cal distingir dues situacions: en primer lloc, el 
sistema d’atenció estrictament sanitari, que genè-
ricament s’hauria de vincular als equips d’atenció 
primària de salut, en col·laboració amb els pro-
fessionals experts en geriatria i cures pal·liatives.  
Però més important que això, i en segon lloc, cal 
replantejar radicalment tot el sistema d’atenció 
de llarga durada: on i com volem envellir i viure 
les persones? Caldria fer accions per propiciar que 
la gent pogués estar a casa? I quan això no sigui 
possible, l’única opció ha de ser les residències? I 
com haurien de ser aquestes residències? Qui ha de 
respondre aquestes preguntes han de ser les matei-
xes persones grans (que si tot va bé un dia també 
serem nosaltres). La seva opinió és cabdal.

L’estiu passat la Generalitat va aprovar un Pla 
d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Com es 

valora aquest nou intent d’endreçar el sector des 
de la Societat Catalana de Geriatria?

El PAISS és almenys el tercer intent que es fa a 
Catalunya per poder donar una resposta integrada 
social i sanitària a les persones amb problemes i 
condicions cròniques de salut i socials. De la matei-
xa manera que tenim clar que l’atenció integrada 
és absolutament necessària, des del primer intent 
(ProDep, 2005) ja han passat 15 anys i pràctica-
ment som on érem. Esperem que l’actual PAISS 
doni finalment resposta a la urgent necessitat de 
treball compartit que les persones necessiten. És 
l’hora de passar a l’acció i de les decisions valentes. 

A Osona, per exemple, s’està desenvolupant un 
dels projectes d’atenció integrada domiciliària més 
innovadors de tot Catalunya, que està focalitzat 
a les persones més vulnerables de tot el sistema: 
aquelles amb complexitat clínica i social alhora.  

Ha faltat coordinació d’aquests equipaments 
amb el sistema de salut?

Si bé cal dir que davant una crisi d’aquesta mag-
nitud no hi ha cap sistema que estigui prou prepa-
rat per donar-hi una resposta adequada, també és 
cert que les costures sempre peten pel lloc més frà-
gil. I és evident que, conjuntament amb el sistema 
de salut pública, l’atenció sanitària a les residènci-
es era un tema no prou ben endreçat.  

Estem parlant de residents cada vegada amb 
més patologies cròniques... Vostè sempre ha 
defensat que aquestes persones necessiten un 
vestit a mida a l’hora de ser ateses.

Un dels elements clau de la dificultat per donar 

resposta a aquesta crisi ha estat la manca de flexi-
bilitat d’un sistema, acostumat a donar respostes 
unívoques, protocol·litzades i tecnificades; és a dir: 
de prêt-à-porter del Zara, que resulta altament efi-
cient des de la perspectiva de la productivitat. Però 
això que és útil per donar resposta a situacions i 
persones concretes (per exemple, en una perso-
na de perfil més jove i amb una única patologia), 
resulta insuficient per a les persones amb múlti-
ples problemes de salut i socials, on la resposta ha 
de ser necessàriament més personalitzada. Seguint 
el mateix símil del vestit a mida, podem dir que el 
5% de persones amb més complexitat (i que sabem 
que consumeixen més del 50% de tots els recursos 
sanitaris del sistema) es beneficien més dels sas-
tres de barri que de la maquinària de les multina-
cionals.

Però tampoc es poden convertir les residències 
en hospitals.

Personalment penso que aquest seria un gran 
error. Cal ser molt prudent amb les propostes 
reactives que advoquen per a una mera sanitarit-
zació de les residències geriàtriques com a solució 
unívoca. Si bé no hi ha dubte que cal repensar la 
prestació d’atenció sanitària en aquest àmbit, això 
s’hauria de produir en un context d’atenció inte-
grada social i sanitària, partint de la base que les 
residències no són hospitals, sinó el domicili de les 
persones que hi viuen.

Els professionals d’aquest sector han estat poc 
reconeguts?

Efectivament. Crec que aquesta crisi ha de servir 
també per fer justícia a un col·lectiu de professi-
onals que molt majoritàriament han estat i estan 
molt implicats a intentar oferir una atenció de 
qualitat, però poc reconeguts tant socialment com 
laboralment.

Una tercera part de la població catalana declara 
patir una malaltia o problema de salut crònic. És 
preocupant?

Aquest és un efecte col·lateral d’una història 
d’èxit: la d’una espècie –la humana– que ha estat 
capaç de duplicar la seva esperança de vida en 

Cal replantejar 
radicalment 
tot el sistema 
d’atenció de 
llarga durada

Jordi Amblàs (22)

Metge especialista en geriatria
del Consorci Hospitalari de Vic i 
doctor en Cures Pal·liatives per 
la UVic-UCC, Jordi Amblàs (Vic, 
1971) és l’actual coordinador del 
Grup de Recerca en Cronicitat 
de la Catalunya Central. També 
és membre del Programa 
de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat i vicepresident de la 
Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia.

“Hi havia residències on la 
situació de les persones que hi 
vivien era indigna; en d’altres el 
model d’atenció era exemplar”



EL TEMANOU9EL Divendres, 12 de juny de 2020 9Els efectes del coronavirus / La reflexió

només un segle. Mentre que a principis del segle 
XX l’esperança de vida rondava els 40 anys, actu-
alment a Catalunya tenim una esperança de vida 
de pràcticament 84 anys (80,8 els homes, i 86,3 les 
dones). El que és preocupant no són tant les malal-
ties cròniques, sinó les conseqüències que aques-
tes puguin tenir sobre la qualitat de vida de les 
persones. Per exemple, si bé les dones tenen major 
esperança de vida, ho fan també amb més anys 
amb discapacitat i dependència. Caldria enfocar el 
sistema, doncs, a prevenir aquesta discapacitat.

Se’ls pregunta prou, a aquests pacients i resi-
dents, què necessiten realment per afrontar 
aquesta fase de la vida?

Hi ha experiències –algunes d’elles a Osona– de 
models d’atenció centrada en la persona, on els 

valors i preferències de la persona són l’eix fona-
mental de la planificació de l’atenció. Això 

hauria de ser la norma i no l’excepció. Poder 
viure totes les etapes de la vida –també les 

darreres– segons els propis principis és un 
dret de les persones, i el sistema hi hau-

ria de poder donar resposta.
És una qüestió de dignitat, potser?

Sí. Però d’una dignitat no en forma 
d’una compassió mal entesa que 
tenim a vegades amb les persones 
grans –que sovint està més pro-
pera a la llàstima que al respecte 
individual–. Insisteixo que estem 
parlant de drets de les persones i 
no de beneficència. Per exemple: 
durant la crisi de la Covid-19, 
sovint s’ha parlat de les persones 
grans només des de la perspecti-
va de la seva vulnerabilitat; crec 
que també cal posar en valor l’ac-

titud absolutament resilient que 
moltes d’elles han demostrat, fent 

aflorar moltes de les virtuts de la 
vellesa, com poden ser un gran sentit 

del bé comú, la solidaritat, la generositat, la capa-
citat de sacrifici i l’afany de superació.

Moltes d’aquestes persones poden estar vivint 
els últims mesos de la seva vida. Caldria una 
atenció també més espiritual?

La vida és essencialment una vivència espiritu-
al, entesa com a procés de creixement personal, 
d’aprenentatge continu, d’experiència i relació 
amb el nostre entorn. Un dels moments únics i 
irrepetibles d’aquest procés és quan ens enfron-
tem a la mort. I de la mateixa manera que en 
aquesta darrera etapa hi ha moments crítics a 
nivell físic (per exemple, quan el nostre cos emma-

lalteix), també es poden donar crisis espirituals, 
a les quals caldria poder donar resposta. Poques 
situacions he viscut de més difícil resposta que 
l’atenció amb una crisi espiritual al final de la seva 
vida: t’imagines l’impacte que suposa adonar-te 
de cop que se t’acaba la vida, que no has pogut fer 
ni la meitat de coses que desitjaves i que a més no 
has viscut la vida segons els teus propis principis?

L’entorn social i econòmic condiciona el model 
d’envelliment?

Absolutament. En aquest sentit, des del sistema 
sanitari hem de fer una cura d’humilitat: només 
som responsables d’un 20% dels resultats de salut 
–també de l’envelliment saludable– de la pobla-
ció. De la resta, el 30% està relacionat amb els 
hàbits de vida saludable (consum de tabac o altres 
tòxics, dieta, exercici…); el 40% depèn dels factors 
socioeconòmics (educació, treball, suport social, 

entorn comunitari), i el 10% restant es relaciona 
amb l’entorn físic (habitatge…). Així per exemple, 
sabem que la condició (malauradament) crònica 
que té més impacte en els resultats de salut no és 
ni la hipertensió, ni la diabetis, ni els problemes 
del cor... és la pobresa. Ser pobre mata.

Aquests dies de soledat ho han passat especial-
ment malament els avis i àvies...

Les persones som éssers bàsicament socials. 
Necessitem el vincle i la relació. El confinament 
ens despulla del que essencialment necessitem: 
sentir-nos persones (mirats, tocats, reconeguts per 
altres...). En aquest sentit, l’impacte de la crisi de 
la Covid-19 ha estat especialment important en un 
col·lectiu que sovint ja té poques oportunitats de 
relació social –habitualment molt lligades a ruti-
nes diàries (sortir a comprar...)–.  En aquest sentit, 
crec que caldria distingir el distanciament físic del 
distanciament social: és evident que cal prendre 
mesures de protecció (evitar el contacte físic, uti-
litzar mascaretes...), però això en cap cas hauria de 
comportar distanciament social per a les persones 
grans: moltes d’elles (també molts de nosaltres) 
han i hem descobert en la tecnologia una bona 
manera de fer-hi front.

Aquesta situació ens ajudarà a entendre que la 
salut no depèn, només, del sistema sanitari?

Més enllà de la desgràcia de les morts, aquesta 
crisi ens ofereix una multitud de possibilitats 
d’aprenentatge, com a sistema sanitari però també 
com a societat en general. Aquesta realitat ens ha 
posat davant del mirall, i hem descobert que som 
més vulnerables del que crèiem; que la vida és 
incerta, que som menys racionals i més emocionals 
del que pensàvem. Per primera vegada en molts 
decennis hem viscut la mort com una realitat soci-
al, i no com un fet individual que sovint no trans-
cendia més enllà de l’àmbit familiar. El gran repte 
no és només superar aquesta crisi: el repte de 
veritat és ser capaços d’aprofitar les oportunitats 
d’aprenentatge que aquesta ens brinda.

“La condició crònica que té 
més impacte en els resultats de 
salut no és la hipertensió o la 
diabetis... és la pobresa”
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Arnau Vila i Júlia Russell passejant pels carrers de Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta

G.F./A.M.

Sortir a passejar de nou des-
prés de tres mesos de confi-
nament, esbargir-se com a 
mínim una hora a la setmana 
a fora de casa i conèixer 
noves amistats a través dels 
voluntaris que els acompa-
nyen són tres dels principals 
objectius del projecte “Cami-
nem junts”, que Sant Tomàs 
ha posat recentment a dis-
posició dels seus usuaris que 
encara es troben a casa fruit 
de la crisi del coronavirus. 
Arnau Vila en forma part, i 
dilluns passat esperava pun-
tualment Júlia Russell per 
anar a fer un volt per Sant 
Julià de Vilatorta en la sego-
na de les quatre sessions que 
s’han programat. “Anem a 
fer el got, a passejar i amb la 
Júlia m’ho passo molt bé. És 
una persona molt simpàtica”, 
explicava Vila, just abans de 
començar el recorregut a peu 
pels carrers de la població. 
“Mentre caminem parlem 
una mica de tot: del que hem 
menjat, del que hem fet o 
del que farem. Saludem a 
tothom que ens creuem pel 
carrer i com que l’Arnau els 
coneix a tots m’explica qui 
són”, apuntava Russell.

Entre els beneficis del 
projecte “Caminem junts” 
s’hi troba, en primer lloc, el 
fet de recuperar amb regu-
laritat certa activitat física a 
l’exterior després de gairebé 
tres mesos confinats a casa. 
En el cas d’Arnau Vila, tal 
com ell explicava, ha passat 
de fer moltes activitats com 

“tallers, hoquei i piscina a no 
fer res. M’he avorrit a casa i 
ara m’agrada molt tornar a 
sortir”.

D’altra banda, es fomenta 
la inclusió social, ja que per 
als usuaris i usuàries de Sant 
Tomàs és molt beneficiós 
conèixer persones noves que 
no són del seu cercle familiar 
o d’amistats més properes. 
Entre la Júlia i l’Arnau, 
aquest lligam d’amistat s’ha 
anat reforçant com demos-
tra el fet que més enllà de 
les passejades, l’Arnau hagi 
conegut els pares i el germà 
de la Julià i fins i tot hagi 
anat a dinar a casa seva. 
Per últim, el moment de la 
passejada també suposa un 
parèntesi i un respir per a les 

famílies, ja que durant l’es-
tona que s’allarga l’activitat 
poden descansar o realitzar 
altres tasques pendents.

De fet, el projecte “Cami-
nem junts” va sorgir de la 

Comissió d’Atenció a les 
Famílies de Sant Tomàs, un 
organisme que vetlla pel ben-
estar dels qui tenen persones 
al seu càrrec, i que ha adqui-
rit més rellevància durant el 
confinament quan usuaris de 

serveis com el TAC Osona, el 
Centre Ocupacional o el Cen-
tre de Dia Riudeperes han 
hagut de passar moltes hores 
a casa.

En el projecte “Caminem 
junts” hi participen uns 
cinquanta usuaris de Sant 
Tomàs, que han pogut sortir 
al carrer fent parella amb 
algun dels quaranta volunta-
ris. Molts d’ells són d’Osona, 
tot i que també s’ha comptat 
amb el grup de voluntaris 
europeus que participen amb 
l’entitat aquest any.

En el camí cap a la nova 
normalitat, la iniciativa de 
tornar a passejar a l’exterior 
es valora molt positivament 
tant pels usuaris com els 
voluntaris i les famílies.

La Fundació 
Vincles reconeix 
la tasca de 
sanitaris i docents

Viladrau

EL 9 NOU

Un itinerari guiat per l’en-
torn del Parc Natural del 
Montseny totalment gratuït. 
Aquest és el reconeixement 
i moment de desconnexió 
que la Fundació Vincles de 
Viladrau ofereix a dos dels 
col·lectius que han viscut la 
pandèmia de la Covid-19 de 
més a prop, com són el per-
sonal sanitari i els mestres 
i docents. “Els interessats 
es poden apuntar a través 
de correu electrònic amb la 
seva família, i es tracta de 
fer una caminada curta amb 
un parell o tres d’experièn-
cies sensorials o sensitives 
durant el recorregut”, explica 
Lluís Pagespetit, de la Fun-
dació Vincles. 

Diumenge passat, coinci-
dint amb la proximitat del 
Dia Mundial del Medi Ambi-
ent, es va fer un primer tast 
del que seran els itineraris 
per a mestres i personal sani-
tari amb la participació de sis 
persones. La iniciativa està 
programada de cara als caps 
de setmana de juliol i agost. 
“A vegades busquem rutes 
molt llunyanes i tenim un 
entorn privilegiat ben pro-
per”, valorava un cop acabat 
el recorregut Carme Dona-
deu, mestra de l’escola Mos-
sèn Cinto de Folgueroles.

La Fundació Vincles tam-
bé destina 8.000 euros en 
beques perquè infants de 3 a 
12 anys puguin anar a casals 
d’estiu i a partir de 12 anys 
puguin participar en camps 
de treball.

Entre Osona i el Ripollès hi destinaran un import de 102.500 euros

Una desena d’iniciatives socials 
reben el suport de CaixaBank 

ties sanitàries els usuaris del 
centre.

En l’àmbit institucional, 
l’acord més important es 
va fer amb l’Ajuntament de 
Ripoll i el Consorci Social del 

Ripollès. Aquest suport ha 
sigut una ajuda extra per fer 
front a l’emergència social i 
sanitària que la Covid-19 està 
provocant en els darrers tres 
mesos.

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Amb l’objectiu de mitigar 
l’impacte que la crisi de la 
Covid-19 està provocant, 
CaixaBank a través de la seva 
Acció Social de la Fundació 
La Caixa ha canalitzat una 
ajuda econòmica de fins 
a 102.500 euros cap a una 
desena d’entitats i iniciatives 
socials d’Osona i el Ripollès. 
En concret, a la comarca 
d’Osona hi destinarà 91.000 
euros. Entre les entitats que 
han rebut o rebran aquesta 
ajuda econòmica s’hi troben 
l’Associació per la Sosteni-
bilitat Humana, Ecològica 

i Social de Vic, Càritas, així 
com la Fundació Sant Tomàs. 
La línia d’ajuts també ha arri-
bat a l’Hospital Universitari 
de la Santa Creu, on s’han 
pogut equipar 20 llits addi-
cionals i s’ha pogut comprar 
material de protecció per a 
pacients i personal sanitari. 
A Vic, també es va signar 
un acord amb l’Ajuntament 
per destinar finançament a 
la construcció de l’hospital 
Vic Salut, al pavelló Castell 
d’en Planes, i augmentar 
les ajudes alimentàries a 
les persones al llindar de la 
pobresa. En aquest sentit, a 
Manlleu s’està col·laborant 
amb el Sarró, que gestiona 

el Banc d’Aliments de la 
població de la vora del Ter. 
A més, CaixaBank també 
ha arribat a acords amb la 
Fundació de l’Hospital de 
Sant Jaume i l’Ajuntament 
en aquest mateix municipi 
per col·laborar en projectes i 
iniciatives socials.

Al Ripollès, el total de col-
laboracions amb diverses 
entitats de la comarca ascen-
deix fins als 11.500 euros. 
Entre els ajuts hi destaca 
l’aportació econòmica que 
s’ha fet a la Fundació MAP 
per tal de comprar materi-
al de protecció i d’aquesta 
manera poder continuar 
atenent amb totes les garan-

Es fomenta 
l’activitat física i 
també social dels 

participants 
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Un voluntari col·laborant amb el Banc d’Aliments

Passejar de nou ben acompanyats
El projecte “Caminem junts” permet a una cinquantena d’usuaris de Sant Tomàs tornar a gaudir 
de caminades a l’exterior després de tres mesos de confinament fent parella amb un voluntari 
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Un comportament atípic del temps 
ha provocat que en aquesta arrenca-
da del mes de juny s’hagi hagut d’ac-
tivar el pla Inuncat a la conca del Ter 

per un règim de pluges gens habitual, 
que fa que en alguns punts ja s’hagi 
recollit en deu dies el triple d’aigua 
de la mitjana habitual de tot el mes. 

El pantà de Sau també presenta el 
seu millor aspecte en anys en aquesta 
època, mentre que les temperatures 
estan molt per sota del que tocaria.

Aigua i fred per rebre el juny
Aquest mes està essent el més plujós de l’any en alguns punts, on ja ha caigut el triple d’aigua del que és habitual

Vic/Ripoll

Vicenç Bigas

El temporal Glòria de finals 
de gener, les precipitacions 
del voltant de Sant Jordi i 
les que han caigut aquests 
últims dies són tres dels 
episodis que converteixen 
el 2020 en un dels anys més 
plujosos que es recorden. 
En només mig any es pot 
arribar a completar la xifra 
pluviomètrica anual en dife-
rents punts, però el realment 
excepcional és el compor-
tament del temps aquest 
inici de mes de juny. El dia 
5 va ser l’únic en què no es 
van registrar precipitacions 
enlloc, però al llarg del cap 
de setmana es va haver d’ac-
tivar el pla Inuncat en fase 
d’alerta i el cabal del Ter i els 
seus afluents va estar molt 
per sobre de l’habitual.

Al llarg de diumenge, el 
cabal del Ter es va multipli-
car per 10; el del Ges, per 20, 
i el del Gurri, per 30. A Ripoll 
es va arribar a una punta de 
153m3/seg a les 9 del vespre 
i una hora i quart abans a 
les Masies de Roda s’havia 
arribat als 253. Pel temporal 
Glòria es van arribar a supe-
rar els 400, però en qualsevol 
cas l’augment de cabal que se 
sol produir cada primavera 
“aquest any és més exagerat”, 
segons Marc Ordeix, coordi-
nador del Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis, que 
preveu que “s’allargarà més”.

El principal termòmetre de 
la situació és el pantà de Sau, 
que presenta el millor aspec-
te en temps en aquesta època 
de l’any, quan acostuma a 
estar més ple a conseqüència 
de les pluges primaverals i el 
desglaç per iniciar el declivi 
estiuenc. Si el juny de l’any 
passat estava al 70% de la 
seva capacitat, aquesta set-
mana va arribar a una punta 
de gairebé el 96%, i això que 
dilluns va començar a desem-
bassar i ara treu més aigua 
de la que li arriba cap a la 
resta del sistema, que encara 
està més ple. Això garanteix 
el subministrament d’aigua 
potable a la zona metropoli-
tana, que se’n serveix durant 
tot un any.

Al Voltreganès és on més 
ha plogut en el que es porta 
de mes, i concretament a 
la Gleva i Santa Cecília de 
Voltregà ja porten recollits 

212 litres, quan la mitjana 
climàtica del mes està entre 
70 i 80. Aquest últim muni-
cipi és el que registra més 
pluja aquest any, 993 litres, 
672 dels quals corresponen 
al gener. En canvi a la Gleva, 
que és on més litres es van 

recollir diumenge (97,4), 
aquest està essent el mes 
més plujós de l’any. El mateix 
passa a Alpens, excepció 
en un règim de pluges que 
aquests últims dies es foca-
litzava més a la part central 
d’Osona i que s’ha anat des-

plaçant després més cap al 
sud de la comarca i el Vallès. 
A Roda, on segons el mete-
oròleg Joan Fradera “tenim 
el juny més plujós com a 
mínim dels últims 26 anys”, 
ja superen els 200 litres quan 
el seu rècord històric són els 

238 del gener. I tot i que hi 
ha hagut pluges continuades 
no han estat tan intenses al 
Ripollès. A Sant Pau de Segú-
ries, s’han recollit 140 litres, 
tres més que a Molló, mentre 
que Núria i Ulldeter es que-
den en 95.

Estat del pantà de Sau a 10 de juny

Punts amb més precipitació
Litres per m2 fins l’11 de juny a les 12h

Font: ACA, Meteocat, Meteosona, Meteoguilleries

2015           2016           2017          2018           2019           2020

94%
(156 hm3)

70%
(115 hm3)

91%
(151 hm3)82%

(135 hm3)74%
(123 hm3)

84%
(138 hm3)

212

209

La Gleva i Sta. Cecília de V.

Alpens

Roda de Ter

Pantà de Sau

Manlleu

Les Masies de Roda

Tavèrnoles

201

198

193

192

188
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Aspecte que presentava aquest dimarts el pantà de Sau, quan va arribar a una punta del 96% de la seva capacitat, molt poc habitual en aquesta època de l’any
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L’arrencada de mes més 
freda en més d’un segle
Vic

V.B.

L’observatori de Vic és el 
que disposa de registres 
meteorològics de més anti-
guitat, de forma regular des 
de fa més de 60 anys. I l’ar-
rencada de juny més freda 
de la que es té constància és 
la de 1917, amb una tempe-
ratura mitjana de 16,6 graus 
en els deu primers dies del 
mes, mentre que aquest 
any ha estat de 16,8. Cal 
tenir en compte que es ve 
d’un mes de maig en sentit 
invers, amb una tempera-
tura mitjana de 17,8 graus, 
que iguala els registres més 
alts, corresponents a 1968 
i 1999. “Està fent un temps 
més propi de maig”, asse-
nyala Manel Dot, responsa-

ble de l’observatori, on fins 
aquest dijous es portaven 
103 litres recollits, quan el 
rècord d’aquest mes són els 
188,7 de 1992.

On més s’ha fet notar el 
fred és a alta muntanya. Des 
de diumenge, a Ulldeter han 
tingut registres negatius i 
dilluns i dimarts la tempe-
ratura mitjana no va passar 
del mig grau. “Aquest mes 
ha començat molt plujós i 
fresc”, sentencia Joan Solà, 
que porta l’observatori de 
Sant Pau, on la mínima mit-
jana d’aquests dies és de 7,1 
graus. De les dades que por-
ta recollides Joan Fradera 
“aquest és el juny més fred” 
a Roda, on el 28 de juny de 
l’any passat s’arribava als 
43,5 graus i bona part d’Oso-
na també superava els 40.
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb l’establert als articles 47 i 49 dels vigents estatuts, 
ens plau comunicar-vos que el Consell Rector de l’Agrària Plana de 
Vic i Secció de Crèdit, SCCL, en ús de les seves facultats que li són 
atorgades, ha acordat en la seva reunió del dia 28 de maig de 2020 
convocar l’Assemblea Ordinària de socis.

DIA: 26 de juny de 2020
HORA: 10.30 hores en primera convocatòria

11.00 hores en segona convocatòria
LLOC: Sala de cultura

Ajuntament de Gurb
(Mas l’Esperança s/n) • Gurb

En cas que per motius derivats de l’actual situació generada per la 
Covid-19 no pogués realitzar-se s’informarà de nova data i ubicació pels 
canals que preveuen els estatuts.

Per deliberar i acordar el que procedeixi en relació amb els assumptes 
del següent,

ORDRE DEL DIA
1.Constitució de l’Assemblea i nomenament de dos socis interventors 

d’acta.
2. Eleccions al Consell Rector: vocals i sotspresident.
3. Presentació i aprovació, si escau, de la gestió social de l’any 2019.
4. Presentació i aprovació, si escau, del Balanç, el Compte de Resultats 

i la proposta de Distribució d’Excedents.
5. Presentació i aprovació, si escau, del Balanç Consolidat del grup.
6. Aprovació del Pla Econòmic-financer per l’exercici 2020 sobre 

l’activitat de la Secció de Crèdit, amb previsió de la capacitat 
financera i els criteris d’inversió.

7. Aprovació, si escau, de les línies bàsiques d’aplicació dels Fons 
d’Educació i Promoció Cooperativa.

8. Establiment de la política general de la Cooperativa per l’exercici 
2020.

9. Preguntes i suggeriments.

- Conclòs l’acte, els assistents podran cobrar el retorn cooperatiu, 
si escau. A aquells socis que no puguin assistir a l’acte se’ls farà la 
liquidació a partir del dia 30 de setembre de 2020.

La documentació relativa als temes que tractarem estaran a la vostra 
disposició a la seu social a Gurb i a www.planadevic.cat, a l’apartat “Àrea 
privada\Socis”.

El Consell Rector
Gurb, 10 de juny de 2020
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ERC considera 
urgent crear 
una majoria al 
govern de Roda

Roda de Ter

G.R.

El grup municipal d’ERC a 
Roda vol tancar el futur del 
govern del municipi “els pro-
pers dies”, segons el portaveu, 
Roger Corominas. Considera 
que des de la crisi de govern 
entre IPR i JxCat, que va com-
portar que fessin fora un regi-
dor i que una altra plegués, ja 
han passat massa dies. Coro-
minas apunta que “la situació 
no és bona i cal que es confor-
mi un govern amb majoria, 
entenem que és urgent”. Ara 
fa 15 dies de la primera reunió 
entre ERC i IPR. Els segons 
havien de fer una proposta, 
però durant aquest temps no 
els han convocat, diu el repu-
blicà, i lamenta la “lentitud” 
per part d’IPR. Finalment es 
trobaran dilluns. Durant la 
darrera setmana s’han trobat 
dos cops amb Joan Moreno i 
Marina Quintana, exmembres 
del govern per JxCat, que 
diuen que estan a l’expectati-
va i que no hi ha cap proposta 
en ferm. ERC per ara no des-
carta cap de les opcions a l’es-
pera de trobar-se amb IPR.

L’oposició és crítica en com s’ha gestionat

El casal d’estiu conjunt 
costarà 171.000 euros a 
l’Ajuntament de Torelló

Torelló

G.R.

El macrocasal d’estiu que 
implicarà totes les entitats 
que en feien habitualment 
a Torelló tindrà un cost per 
a l’Ajuntament de Torelló 
de 171.000 euros per a tot 
l’estiu. El ple va aprovar 
aquest dijous a la tarda, amb 
els vots d’ERC-JpT i la CUP, 
l’abstenció de JxCat i el PSC, 
una modificació de pressu-
post de 96.000 euros que 
correspondria al primer mes i 
perquè “hi hagi liquiditat per 
poder-lo arrencar”, segons la 
regidora d’Hisenda, Eli Viñas 
(ERC-JpT). Aquests diners 
surten dels 30.000 euros 
previstos pels pressupostos 
participatius, 39.000 de reha-
bilitació d’elements comuns, 
4.000 euros del control de 
colònies de gats, 10.000 de 
les beques de Tecnificació 
Esportiva, 5.000 de bandero-
les de la festa major i 8.000 de 
la partida del Festus, accions 
que s’ajornen. El regidor de 
Joventut, Xevi Lozano (ERC-
JpT), explicava que el casal 

es preveu per a uns 800 nens 
i que el pressupost s’ajustarà 
un cop hi hagi les inscripci-
ons –en les primeres 24 hores 
hi havia uns 100 inscrits–. 
L’import que hi posa l’Ajun-
tament, explicava, inclou els 
ajuts econòmics que es dona-
ran als participants que ho 
necessitin, segons els ingres-
sos. El consistori ha contrac-
tat un gestor per coordinar-se 
amb els directors de les enti-
tats i també una persona res-
ponsable de salut emocional i 
una de seguretat i higiene.

Des de la CUP hi van votar 
a favor, segons Jordi Casas, 
“perquè la canalla mereix un 
espai”, però era crític perquè 
considera que “no s’han tin-
gut en compte” algunes de les 
seves aportacions i considera 
que es dona molt pes a les 
activitats esportives. Neus 
Codina (JxCat) criticava que 
s’havia augmentat el pres-
supost més del previst i deia 
que “ens preocupa com que-
daran afectades les finances”. 
Des del PSC tenien dubtes 
sobre les xifres i com es fan 
les inscripcions.

Alonso-Cuevillas planteja que 
l’imam Es-Satty pugui ser viu

L’advocat diu que a la casa d’Alcanar no es van trobar “proves concloents” de la mort

Ripoll

Jordi Vilarrodà

El conegut advocat Jaume 
Alonso-Cuevillas ha plan-
tejat la possibilitat que 
Abdelbaki es-Satty, l’imam 
de Ripoll que hauria estat al 
capdavant del grup d’autors 
dels atemptats del 17-A, 
sigui viu. El lletrat va fer 
aquesta afirmació al progra-
ma Més 324 de TV3 el passat 
dimarts, com a representant 
de la família del nen de 3 
anys que va morir en l’atro-
pellament massiu a la Ram-
bla de Barcelona. Nosaltres 
qüestionem que Es-Satty 
sigui mort. “No dic que 
estigui negant que Es-Satty 
sigui mort, però dic que no 
hi ha una certesa que sigui 
mort”, va afirmar. 

La tesi de l’advocat tro-
ba suport en el fet que no 
s’haguessin trobat, segons 
diu, “proves concloents” 
que Es-Satty fos a la casa 
d’Alcanar quan s’hi va pro-
duir l’explosió, la nit del 16 

al 17 d’agost. Segons va dir, 
“hi ha veïns d’Alcanar que 
veuen la furgoneta blanca 
Mercedes d’Es-Satty que, 
després de la primera explo-
sió, a les 11 de la nit, surt 
corrent d’Alcanar”, i l’ende-
mà apareix a Sant Carles de 
la Ràpita, prop d’una carnis-
seria amb la qual consta que 
l’imam tenia relació. També 

diu que en el sumari hi cons-
ta que dos dels nois autors 
dels atemptats van despla-
çar-se aquella mateixa nit a 
l’aeroport del Prat i van tor-
nar després a Ripoll. “Entre 
totes les restes no es van 
trobar ni el mòbil d’Es-Satty 
ni les dues targetes SIM que 
tenen localitzades, una de 
belga i l’altra que anomenen 

Abdelbaki es-Satty Jaume Alonso-Cuevillas

“A Ripoll no 
es creuen que 
sigui mort”

Ripoll

J.V.

“A Ripoll no es creuen que 
Abdelbaki es-Satty s’hagi 
mort. Corre un rumor com 
la pólvora: s’ha tallat una 
orella per fer-se passar per 
mort i fugir.” Ho explica la 
periodista Anna Teixidor 
a Sense por a morir, el lli-
bre que ha escrit sobre els 
atemptats del 17-A (vegeu 
entrevista al Magazín). 

L’origen del rumor po-
dria ser una frase que el 
detingut Mohamed Houli 
hauria dit a la seva mare, 
en el sentit que Es-Satty 
seria capaç de tallar-se 
l’orella per fer veure que 
era mort. Però Teixidor 
ja diu al llibre que els 
forenses van contrastar 
l’ADN de restes trobades 
a Alcanar amb objectes 
que la policia es va endur 
del domicili de l’imam al 
carrer Sant Pere, i anàlisis 
de sang als seus familiars. 
“Els resultats confirmen 
que les restes localitzades 
a les runes del xalet cor-
responen a Es-Satty”, diu. 

la conspirativa”. Per si fos 
poc, diu que un dels mòbils 
de l’imam rep trucades 
el dia 20 d’agost. “Alguna 
d’elles de tres minuts”, és a 
dir, que no seria una conne-
xió fallida. Tot això el porta 
a pensar que es podria estar 
intentant tancar “en fals” el 
cas.

L’endemà mateix, també 
en una entrevista a TV3, 
el comissari en cap dels 
Mossos d’Esquadra, Eduard 
Sallent, va sortir al pas de 
les afirmacions de Cuevillas 
i es va mostrar “convençut” 
de la mort de l’imam, a par-
tir de les restes biològiques 
trobades a Alcanar. Sallent 
va atribuir el rebombori a 
una estratègia de l’advocat i 
va defensar la “pulcritud” de 
la investigació que van dur a 
terme diferents cossos poli-
cials sobre la coordinació 
dels Mossos en les restes de 
la casa, on s’haurien trobat 
evidències biològiques que 
porten a concloure que Es-
Satty hi va morir.



NOTICIESNOU9EL Divendres, 12 de juny de 202014 Ple de l’Ajuntament de Vic

Tots els grups polítics de l’Ajunta-
ment de Vic van subscriure dilluns 
un compromís institucional per posar 
fi a la bretxa digital que ha evidenci-

at la crisi de la Covid-19. A partir del 
curs vinent es dotarà d’aparells infor-
màtics i connexió digital les cases de 
tots els estudiants que no en tenen. El 

síndic municipal de greuges de Vic va 
presentar al ple la memòria de l’any 
2019. Joan Sala va criticar la gestió 
que es fa del padró municipal.

Vic

V.P.

El síndic municipal de greu-
ges, Joan Sala, va denunciar 
dilluns durant la presentació 
de la memòria del 2019 “el 
greu problema” que pateix 
la ciutat de Vic per l’actua-
ció de màfies que ofereixen 
pisos ocupats a persones 
immigrants i els pals a les 
rodes que, com a conseqüèn-
cia d’això, segons ell, posa 
l’Ajuntament per registrar-se 
al padró. La suposada dilació 
dels tràmits “per evitar un 
efecte crida” hauria perjudi-
cat menors d’edat, que en no 
estar empadronats tampoc es 
podien escolaritzar, segons 
va explicar el síndic al ple. 
Des de l’equip de govern, la 
regidora de Benestar i Famí-
lia, Núria Homs, admet el 
problema de les màfies, que 
s’està investigant, però nega 
les acusacions de dilacions 
indegudes en els registres 
al padró. Homs explica que 
durant el 2019 es van empa-
dronar 4.653 persones i que 
2.344 eren persones de naci-
onalitat estrangera, un crei-
xement “exponencial” que es 
produeix en els últims cinc 
anys. Segons ella, els tècnics 
segueixen el reglament i 
totes les peticions d’empa-
dronament són respostes 
dins el termini legal. 

L’informe del síndic con-
creta que s’han arribat a 
detectar fins a cinc màfies 
que cobren uns 1.200 euros a 
immigrants per cedir-los un 

ajuntaments estan obligats a 
empadronar també persones 
que viuen en pisos ocupats o 
els sensesostre. Sala lamenta 
que amb la suposada dilació 
dels empadronaments “es 
perjudica els més febles” 
violant drets fonamentals, 
com són el de l’educació, 
però també l’atenció sanità-
ria perquè “aquests menors 
només poden ser atesos per 
urgències, però no tenen cap 
mena de seguiment mèdic ni 
poden accedir a les vacunes”.

Després d’una reunió amb 
responsables d’Ensenyament 
a Osona, el síndic assegura 
que es va poder resoldre 
part de la situació i que ara 
s’escolaritza els menors 
encara que no tinguin resolt 
el seu empadronament. Sala 
reconeix que la situació no 
és fàcil perquè en només els 
dos primers mesos del curs 
passat es van haver d’escola-
ritzar amb matrícula viva 230 
nens i adolescents. Si con-
tinua aquesta tendència “el 
sistema educatiu de Vic pot 
quedar totalment col·lapsat”, 
assegura el síndic.

Des d’ERC, Viqui Terri-
cabras va reclamar que es 
revisin els protocols que s’uti-
litzen en l’empadronament i 
que de forma urgent s’empa-
dronin les persones que estan 
en aquesta situació, especial-
ment en els casos en què hi ha 
menors pel mig. Terricabras 
va recordar que el padró és 
un registre administratiu que 
cal tenir el més actualitzat 
possible per saber la població 

Toc d’alerta del síndic a la 
gestió del padró de Vic
Denuncia dilacions en els tràmits però des de govern asseguren que es compleix la llei

habitatge ocupat i que fins 
i tot han arribat a demanar 
diners per empadronar-los. 
Admet que aquest és un pro-
blema que no només afecta 
Vic sinó que hi és a totes les 
grans ciutats 
catalanes, 
sobretot a 
l’àrea metro-
politana. Per 
això demana 
una solució 
a escala de 
país. Homs 
també està d’acord que calen 
solucions més enllà dels 
ajuntaments, que són els 
que reben “tota la pressió i 
responsabilitat”. Tot i això, la 
regidora de Benestar i Famí-
lia considera que el suposat 

problema del padró “s’ha 
magnificat” perquè el síndic 
va rebre només dues queixes 
durant l’any.  

El Fòrum de Síndics 
i Defensors Locals de 

Catalunya 
ha emès un 
informe que 
diu que els 
ajuntaments 
estan obligats 
a inscriure 
a tothom al 
padró, ja que 

es tracta només d’un registre 
administratiu, i que les per-
sones només han d’identifi-
car-se i donar una adreça on 
resideixen encara que no tin-
guin cap propietat o contrac-
te de lloguer. Per tant, els 

Les xifres

són els casos que 
va atendre el síndic municipal de 
Vic durant el 2019. Representen 
40 més de les que va rebre l’any 
anterior. 82 eren queixes i 17, as-
sessoraments. Se’n van acceptar 
un total de 67, 6 van ser derivades 
al síndic de greuges de Catalunya, 
2 al servei de mediació de l’Ajunta-
ment i 1 al Defensor del Pueblo.

de les demandes 
que van arribar al síndic estaven 
relacionades amb temes de mobi-
litat; 22, de benestar social, habi-
tatge i família; 19, de convivència 
i seguretat; 18, d’urbanisme; 6, 
d’economia i serveis, i 5, de sanitat 
i igualtat.

anys fa que Vic té 
la figura del síndic municipal de 
greuges. Va ser nomenat el febrer 
de l’any 2018 i el seu càrrec té una 
vigència de cinc anys. La seva elec-
ció s’ha de fer per una majoria de 
tres cinquenes parts dels regidors 
del consistori.

que hi ha i els recursos que ha 
de preveure l’administració 
per atendre-la. Des de Cap-
girem, Sara Blázquez va afir-
mar que en no complir amb 
l’obligació d’empadronar les 
persones s’està vulnerant els 
seus drets, i va recordar que 
el seu grup ja havia denunciat 
la situació i confien que amb 
la queixa pública del síndic 
se l’escoltin. Des del PSC, 
Carme Tena va agrair la feina 
feta pel síndic.

Enèsima subhasta 
deserta de la venda  
de Casa Moreta
Vic L’Ajuntament de Vic ha 
rebaixat en un 15% el preu 
de subhasta d’una part de 
Casa Moreta, al carrer Sant 
Miquel. Fa sis anys que 
intenta vendre part de la 
finca, que està formada per 
tres habitatges, dos locals 
i un traster. Després de la 
rebaixa, el preu és de 677.932 
euros. L’oposició demana 
que en cas que es vengui els 
diners es destinin a políti-
ques d’habitatge. Les condi-
cions de Casa Moreta fan que 
no pugui acollir habitatge 
públic.

Estalvi en les obres 
del camí que uneix 
Vic amb la Guixa
Vic Les obres d’adequació 
del camí per a vianants que 
va de Vic a la Guixa ha costat 
menys de la meitat del que 
s’havia pressupostat. ERC 
i Capgirem van mostrar la 
seva estranyesa durant el 
ple perquè s’hagin estalvi-
at 150.000 euros. Des del 
govern van assegurar que va 
ser així perquè l’obra es va 
executar des dels serveis tèc-
nics de l’Ajuntament i que el 
projecte executat és el que es 
va aprovar. Capgirem va dir 
que cal fer-hi alguna actuació 
per condicionar-lo.

Més senyalització  
i una barrera al camí 
de Santa Eugènia
Vic L’Ajuntament de Vic 
millorarà la senyalització i 
instal·larà una barrera per 
evitar la circulació pel camí 
de Santa Eugènia els dies 
de pluja intensa per evitar 
nous accidents com el que 
fa dos mesos va provocar 
la mort d’un treballador de 
l’escorxador i la desaparició 
d’un altre. ERC va demanar 
al govern per quines mesures 
tenen previstes. L’Ajunta-
ment de Santa Eugènia i 
l’empresa estan parlant per-
què es pugui posar un servei 
d’autobusos.
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Joan Sala, aquest dimecres davant l’oficina del síndic municipal de greuges

S’han detectat 
fins a cinc màfies 

que cobren per 
pisos ocupats

Aprovació del preu 
dels casals d’estiu, 
que amplien horaris
Vic El ple va aprovar el preu 
dels casals d’estiu, que a 
causa de la Covid-19 amplien 
horaris, ara seran matí i tar-
da i amb servei de menjador, 
i també s’allargaran del 29 
de juny al 10 de setembre. 
La regidora d’Educació va 
informar que hi ha dos tipus 
de beques (una d’elles del 
100%) per evitar que ningú 
es quedi sense casals. ERC, 
Capgirem i el PSC no hi van 
donar suport perquè con-
sideren que molts nens en 
quedaran fora perquè el preu 
és massa elevat.

Moció per demanar 
l’ensenyament 
presencial 
Vic Amb el vot de tots els 
regidors es va aprovar una 
moció presentada per JxCat 
sobre la gestió del procés de 
reobertura escolar, en què 
es va demanar el retorn a 
l’ensenyament presencial a 
partir del proper curs pen-
sant sobretot en les conse-
qüències de l’escletxa social 
i la conciliació familiar. Tot 
i votar-hi a favor ERC va cri-
ticar que es portés un debat 
d’àmbit parlamentari traslla-
dant les picabaralles de JxCat 
i ERC (qui té competències 
en educació) al ple de Vic.
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Et portem la compra
online a casa
Amb els mateixos estàndards de 
qualitat, servei i preus competitius 
que als nostres establiments!

Estalvia en l’entrega de la teva compra 
amb la nova tarifa plana
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Vic

V.P.

Que a partir d’ara tots els 
escolars de la ciutat tinguin 
un ordinador o tauleta i con-
nexió a internet a casa seva. 
Tots els grups polítics amb 
representació a l’Ajuntament 
de Vic –JxCat, ERC, Capgirem 
i PSC– van fer dilluns una 
declaració institucional per 
agafar aquest compromís 
per poder posar fi a la bretxa 
digital que ha evidenciat i 
agreujat la pandèmia de la 
Covid-19. L’acord va més 
enllà d’aquest tercer trimes-
tre, que s’ha hagut de fer 
obligatòriament a distància, 
i del curs 2020/21, que es 
podria fer semipresencial 
en cas de rebrot, el text de 

l’acord assegura que es des-
tinarà una partida pressu-
postària perquè sigui així de 
forma definitiva. L’alcaldessa, 
Anna Erra, es mostrava orgu-
llosa d’haver aconseguit un 
consens per demostrar que 
“l’educació continua sent 
una prioritat per la ciutat” i 
perquè això sigui possible cal 
que tots els escolars disposin 
de mitjans per aconseguir 
l’equitat. 

En un manifest llegit pels 
portaveus dels diferents 
partits, l’Ajuntament de 
Vic admet que “la manca de 
recursos econòmics d’una 
part de la població genera 
desigualtat social i educa-
tiva” i que la bretxa digital 
impedeix el desenvolupa-
ment òptim de la formació de 

l’alumnat i dificulta a aquest 
rebre una escolarització en 
igualtat. El compromís és 
que tots els escolars dels cur-
sos d’educació obligatòria, 
com també tot l’alumnat de 

Batxillerat i Cicles Formatius 
disposin dels recursos elec-
trònics necessaris per garan-
tir que poden seguir el curs 
escolar en igualtat de condi-
cions. Per fer-ho, es farà una 

radiografia de l’actual bretxa 
digital per a tots els alumnes 
de la ciutat i s’anirà actualit-
zant durant el curs tenint en 
compte les matrícules vives 
i la urgència de fer arribar 
els equipaments. Des del 
consistori es disposarà d’una 
partida pressupostària abans 
de començar el proper curs 
perquè tots els alumnes tin-
guin dispositius informàtics 
no només a l’escola sinó tam-
bé a casa seva i una connexió 
a internet, que es disposarà 
durant tot l’any. Capgirem 
Vic havia presentat una 
moció per acabar amb la 
bretxa digital que va retirar 
després que les quatre forces 
polítiques haguessin arribat 
a l’acord per fer aquest com-
promís institucional unitari.

JxCat, ERC, 
Capgirem i PSC 

subscriuen 
un acord 

institucional 

Expropiacions a la 
plaça de la Noguera
Vic El ple va aprovar amb els 
vots de JxCat l’expropiació 
d’una part de la plaça de la 
Noguera per mantenir-ne 
un espai destinat a ús públic 
quan s’hi construeixin pisos. 
ERC i Capgirem hi van votar 
en contra, mentre que el PSC 
es va abstenir. Viqui Terrica-
bras (ERC) va dir que caldria 
mantenir tota la plaça com 
està ara. En el mateix sentit 
es va expressar Carla Dinarès 
(Capgirem Vic), que en nom 
del col·lectiu Remei Reviu 
afirmen que l’Ajuntament no 
ha tingut en compte l’opinió 
dels veïns. La regidora d’Ur-
banisme, Fabiana Palmero, 
va recordar que el futur de 
la plaça de la Noguera es va 
debatre durant tres anys, 
mentre s’elaborava el nou 
POUM, i que s’ha fet “una 
feina brutal” perquè malgrat 
la construcció dels blocs de 
pisos “quedi un espai digne i 
de qualitat per a ús públic”.

Compromís contra la bretxa digital
Vic garantirà que tots els escolars disposin d’ordinador i connexió a internet a casa seva
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Seva

M.E.

L’Ajuntament de Seva ha 
reservat una partida de 
20.000 euros per a ajuts 
directes tant per a empre-
ses, comerços i autònoms 
(15.000) com per a famílies 
(5.000) afectats per la crisi 
del coronavirus. La partida es 
finançarà a través del roma-
nent municipal. L’acord es va 
aprovar dilluns, en el marc 
d’un ple que, per atendre les 

mesures de seguretat que 
imposa l’actual situació, es va 
celebrar a la Sala Polivalent.

El grup de JxCat –amb 
només dos dels quatre regi-
dors al ple– hi va votar a 
favor, però Gil Vilarrasa va 
lamentar que les mesures 
arribessin “tard” i que fossin 
“totalment insuficients”. 
Vilarrasa va defensar que 
“en una situació excepcional 
calien mesures excepcionals” 
i va recordar que ja feia dies 
que havien entrat una instàn-

cia a l’Ajuntament reclamant 
mesures urgents.

Els ajuts, fixats a partir 
d’unes bases consensuades 
entre tots els pobles que 

conformen la Mancomunitat, 
estableixen fins a un màxim 
de 600 euros en el cas de les 
petites empreses de més de 
cinc treballadors. Tant el 
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IMATGE INÈDITA El ple es va celebrar dilluns a la Sala Polivalent

Vilanova de Sau

Guillem Rico

Quan tenien entre 8 i 10 anys 
havien construït el camp de 
futbol de davant de l’església, 
que ara és un aparcament, 
“a pic i pala”, recorden Joan 
Puig, Josep M. Orra, Jaume 
Orra i Josep Puigderrajols 
–els dos darrers, exalcaldes–. 
El terreny era del bisbat i 
“devia ser dels últims que es 
van fer a la comarca”, comen-
ten. “La canalla del moment 
teníem ganes de futbol” i més 
tard van anar a demanar a qui 
era el propietari del terreny 
on hi ha el camp de futbol 
actual “si ens donava el ter-
reny per fer el camp” i també 
“el vam començar a fer a pic i 
pala”, però “en veure l’interès 
hi va entrar l’Ajuntament” 
per demanar els permisos 
corresponents. “Va trigar set 
o vuit anys a fer-se”, però 
finalment hi van entrar les 
màquines i es va fer el camp 
reglamentari per l’època. La 
inauguració va ser fa 50 anys 
justos, per la festa major, i 
durant anys s’hi van fer par-
tits oficials; ara, però, ja no es 
fa servir com a tal. 

L’inici d’unes obres per 
ampliar els vestidors, amb la 
voluntat que els utilitzin els 
usuaris de la pista coberta 
que hi ha al costat i també per 
a altres activitats del poble 
o per guardar el material de 
l’escola, que fins ara era al 
local vell, ha encès les alar-
mes d’un grup de veïns ja que 
el nou equipament, més gran 
que l’antic, ocupa part del 
terreny de joc del camp. Els 
vestidors entren al voltant 
d’un metre i mig dins del 
camp i els veïns ironitzen i 
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Jaume Orra, Joan Puig, Josep M. Orra i Josep Puigderrajols, aquest dimarts al camp de futbol de Vilanova 

diuen que “una solució és que 
el lateral esquerre i l’extrem 
dret no juguin, hauran de 
fer partits de 10 i 10” perquè 
“es cardaran una hòstia a la 
paret”. 

Jaume Orra, juntament amb 
els altres veïns que van veure 
néixer el camp, lideren ara 
una recollida de firmes per 
“salvar” el camp, ja que consi-
deren que “hi ha altres llocs” 
on es podien haver construït 
els vestidors. “Amb aquesta 
edificació t’estàs carregant el 

camp”, diuen. Aquests veïns 
expliquen que “tenim un 
informe que diu que això no 
s’ha fet tot legal” i que pren-
dran accions legals “contra 
aquesta obra”. Volen que “un 
jutge prengui mesures cau-
telars i que pari l’obra”. Orra 
considera que amb la part 
que hi ha executada fins ara, 
enderrocar-ho suposaria “una 
despesa mínima” i remarquen 
que “no estem en contra dels 
vestidors” ni que al camp s’hi 
puguin fer altres activitats 

que no sigui jugar a futbol. 
Els veïns apunten que “no és 
només una qüestió de nostàl-
gia”. 

Els impulsors de la recolli-
da de firmes s’han reunit amb 
l’alcalde i els regidors per 
aquesta qüestió. “L’alcalde 
diu que estan oberts a parlar i 
l’endemà van enviar una carta 
tractant-nos de mentiders”, 
diu Orra, i això “ens ha dolgut 
molt”. 

L’actual alcalde, Joan Riera,  
explica que havien estudiat 

diferents ubicacions per als 
vestidors, ja que la idea inici-
al era fer-los a la zona annexa 
a la pista. Com diu en la carta 
que han repartit als veïns, “es 
va observar que per proble-
mes urbanístics i de titulari-
tat no era possible”, a banda 
que “qualsevol modificació de 
planejament s’hauria allargat 
més que el termini per l’exe-
cució de la subvenció” que 
han rebut per fer les obres i 
“no estàvem disposats a per-
dre o renunciar” a un ajut de 
100.000 euros. Per això es va 
optar per substituir els que 
hi havia. Riera remarca que 
tot el procés s’ha fet de forma 
legal, que es va fer l’exposició 
pública del projecte i no s’hi 
van presentar al·legacions i 
que també sortia al programa 
electoral i a la revista munici-
pal. Segons Riera, “deixo que 
ho defensin i que facin el que 
hagin de fer”.

El nou edifici és més gran, 
hi ha dos vestidors amb lava-
bos i dutxes i també lavabos 
que seran públics i que es 
podran utilitzar quan hi hagi 
diverses activitats –s’hi fan 
actes per exemple per la festa 
major–. L’alcalde remarca 
que el camp de futbol ja no 
complia la normativa per a 
la seva homologació i que de 
totes maneres no s’hi podrien 
fer partits de competició. El 
Club Futbol Vilanova de Sau 
es va desfer l’any 1996 i des 
de llavors al camp s’hi han fet 
partits puntuals. Riera recor-
da que el darrer partit que 
s’hi va jugar va ser fa quatre 
o cinc anys per la festa major 
i que es va partir el camp i 
es va jugar amb l’amplada i 
les porteries de la pista. Les 
obres dels nous vestidors és 
“un equipament que fa falta” 
i estava previst que acabessin 
a finals de mes. A causa de la 
Covid 19 i les pluges dels dar-
rers dies s’han endarrerit.

Tot i que fa anys que no s’hi 
juga a futbol, ara el partit 
entre aquests veïns i l’Ajun-
tament està en marxa.

L’alcalde diu 
que el projecte 
és legal i que al 

camp fa anys que 
no s’hi juga

Un partit polèmic
Veïns de Vilanova de Sau recullen firmes i volen denunciar que l’Ajuntament construeix 

uns nous vestidors que trepitgen part del terreny de joc de l’antic camp de futbol

Els veïns 
mobilitzats 

van impulsar la 
construcció del 
camp fa 50 anys

regidor d’Hisenda, Joan Que-
ral, com l’alcaldessa, Maria 
Anna Pineda, van advertir 
que aquesta era una primera 
línia d’ajuts –es poden pre-
sentar sol·licituds fins al 4 de 
juliol–, però que no descar-
taven haver de presentar-ne 
una segona convocatòria “en 
funció de com van les coses 
de cara a la tardor”. Paral-
lelament, l’equip de govern 
també ha fixat una línia de 
subvencions a les famílies 
per facilitar que puguin por-
tar els fills als casals d’estiu 
del poble. Els ajuts cobreixen 
fins a un 50% del cost durant 
tres setmanes. D’altra banda, 
aquest estiu l’Ajuntament 
també ha convocat per pri-
mera vegada un casal especí-
fic pensat per a adolescents 
de 13 a 17 anys, sota el nom 
de “Fem-ho jove”.

Consideren que 
hi havia espais 
alternatius a la 
mateixa zona 

esportiva

Seva destinarà 20.000 euros per  
a ajuts a empreses, autònoms i 
famílies afectades per la Covid
L’oposició considera “insuficients” els imports
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La crisi de la Covid-19 ens 
ha posat a tots a prova. El 
confinament obligatori per 
posar fre a la pandèmia ha 
obligat a abaixar les persi-
anes a totes les activitats 
considerades no essencials. 
Ara és l’hora de començar 
a mirar el futur amb opti-
misme i des de les empre-
ses dels polígons de Vic 
volem aprofitar per agrair 
la confiança de clients i 

proveïdors per haver estat 
al nostre costat en aquest 
retorn a l’activitat. Malgrat 
que han estat uns dies durs 
per a molts i que encara 
queda camí per recórrer, 
estem convençuts que amb 
l’esforç de tots plegats tot 
anirà bé. Per això us espe-
rem als polígons de Vic, on 
les empreses continuem 
bategant per mantenir viva 
l’activitat econòmica.

teixit industrial 
dels polígons de vic

GRUES MÒBILS
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Empresa fundada el 1958
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Moment de la votació a mà alçada per tirar endavant amb la moció sobre l’Agència de la Natura

Vic

Eloi Puigferrer

Amb 24 vots a favor, 6 en 
contra i 7 abstencions, el 
Consell d’Alcaldes d’Osona va 
tirar endavant la moció que 
reclama a la Generalitat una 
modificació als estatuts i a 
la manera de treballar de la 
futura Agència de la Natura. 
No van demanar-ne, però, 
l’ajornament de la votació 
que es farà al Parlament el 
dimarts 17, com han fet altres 
ens arreu del territori. A Oso-
na, alguns municipis, com és 
el cas de Vilanova de Sau o 
Vidrà, s’han mostrat molt reti-
cents a aquesta iniciativa des 
del començament i els seus 
alcaldes van deixar entreveu-
re el seu clar desacord amb la 
moció aprovada en la sessió 
de dimecres, on es va dema-
nar més presència local a la 
direcció de l’ens en un format 
de consell a mig camí entre 
presencial i a través de video-
conferència. 

“Només els que vam anar a 

queixar-nos al Parlament vam 
veure com se’ns va tractar, 
i malauradament veig que 
en aquesta segona proposta 
han acabat manant els partits 

polítics”, lamentava Joan 
Riera, alcalde de Vilanova 
de Sau. “La gent del territori 
estem cansats que se’ns passi 
constantment per sobre i que 

no se’ns tingui en compte 
per prendre decisions que 
ens afecten directament i 
que prenen competències als 
que estem sobre el terreny”, 

afirmava Josep Anglada, bat-
lle de Vidrà. Altres alcaldes, 
com va ser el cas de Jordi 
Fàbrega, alcalde de Sant Pere 
de Torelló, van defensar la 
moció, afirmant que “no hem 
d’entrar tant en el detall de 
què farà l’Agència, sinó en 
les formes com s’ha tirat tot 
endavant, que no han estat 
encertades. Però l’única 
manera de reclamar que se’ns 
tingui en compte és actuant i 
aprovant la moció per unani-
mitat”. Tot i la petició d’anar 
tots a l’una de Fàbrega, la 
moció va tirar endavant amb 
diversos vots en contra, con-
cretament els de Vidrà, Seva, 
Santa Maria de Besora, Sora, 
Balenyà i Vilanova de Sau, i 
amb un total de set absten-
cions, per part dels alcaldes i 
alcaldesses de Montesquiu, 
Sant Martí d’Albars, Sant 
Martí de Centelles, Tona, 
Roda de Ter, Sant Quirze de 
Besora i de Santa Cecília.

La llei per tirar endavant 
la creació de l’Agència de la 
Natura ha aixecat molta pol-
seguera durant les últimes 
setmanes, causant una clara 
divisió pel que fa a opinions. 
Mentre que organitzacions 
com la Xarxa de Conservació 
de la Natura o recentment 
el Grup de Defensa del Ter 
s’han mostrat a favor de la 
seva creació, altres movi-
ments, com el denominat 
Tsunami Rural, que es va con-
centrar davant del Parlament 
dimarts, o consells comarcals 
com el de l’Alt Urgell s’hi 
oposen fermament.

Els alcaldes d’Osona aproven una 
moció per crear l’Agència de la 
Natura però reclamant més pes local
No hi va haver unanimitat. Alguns municipis demanaven l’ajornament del debat al Parlament

Ferran Miralles és director de Polítiques Ambientals i Medi Natural

“Ara tenim el mateix pressupost 
que per fer mitja rotonda”

Ferran Miralles

Vic

E.P.

L’Agència Catalana de la 
Natura serà el successor de 
la Direcció General de Polí-
tiques Ambientals i Medi 
Natural, que desapareixerà 
per donar pas al nou ens. 
Ferran Miralles n’és el direc-
tor.

L’Agència de la Natura té 
amplis sectors en contra. 
Quin és el camí a seguir per 
fer que sigui una realitat 
consensuada?

És cert que hi ha hagut un 
rebombori important entre 
el món local, però també hi 
ha molts ajuntaments i altres 
institucions no conservacio-
nistes que s’hi han mostrat 
favorables. Penso que és 
important que aclarim i que 
tothom entengui què fa i què 
no aquesta llei, perquè crec 
que el debat s’està enfocant 
malament, ja que es parla 
més d’altres temes que de 
l’agència. La llei que la crea 

és senzilla, de només nou 
articles, i no té l’ambició ni 
el perill que se li pressuposa. 
Simplement és un canvi ins-
trumental que busca poder 
donar més resposta al terri-
tori, fet que ara la Direcció 
General no pot donar.

Per què és necessària 

l’evolució de la Direcció 
General de Polítiques Ambi-
entals i Medi Natural cap a 
l’Agència de la Natura?

L’operativitat és molt dife-
rent. A més, l’agència té una 
virtut: ha de donar comptes 
a altres departaments, al 
sector local, al sector agrari… 
ha de tramar molt millor les 
seves polítiques, així que 
penso que això també és 
positiu. No s’està comparant 
amb la Direcció General 
actual, que tothom té clar 
que té limitacions, sinó que 
s’està comparant amb l’agèn-
cia que cadascú voldria. 
La Direcció General té per 
invertir en espais naturals 
l’equivalent a mitja rotonda, 
que no arriba al milió d’euros 
per cobrir una tercera part 
del territori de Catalunya. O 
fem alguna cosa o no podrem 
fer res pel territori, ja que 
sempre se’ns demana fer 
moltes coses amb els qua-
tre gats que som i amb una 
misèria de pressupost. És per 

això que una agència ens per-
metria fer una política activa 
i abraçar tot el territori de 
manera més àgil.

Amb un antecedent com 
el de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, criticada per la 
falta d’agilitat, què fa espe-
rar que aquesta pugui ser 
diferent?

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua té una complexitat dife-
rent i no es pot comparar, 
cada agència és un món. Per 
la mena de coses que fem, 
nosaltres, rebem el finan-
çament d’un any per l’altre, 
mentre que les agències no 
ho fan així. El nostre depar-
tament ja té diverses agèn-
cies i et puc dir que no hi ha 
color. Sens dubte serà molt 
més àgil del que tenim ara.

Considera agosarada una 
proposta on els qui con-
trolen el 80% del territori 
compten amb prop del 20% 
de vots?

Ara mateix la proporció a 
l’agència és d’un terç: un terç 
pel món local, un pel sector 
agrari i la propietat i un terç 
pels conservacionistes i el 
sector científic. La mateixa 
pressió que poden fer els 
propietaris també la fan els 
ajuntaments. S’ha d’enten-
dre que una empresa pública 
ha de tenir una majoria de 

la gestió de l’administració, 
així que la Generalitat ha 
de tenir per llei el 51%, i 
això no ens permet pujar les 
proporcions. L’únic que està 
en joc és el 49% restant, així 
que si en puges un, has de 
baixar dels altres, i estem 
parlant d’una persona, així 
que tampoc és una proporció 
alta. És molt fàcil dir que 
“hauríem de tenir un 80%”, 
però tothom el voldria, i 
ningú acceptaria reduir la 

seva presència o no formar-
ne part. Si l’agència toca 
temes tan diferents, algun 
representant de cada sector 
hi ha d’haver. No ens hem de 
confondre, una Agència de la 
Natura ha de contenir-ho tot, 
i no podem aspirar a tenir 
una proporció del 50/50, i 
molt menys del 80, perquè 
les lleis així ho marquen. Hi 
ha molta demagògia, però 
s’ha de pensar que hi hem 
de cabre tots i que ha de ser 
plural. I miracles no se’n 
poden pas fer.

“Hi ha molta 
demagògia, i de 
miracles no se’n 
poden pas fer”
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El conflicte urbanístic s’ha anat enquistant des que el 2011 va acabar als tribunals
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Vista del carrer de Mas Pons de Calldetenes, un dels que forma part del Torrental

Calldetenes

T.V.

El cas de la urbanització del 
Torrental de Calldetenes 
continua cremant capítols. 
Després de la sentència que 
la tardor passada donava la 
raó als propietaris, adme-
tent una desviació de dos 
milions d’euros en el preu 
de les obres, l’Ajuntament 
vol posar fil a l’agulla i resol-
dre un conflicte que exer-
cici rere exercici continua 
condicionant les finances 
municipals, ja que el jutge 
va suspendre el cobrament 
de les quotes d’urbanitza-
ció quan només n’hi havia 
una part de pagades. Ara, 
tal com va aprovar dilluns 
l’equip de govern (Junts per 
Calldetenes i Poble en Mar-
xa), s’utilitzarà el peritatge 
que consta a la sentència 
per redactar un projecte 
que realment reflecteixi les 
obres que es van portar a ter-
me en aquest sector, la qual 
cosa obrirà la porta a cobrar 
les quotes als propietaris que 
mai van arribar a pagar-les i, 
en el cas dels que ja ho havi-
en fet, retornar-los els diners 
de més. 

Pel que fa a la segona fase 
del projecte, que bàsicament 
correspon a l’asfaltat dels 
carrers i la instal·lació d’en-
llumenat, l’equip de govern 
assegura que ha deixat molt 
clar als propietaris que haurà 
de tirar endavant per com-
pensació, de manera que 
hauran de ser ells qui por-
tin la iniciativa si realment 
volen continuar desenvolu-
pant la urbanització. 

D’una banda, així doncs, 
el consistori ha fet un pas 
important per replantejar 
el projecte i desenquistar 
un conflicte que és als tri-
bunals des de l’any 2011, 
quan una part dels amos 
dels terrenys –particulars i 
immobiliàries d’Osona i el 
Vallès– van interposar una 
querella criminal en què 
acusaven l’exalcalde Jaume 
Mas i la constructora Servià 
Cantó d’un delicte d’estafa 
per voler-los cobrar més obra 
de la que realment s’havia 
executat. Per l’altra banda, 
però, l’Ajuntament manté 
obert el front judicial contra 
l’empresa, que reclama a 
Calldetenes 600.000 euros en 
concepte de factures paga-
des amb retard. En aquest 

cas, el regidor d’Urbanisme, 
Abel Blancafort (Junts per 
Calldetenes), va explicar en 
el transcurs del ple de dilluns 
que es tracta d’imports abo-
nats mitjançant el pla de 
pagament a proveïdors que 
va impulsar el govern Rajoy 
l’any 2012, i que la mateixa 
normativa establia que “no 
es podia demanar ni cobrar 
interessos”.

Calldetenes Present i 
Futur-ERC-AM, que està a 
l’oposició, precisament porta-
va a la primera sessió plenà-
ria des de l’inici de la pandè-
mia una moció per accelerar 
la resolució del conflicte 
del Torrental. Màrius Valls, 
portaveu del grup i exregi-
dor d’Urbanisme, va instar 
l’equip de govern a incloure 

al procediment judicial que, 
al seu dia, Servià Cantó tam-
poc va complir els terminis 
d’entrega de les obres, la qual 
cosa comportava una pena-
lització econòmica. “A aquest 
Ajuntament, mani qui mani, 
sempre li toca pagar. És hora 
de començar a canviar-ho”, va 
reblar Valls. 

L’inici del litigi pel Torren-
tal es remunta al febrer del 
2005, quan es va aprovar pro-
visionalment el pla parcial 
d’aquest sector. Quinze anys 
més tard, tot fa pensar que 
la construcció de les cases i 
equipaments que estava pre-
vist ubicar-hi –a excepció de 
l’institut– difícilment s’arri-
barà a materialitzar o, en tot 
cas, serà a molt llarg termini. 
“Després de tant temps, 

Calldetenes posa fil a l’agulla al 
Torrental: nou projecte i ajustos 
per cobrar les quotes pendents

el Torrental continua fent 
cops de cua que impedeixen 
a l’Ajuntament planificar 
obres i noves inversions”, 
lamentava dilluns l’alcalde, 
Marc Verdaguer (Junts per 
Calldetenes).

CONSTI EN ACTA

EFECTES DE LA COVID-
19. L’Ajuntament 
destinarà 7.449 euros del 
superàvit de l’any 2019 
a pal·liar els efectes de 
la Covid-19. Segons va 
explicar l’alcalde, s’ha 
començat a treballar 
amb Benestar Social per 
preparar ajuts adreçats a 
les persones que més estan 
patint a causa de la crisi. 
Miquel Riera, regidor 
d’Hisenda, també va avisar 
que els mesos que venen 
caldrà fer modificacions al 
pressupost d’aquest 2020, 
ja que s’hi han d’incloure 
les davallades d’ingressos 
de la llar d’infants o el 
centre de dia, per exemple, 
i buscar la manera de no 
perdre l’estabilitat.
 
CARRETERA 
PRINCIPAL. El 
consistori ja ha rebut 
de la Diputació de 
Barcelona el projecte per 
a la reurbanització de la 
carretera que travessa 
el poble, l’N-141d, unes 
obres que han de servir 
per posar-la al dia i fer-la 
més amable als vianants. 
En breu s’ha de convocar 
una reunió dels tres grups 
polítics representants 
a l’Ajuntament per 
donar resposta a l’ens 
supramunicipal i accelerar 
la realització dels treballs.

PUNT JOVE. El 
Punt Jove, ubicat al 
Centre de Serveis, s’ha 
traslladat temporalment 
al segon pis de l’edifici 
de l’Ajuntament amb 
l’objectiu de reduir el 
trànsit de persones en un 
punt molt freqüentat per 
la gent gran del poble.

Abus Grúas, s.L.u.
Tel. 93 881 05 38
info@abusgruas.es
www.abusgruas.es
C. Castellar, 9 · Pol. Ind. La Gavarra 
08540 Centelles · barcelona

Servei i manteniment a polipastos
i grues de totes les marques
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ció...”. Tal com va avançar EL 
9 NOU l’11 de maig, els dos 
grans pols d’atracció seran el 
passeig del Ter i la plaça Fra 
Bernadí, que es taparà par-
cialment amb lones que hi 
generin ombra.

L’Embarcador el va crear el 
Grup de Defensa del Ter el 
1996, que també l’havia ges-

tionat els últims 24 anys amb 
l’objectiu d’apropar les per-
sones al riu i sensibilitzar-les 
en valors naturals, culturals 
i socials, ser exemple i difu-
sor del consum conscient i 
responsable i visibilitzar la 
feina de l’entitat. Tot i això, 
el GDT va anunciar fa unes 
setmanes que no es presenta-
ria de nou al concurs perquè 
les bases de la licitació no 
acabaven d’encaixar amb el 
seu projecte. 

La intenció és obrir dimecres i funcionar ja a ple rendiment el cap de setmana que ve

Manlleu

T.V.

Després de quatre anys al 
capdavant de la Guingueta 
de la Blava (Roda de Ter), 
el músic Dani Rifà, conegut 
amb el nom artístic de Tre-
mendu, assumirà la gestió 
de l’Embarcador de Manlleu 
de bracet amb el realitzador 
audiovisual Jan Codina. La 
seva proposta ha estat la 
més ben valorada entre les 
quatre que es van presentar 
al concurs per optar a la 
concessió d’aquest equipa-
ment. El jurat, format per les 
tècniques de comerç i salut 
pública de l’Ajuntament i un 
expert del sector gastronò-
mic, els ha atorgat les millors 
puntuacions sobretot pel que 
fa a l’estalvi energètic i la 
preservació del medi ambi-
ent i la programació cultural 
i de lleure. 

Segons Rifà, la intenció 
és obrir dimecres vinent i 
que l’Embarcador funcioni 
a ple rendiment ja el proper 
cap de setmana. Al llarg de 
l’estiu està previst que hi 
passin músics com Cris Jua-
nico, Joan Garriga, el Sobrino 

del Diablo, Pelat i Pelut o 
Canela N’Drama, així com 
programar-hi actuacions de 
pallassos, jocs de cucanya 
i maridatges de begudes i 
menjar. Ara bé, tot dependrà 
de com evolucioni la pan-
dèmia de la Covid-19, les 
restriccions que imposi la 
normativa i els límits d’afo-
rament. En una temporada 
que d’entrada s’allargaria 
fins al 12 de setembre, les 
propostes culturals, lúdiques 
i socials continuaran comple-
mentant-se amb un servei de 
bar que oferirà plats freds i 
brasa i, en dates assenyalades 
o dies de més afluència, piz-
zes i creps per mitjà de food 
trucks. Seguint les bases de la 
licitació, també serà priorita-
ri generar com menys residus 
millor, reciclar-los correcta-
ment i optar per envasos bio-
degradebles o que es puguin 
reutilitzar quan se serveixin 
comandes take away. 

Rifà entoma aquesta etapa 
a l’Embarcador del Ter amb 
il·lusió i “moltes ganes d’ar-
rencar”. La llicència estableix 
que l’adjudicació serà per a 
un any, però prorrogable a 
tres més si totes dues parts 

Roda també busca 
concessionari per a 
la Guingueta
Roda de Ter L’Ajunta-
ment de Roda ha publicat 
aquesta setmana les bases 
del concurs per adjudicar 
la gestió de la Guingueta 
de la Blava. En aquest cas la 
temporada començarà el 10 
de juliol i s’allargarà fins al 
27 de setembre. A les bases 
de la licitació, el consistori 
especifica que el servei de 
restaurant s’haurà de por-
tar a terme mitjançant food 
trucks i que estarà permès 
programar-hi espectacles 
i concerts durant la festa 
major i les vigílies de fes-
tius. Els interessats poden 
presentar les seves propos-
tes fins al 23 de juny.

A les Masies de 
Roda, ‘food truck’ 
a la sala polivalent 
Les Masies de Roda El 
consistori de les Masies de 
Roda també vol crear un 
espai gastronòmic, cultural 
i de lleure instal·lant un 
food truck a l’entorn de la 
sala polivalent. El concurs 
per optar-hi està obert fins 
al 16 de juny i, en aquest 
cas, la llicència d’ús fina-
litzarà el 27 de setembre. 
Malgrat que l’horari és a 
convenir, l’Ajuntament 
permetria tancar a les 2 de 
la matinada. 

Dani Rifà

hi estan d’acord. Eudald 
Sellarès, regidor de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Manlleu, hi afegeix que 
aquest 2020 s’està treballant 
per intensificar més que mai 
l’oferta d’activitats a la ciu-
tat: “Preveiem un estiu atí-
pic, perquè la ciutadania vol-
tarà menys que altres anys, 
i amb la col·laboració de 
diverses entitats estem pre-
parant una programació molt 
potent en termes culturals, 
de comerç, de dinamitza-

Després de 24 
anys al capdavant 
de l’espai, el GDT 
no es va presentar 

al concurs

El músic Dani Rifà assumirà la 
gestió de l’Embarcador de Manlleu
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Despreniments a la façana  
i el balcó del Casal de Cultura

Ribes de Freser

Isaac Muntadas

Ribes de Freser va aprovar 
dilluns per unanimitat un 
pla de reactivació econòmica 
i social que comptarà amb 
96.000 euros destinats als 
comerços, empreses i famílies 
que s’han vist afectades per la 
crisi derivada de la Covid-19. 
L’alcaldessa, Mònica Sant-
jaume (JxRibes), va felicitar-
se d’haver elaborat un decàleg 
de mesures que ajudaran el 
municipi en una època clau 
com l’estiu, “perquè Ribes es 
nodreix del sector turístic i 
dels serveis”. Santjaume va 
agrair la col·laboració de la 
CUP, “que hi ha participat 
més activament”, i de Tots 
Fem Ribes (ERC), que va pre-
sentar propostes per escrit.

Algunes de les mesures més 
destacades són les ajudes a 
autònoms i empreses que han 
hagut de cessar l’activitat, 
amb un màxim de 650 euros 
per a cadascun, o de 400 per 
als que hagin patit una reduc-
ció de la facturació d’un 70% 
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Ribes aprova un pla de xoc de 96.000 
euros pels efectes de la Covid-19

Ribes de Freser

I.M.

L’estat de la façana i el 
balcó del Casal Municipal 
de Cultura preocupen el 
grup municipal de Tots Fem 
Ribes (ERC), que dilluns va 
demanar quan s’arreglarà 
per evitar despreniments. 
Joaquim Roqué va alertar 
que ha vist caure parts 
de l’estructura “gairebé 
a sobre les persones” que 
passegen pel carrer de les 

Eres. L’alcaldessa, Mònica 
Santjaume (JxRibes), va dir 
que un dia de vent, abans 
de la pandèmia, va caure 
material, “però s’hi van 
posar tanques de seguida i es 
va arranjar”. “No hi ha perill 
imminent”, va assegurar, 
una afirmació que avalen 
els serveis tècnics. Tot i 
això, Santjaume sí que va 
reconèixer que l’edifici està 
“deteriorat” i que en el futur 
caldrà fer-hi una reforma 
que ronda els 8.000 euros. 

entre el 14 de març i el 4 de 
maig. També es garanteixen 
ajudes per pagar subminis-
traments, lloguers o casals 
d’estiu a famílies que tinguin 
dificultats econòmiques, en 
aquest cas amb un màxim de 
350 euros. La modificació del 
calendari fiscal per no cobrar 
impostos i taxes fins a l’estiu, 
la devolució íntegra de la taxa 

de terrasses i el mercat o les 
campanyes per reactivar el 
comerç i promoure el turisme 
de proximitat són algunes de 
les altres mesures.

ERC va mostrar un to més 
conciliador que en altres 
plens i va destacar que hi 
havia hagut molta participa-
ció per elaborar el pla, amb 
reunions sectorials. Tot i 
valorar l’esforç de JxRibes, el 

portaveu republicà, Joaquim 
Roqué, va dir que la partida 
era “una mica petita compa-
rada amb altres ajuntaments” 
i que només representava un 
2,34% del pressupost del con-
sistori, que supera el llindar 
dels 3 milions sense comptar 
el de la residència. “L’òptim 
seria arribar al 10%”, va dir. 
Per això va proposar que els 
membres del consistori es 
reduïssin el sou en un 10% 
i que s’aprofités el 20% del 
superàvit que el govern 
espanyol permet destinar a 
despesa social. Santjaume va 
recollir la primera proposta, 
però va desestimar la segona 
perquè “no es compliria l’esta-
bilitat pressupostària”.

Àlex Medrano (CUP) també 
va tenir bones paraules per a 
l’equip de govern i va detallar 
algunes de les propostes fetes 
des del seu grup, com habi-
litar un local per posar-hi un 
banc d’aliments, ajudes en llo-
guers o beques per als casals 
d’estiu, assessorament a les 
empreses i persones i recur-
sos per al comerç local.

Un moment del ple de Ribes de dilluns

S’han dissenyat 
ajudes a les 

persones i als 
negocis del poble



NOU9EL PUBLICITAT

Quan parlem de Torelló, de 
seguida ens venen al cap les 
imatges del seu Carnaval, ple 
de colors, de gent ballant i de 
compromís solidari entre els 
veïns perquè cada any sigui 
un èxit, però també el Festival 
de Cinema de Muntanya, que 
amb vocació internacional ha 
posat el poble en la llista dels 
millors en la seva temàtica, o 
el Festus, un festival de música 
que de mica en mica s’ha anat 
guanyant un lloc a l’agenda del 

país. Les entitats, les activitats 
culturals i lúdiques, però també 
el comerç i les empreses fan 
gran Torelló. Desconfinem-nos 
doncs i sortim a passejar pels 
carrers i places, anem a prendre 
un cafè a una terrasseta o a 
passejar pels seus carrers tot 
visitant els comerços. Siguem 
tots còmplices per tal que 
Torelló torni a ser el motor 
social que sempre ha sigut.

Ànims, Torelló!

torelló en desconfinament

Pels gegants tu només ets
un número!

Per nosaltres tu ets el valor 
més important,
sense tu no som res!

Només tu tens el poder
d’aixecar el petit comerç!

tel. 93 858 40 11
         682 84 80 80

info@puntfont.com
www.puntfont.com

Ànims, segur
que amb tu

ens en sortirem!

El dia
23 de juliol

per la compra 
d’un llibre

et regalem 
punts de llibre 

dels guanyadors 
del primer 

concurs

C. del Pont, 42 - TORELLÓ - csola@csola.net
Tel. 93 859 11 94 - 607 94 89 09

Inici dels cursos el 29 de juny (places limitades)
+ Informació i inscripcions a www.robotic.cat

C/ Manlleu, 7 - Torelló - 677 55 60 98

T’agrada el món 
maker?
Curs d’Arduino i IOT

T’apassiona el Lego?
Curs de robòtica amb 
LEGO

Assessorament
per a treballs de Recerca 

de Batxillerat

Ets fanàtic dels
videojocs?
Curs de programació 
amb Game Maker Studio

Fas el  TR sobre 

tecnologia?

Necessites
formació TIC?

L'ESTIU a

RoboTIC

Av. Montserrat, 13 
Torelló

Tel. 93 859 51 64

El nostre Comerç és un Luxe!
Economia local
Proximitat
Especialització
Personalització
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La maquinària treballant a l’espai on es farà la Secundària

Josep Homs
i Franch

Ha mort cristianament el dia 7, a l’edat de 86 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Concepció Aumatell Torras; fills, Montse i 
Xavier, Carme i Jordi, i Núria; nets, Marc, Anna, Marta, Gemma 
i Guillem; germans, germans polítics, nebots, cosins, en Narcís 
i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen 
que el tingueu present en les vostres oracions, i us agraeixen les 
mostres de condol, així com l’assistència a l’acte de l’enterra-
ment. També volen donar les gràcies al Servei d’Urgències i a 
tot el personal sanitari de l’Hospital Universitari de Vic, pel seu 
caliu humà i les atencions rebudes.

Gurb, juny de 2020

Montserrat Llagostera
i Dot

15-06-00

La mort deixa un dolor que ningú pot curar.
L’amor deixa una memòria que ningú pot esborrar.

Família Nogué Rosanas

Roda de Ter, juny de 2020

Serafina
Sala

i Blancafort
Tot l’equip de

Happyludic volem
expressar el nostre
condol més sincer a

la família Sallent-Sala
per la pèrdua de

la Serafina.

Les Masies de Roda, juny de 2020

Vídua de Joaquim Carbonés
Ha mort cristianament, a l’edat de 102 anys.

A.C.S.

Els fills, Emília, Joan i Maria Rosa; néts, Mercè i Albert, Helena, 
Joaquim i Romina, Nimai; besnéts, Martina, Joan, Cèlia, Laia 
i Max.

Preguem que la tingueu present en les vostres oracions.

Et recordarem sempre.

Montesquiu, juny de 2020

Mercè Famada
i Vilarrasa

Teresa Dot
i Pujal

Vídua de Jaume Pomier Gay
Ha mort cristianament el dia 8, a l’edat de 101 anys.

A.C.S.

Les seves filles, Imma i M. Assumpta; fill polític, Josep; nets, Roger 
i Anna, Humbert i Laura; besnets, Martina i Jordi; germana política, 
M. Rosa; nebots, cosins, tota la família i amics, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions, 
i us agraeixen les mostres de consol, així com l’assistència a l’acte 
del seu comiat. També volen donar les gràcies a l’equip de metges, 
infermeres i tot el personal de l’Hospital Universitari de Vic, pel seu 
caliu humà i les atencions rebudes.

Manlleu, juny de 2020

Joana Capdevila
i Miranda

Vídua de Lluís Noguera Camprubí
Ha mort cristianament el dia 8, a l’edat de 79 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Maria i Rafel, Crisant i Remei; nets, Gerard, Ana, 
Marc i Berta; besnets, Davinia, Roc i Sofía; germans, Maria, 
Josep, Ramon, Cèlia ( ), Inés, Ester i Pere; germans polítics, ne-
bots, cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, 
us preguen que la recordeu en les vostres oracions, i us agraeixen 
les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a l’acte del 
seu comiat.
Domicili: Mas El Verdaguer.

Tavèrnoles, juny de 2020

Rosa Barnils
i Rifà

Rosa de Can Gely
Vídua de Miquel Gely Puig

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

A.C.S.

La seva filla, M. Teresa; fill polític, Joan Pérez; nets, Ester i Miquel, 
i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que 
la recordeu en les vostres oracions. Se celebraran les exèquies aquest 
divendres, dia 12, a 2/4 de 12 del matí, a l’església de Santa Coloma 
de Centelles. L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit.
Domicili: av. Rodolf Batlle, 25.
Capella ardent núm. 2 del Tanatori Municipal de Centelles.
C. dels Casals, 5.

Centelles, juny de 2020

José Llabrés
i García

Nos ha dejado el día 11, a la edad de 59 años.

Su esposa, Encarna Fuentes Lara; hijos, Laura y Álex; madre, Delfina; 
madre política, Ofelia; hermanos, Arnau, Pedro, Miguel y Luis; hermanos 
políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, al participarles tan senti-
da pérdida, agradecerán que le tengáis presente en vuestro recuerdo.

La ceremonia de despedida se celebrará este viernes, día 12, a las tres y 
media de la tarde, en la Sala Multiconfesional del Tanatorio de Vic.

Domicilio: c. Virrei Avilés, 8, 4° 1ª.
Capilla ardiente núm. 3 del Tanatorio de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, junio de 2020
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Castellterçol 
comença a 
preparar l’espai 
per construir 
l’institut escola

Castellterçol

Joan Capdevila

Tal com es va acordar a 
Castellterçol amb la visita 
del conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, el març passat 
per diferents centres educa-
tius del Moianès, es vol agru-
par tot l’ensenyament d’Edu-
cació Infantil, Primària i ESO 
al poble en l’edifici actual 
de Primària Ramona Calvet, 
aixecant una nova planta 
a l’edificació. Com a nou 
servei a l’ampliació, ja s’han 
iniciat les obres als terrenys 
de l’escola, on es construeix 
una escala i una rampa a l’en-
trada de la finca que servirà 
de nou espai lúdic de cara 
a ampliar les actuals zones 
esportives per donar servei 
a l’alumnat de Secundària, 
ja que caldrà tenir patis de 
joc per a més de 350 alumnes 
en lloc dels 250 de Primària 
actuals. Les obres iniciades 
preveuen construir una esca-
linata que portarà a la part 
alta que dona al bosquet de 
Can Sedó, en una platafor-
ma i dues portes, una de les 
quals portarà al bosquet de 
Can Sedó i l’altra serà una 
rampa que donarà pas a l’edi-
fici escolar. 

El pressupost aprovat per 
a les actuacions que farà 
aquest any l’Ajuntament és 
de 61.929 euros. Les obres 
de la nova planta per als 
alumnes d’ESO està previst 
que s’iniciïn un cop el Depar-
tament de la Generalitat 
hagi aprovat el projecte i el 
pressupost total, la qual cosa 
farà allargar l’execució de 
l’obra, que podria començar 
l’any vinent en el millor dels 
casos. Segons el conseller, la 
previsió era incloure la parti-
da als pressupostos del 2020.
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Antoni Bassas va participar dimarts en el cicle de conferències de la UVic sobre la nova normalitat

Vic

V.P.

De la viralitzada crònica del 
periodista Lorenzo Milà, 
enviat especial de TVE a 
Itàlia, insistint a finals de 
febrer que es tractava d’un 
tipus de grip diferent amb un 
índex de mortalitat molt baix 
fins ara han passat moltes 
coses. Antoni Bassas recorda 
com només deu dies abans 
que el president Quim Torra 
fes una crida al confinament 
total de la població, des del 
plató de l’Ara els responsa-
bles de Salut de la Generali-
tat feien una crida a la calma 
i deien que els preocupava 
més la grip que el corona-
virus. Avui s’ha vist que els 
que feien previsions més 
pessimistes tenien raó. Lla-
vors no estava tan clar. “La 
Covid-19 ha passat per sobre 
del periodisme, però és que 
també ha passat per sobre de 
l’Organització Mundial de 
la Salut i els governs de tot 
el món”, ho admetia dimarts 
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Antoni Bassas durant la conferència en línia que va fer dimarts i que es va poder seguir en directe per EL9NOU.CAT

Antoni Bassas, director audi-
ovisual del diari Ara, prota-
gonista de la segona sessió 
del cicle de conferències 
que ha organitzat la Facultat 

d’Empresa i Comunicació de 
la UVic, en col·laboració amb 
EL 9 NOU, per reflexionar 
sobre la nova normalitat des-
prés de la pandèmia.  

La reacció posterior dels 
periodistes en un escenari 
inèdit, però, ara ha estat 
positiva, segons Bassas. No 
és fàcil fer periodisme des 

de casa i aquests dies les 
reaccions dels diaris esta-
ven buides. “Una redacció 
és essencialment un lloc 
d’intercanvi d’idees, amb 
converses casuals i interacció 
constant. I això s’ha perdut”. 
Tot i això els mitjans han 
sabut donar veu als experts, 
“els periodistes han excel-
lit i els fotoperiodistes han 
tingut una gran valentia i 
han sigut els nostres ulls”. El 
teletreball ha demostrat ser 
una bona solució per a mol-
tes feines, “però el periodista 
necessita les fonts, trepitjar 
carrer, mirar als ulls de la 
gent”. En un moment de gran 
demanda d’informació i mal-
grat que els periodistes han 
perdut el monopoli emissor, 
“la societat ha valorat la 
confiança i credibilitat que 
dona un marca periodística 
clàssica”. Per això Bassas és 
optimista: “Una pandèmia és 
una necessitat informativa 
que et retrata. Els mitjans 
que han fet bon periodisme i 
han cobert bé la pandèmia en 
sortiran reforçats”.

El cicle de conferències 
de la UVic sobre la Covid-
19, que es poden seguir en 
directe per EL9NOU.CAT, 
continuarà dimarts vinent 
(17.30) amb Oriol Amat. El 
catedràtic d’Economia Finan-
cera i Comptabilitat parlarà 
de casos empresarials d’èxit 
en temps de coronavirus.
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Creuen que havien d’haver aturat les obres

Sant Quirze de Besora

G.R.

L’equip de govern de Sant 
Quirze d’ERC i SP-CUP ha 
fet públic que les obres de 
reforma de part de l’antiga N-
152, la rambla Concepció, van 
tenir un sobrecost de 90.000 
euros, un 23,3% més del pres-
supost total, i que l’anterior 
equip de govern de JxCat “va 
decidir no aturar les obres i 
no encarregar informes per 
la justificació”. Segons un 
comunicat dels grups del 
govern, a partir d’un 10% més 
calia encarregar els informes i 
aturar les obres i no es va fer. 
Asseguren que “aquesta acció 
irresponsable es va portar a 
terme amb finalitats pura-
ment electoralistes”, ja que els 
fets es remunten a setmanes 
prèvies a les eleccions del 26 
de maig.

Segons ERC i SP-CUP, “no 
és la nostra intenció entrar en 
dinàmiques partidistes”, però 
volen respondre “per transpa-
rència” al discurs que va fer al 

ple de constitució l’exalcaldes-
sa de JxCat M. Teresa Espada-
ler, que deia que “es trobarà 
un Ajuntament sanejat” i que 
“tot, absolutament tot, ja està 
pagat”. Segons l’alcalde, David 
Solà (SP-CUP), “quedava una 
factura per pagar” que ara els 
afecta en els pressupostos 
i inversions que volien fer 
entre aquest any i el vinent, a 
banda que Solà, que en aquell 
moment no era al consistori, 
“s’hagi hagut de fer respon-
sable d’aquesta gestió negli-
gent”. Això ha comportat “que 
no haguem complert la nor-
mativa” i que se’ls hagi aplicat 
un pla d’ajust econòmic per al 
2020 i el 2021. 

Des de JxCat Espadaler 
subratlla que “no tenim res 
a amagar” i que “intervenció 
estava al cas de tot”. Correspo-
nen a imprevistos com unes 
clavegueres antigues que es 
van trobar que no sortien als 
plànols. Per ara volen analit-
zar bé tot el procediment per 
“donar una explicació correcta 
i detallada”.

Recels perquè 
l’alcalde de 
Balenyà nomena 
una assessora

Balenyà

V.B.

La contractació d’un càrrec 
de confiança per l’alcalde de 
Balenyà ha comportat recels 
en l’oposició per la forma i el 
moment en què s’ha fet. De 
moment es crearà el càrrec de 
coordinador, gerent i cap de 
gabinet per portar l’agenda de 
l’alcalde, amb un retribució 
de 19.800 euros anuals per 
mitja jornada, amb la intenció 
que en el futur surti a concurs 
una plaça de tècnic de l’admi-
nistració pública amortitzant 
la d’interventor, corresponent 
a l’exalcaldessa Anna Magem, 
que s’ha jubilat.

David Soldevila (ERC) 
assenyalava que en els vuit 
anys anteriors de govern de 
Junts per Balenyà “aquesta 
figura no hi ha estat i la feina 
s’ha fet igualment”. L’alcal-
de, Carles Valls, assegura que 
“no coneixia a cap persona” 
del procés de selecció que 
es va fer. L’escollida és una 
exregidora d’Independents 
per la Selva llicenciada en 
Ciències Polítiques i especia-
lista en administració local.

Dolors Calm considera que se l’ha marginat

Fem Centelles acusa el PSC 
d’incomplir el pacte de govern

Centelles

V.B.

El grup municipal de Fem 
Centelles ha justificat la seva 
sortida de l’equip de govern 
perquè del que es va pactar 
ara fa un any “gairebé cap 
dels punts acordats s’ha dut 
a terme” i el fet culminant ha 
estat la destitució de la seva 
regidora, Dolors Calm, com 
a tinent d’alcalde quan tenir 
vot en la Junta de Govern 
“era un punt innegociable” 
de l’acord. 

La formació sorgida de 
l’anterior llista de CiU 
argüeix que van acceptar 
l’oferta del PSC d’entrar 
a l’equip de govern per la 
seva “vocació de treballar 
pel poble” i després que “el 
suport incondicional del 
regidor de la CUP” impedís 
qualsevol altra aliança. Al 
mateix temps considera que 
l’entrada de Víctor Barquer a 
la Junta de Govern “assegura 
una legislatura amb la majo-
ria absoluta dels vots”.

En un comunicat han 
denunciat la “tutela absolu-
ta” i la “invisibilització” de 
les regidories que portaven, 

Dolors Calm

de Comerç, Fires i Mercats, 
Igualtat i Cooperació, que 
s’han despullat amb el tras-
pàs d’algunes de les fires 
a mans d’altres regidories, 
al temps que “hi ha hagut 
constants preses de decisions 
per part de l’alcaldia i altres 
regidors”. Fem Centelles 
sosté que no se’ls permetia 
acordar els punts de l’ordre 
del dia dels plens ni que es 
produís cap dissidència ni 
que tampoc s’havia permès la 
participació de membres de 
la candidatura per assessorar 
altres regidories.

“La crisi de la Covid-19 ha 
passat per sobre del periodisme”

ERC i CUP de Sant Quirze 
diuen que l’antic govern de 
JxCat va amagar el sobrecost 
de les obres de la rambla
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Aquests dies ja trepitjo més el 
carrer. Ho faig amb molt de gust, 
la veritat. Faig bromes amb els 

amics i tot i els dic que jo ja arribaré esgotada a 
la fase 3 perquè estic sense parar ni un moment 
a la fase 2. Riem, com no pot ser d’altra manera, 
amb els saraus derivats de les regions sanitàries i 
les incongruències del sistema on els avions van 
plens i els teatres arrenquen amb el terç de les 
butaques i on ens podem trobar en una discoteca, 
però no en una aula. Celebrem també que la mor-
taldat i els contagis estiguin desapareixent tan bé 
i sí, parlem de quan el rebrot, no de si n’hi haurà, 
sinó de quan. 

Ens ha tornat la vida aquesta fase 2, aquest que-
dar, aquest ei, la família, aquest les birres i les plat-
ges i el mar. El mar molt. I us diré que l’espremo 
tant, la fase, que fins he anat a comprar a un centre 
comercial perquè, quan un enyora la vida, l’enyora 
fins i tot en les seves misèries. Tornar al carrer ha 
estat meravellós, terapèutic, reconfortant, refres-
cant, amable, agradable, oxigenant. Que no ens 
haguem de tornar a tancar de pressa, si us plau, que 
encara em queda molt per trepitjar i fins m’he atre-
vit a fer plans per a l’estiu. 

Una de les coses que més em desagrada d’aquesta 
nova normalitat –a part de tenir tots els ciutadans 
controlats i espantats amb multes si vas de Sant 
Celoni a Hostalric– són les mascaretes. És ben bé 
un ball. I no de Carnaval, que aquests, sobretot si 

tenen aire venecià, em tenen el cor robat. És un ball 
de despropòsits, d’aquells que balles ja quan tot-
hom ha begut més del compte, la música és dolenta 
i l’ambient sembla de pel·lícula de sèrie B. 

Amunt, avall, gomes que pengen massa o mas-
sa poc. Gomes al coll, a les orelles, a les potes de 
les ulleres, amb clips. He vist tots els models. De 
roba, de paper, E2, sanitàries, amb boca, amb respi-
ració, de tots colors, al braç, al colze, al genoll, a la 

papada, de diadema, amb el nas a dins o a fora, a joc 
amb les ulleres entelades o a conjunt amb la roba. 
Ha arribat l’era de les mascaretes i els seus balls, i 
sembla que han vingut per quedar-s’hi. 

A la meva fillastra petita li rellisca sempre per-
què té nasset de botó; jo soc de les que se la treu de 
seguida que pot, mirant si tinc la gent prou lluny, 
perquè m’hi ofego; el meu fill és dels que se l’apuja 
tant per no exposar-se ni mica al virus, que li toca 
les pestanyes; i el meu marit en té 10.000 descuida-
des als llocs més insospitats. 

Jo, que soc dona de teatre, n’enyoro d’altres, de 
màscares i de balls. Aquells que espero que podrem 
ballar a la fase 2.345, que ja m’hi veig, ja m’hi veig. 

Salut, amics, i mascaretes!  

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Tornar al carrer ha estat 
meravellós, terapèutic, 

reconfortant, refrescant, 
amable, agradable, oxigenant

EL 9 NOU

El govern de la Generalitat va 
anunciar aquest dimecres la 
concessió d’una paga extra-
ordinària per als professio-
nals sanitaris que van estar 
treballant a primera línia en 
els moments més crus de la 
pandèmia del coronavirus. 
La forquilla d’aquesta paga, 
concebuda com una grati-
ficació pel sobreesforç fet, 
oscil·larà entre 350 i 1.350 
euros per als professionals 
sanitaris i un màxim de 900 
euros per als de les residèn-
cies amb places públiques. 
La retribució, que suposa 
un desemborsament de 140 
milions, s’abonarà com un 
import addicional a la nòmi-
na d’agost. 

És una bona mesura: repre-
senta un reconeixement a 
la feina feta. Ara bé, com ja 
es va esmentar a la roda de 
premsa en què es va anun-
ciar, amb el vicepresident, 
Pere Aragonès; la portaveu 
del govern, Meritxell Budó, 
i la consellera de Salut, Alba 
Vergés, no es pot tractar d’un 
punt final, sinó d’un punt 
de partida. El problema que 
arrossega el sector sanitari té 
dos vessants. D’una banda, 

el de les retribucions –els 
professionals encara no han 
recuperat la totalitat de la 
tisorada– i de l’altra, el del 
finançament estructural del 
sistema. És obvi que els pro-
fessionals han d’estar degu-
dament remunerats, però 
també ho és que el sistema 
ha de tenir múscul per donar 
resposta tant a impactes com 
el d’un eventual rebrot del 
coronavirus per la tardor com 
a futures necessitats. 

Després de la crisi del 2008 
totes les administracions van 
haver de fer ajustos, però 
l’econòmic només és part del 
debat. En el fons el dilema 
és polític. No és veritat que 
no hi hagi diners. El que no 
hi ha és diners per a tot. Per 
això cal prioritzar. I priorit-
zar és governar. Ara existeix 
un ampli consens en què el 
sanitari és un dels pilars de 
l’estat del benestar i que no 
se’l pot debilitar. La reivin-

dicació de reforçar-lo, que 
s’arrossega des de fa anys, ara 
és imperiosa, però el context 
no hi acompanya. Les admi-
nistracions es troben atrapa-
des en un cercle diabòlic: la 
necessitat de més recursos en 
un moment en què cauen els 
ingressos fruit d’una severa 
recessió. Cal passar a l’acció. 
Elevar el topall de dèficit de 
la Generalitat, autoritzar els 
ajuntaments a utilitzar els 
romanents de tresoreria o 
que l’Estat incrementi l’en-
deutament són mesures a 
diferents nivells per parar 
el cop. Com en una partida 
d’escacs, però, caldrà pensar 
en la jugada següent: la de la 
recuperació i la d’obrir noves 
vies d’ingressos per finançar 
un sistema que és essencial.

La necessitat de muscular 
el sistema sanitari

El ball de màscares
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Ramon Casanoves                          

L’autobús va parar a l’entrada del Park Güell 
de Barcelona. Amb la invasió turística, malau-
radament aturada per la Covid-19, havia dei-
xat d’anar-hi feia anys. Recordo aquells matins 
de moltes primaveres, passejant i prenent el 

primer sol acollidor i quan em cansava, esbalaït, contemplava 
les magnífiques vistes sobre la ciutat. El parc era una mica 
descurat i amb racons mig abandonats. Hi havia visitants pas-
savolants, veïns del barri de la Salut i alumnes i professorat de 
l’escola Baldiri Reixac, allotjada a la primitiva residència dels 
comtes de Güell. Moltes peces del trencadís s’havien arrencat 
o deteriorat i zones del parc eren envaïdes per fulles seques, 
brossa i vegetació descontrolada. Al passeig central s’hi cami-
nava bé i era el lloc més cuidat, fins al dia que va explotar el 
fenomen Gaudí posant novament de moda el modernisme. 
El trànsit de visitants augmentà tant que un migdia qualse-
vol semblava la rambla de Canaletes. I l’èxit esclatant de la 
Barcelona Olímpica de 1992.

La relació entre Eusebi Güell, un ric empresari industrial i 
un polític casat amb la filla gran del marquès de Comillas, i  
Antoni Gaudí va començar per atzar a l’Exposició Universal 
de París el 1878. Eusebi Güell visitava l’estand del seu amic 
Esteve Comella, comerciant de guants, i immediatament que-
dà enamorat d’una vitrina-aparador que servia per a l’exhibi-
ció de la guanteria. “Qui t’ho ha fet això?”. I li respongué que 
coneixia un jove arquitecte català que es deia Antoni Gaudí, 
molt imaginatiu i impulsor del moviment modernista. Eusebi 
Güell cercava un arquitecte innovador i va intuir que Gaudí 
podria ser l’home, i demanà conèixer-lo com més aviat millor. 
La nova burgesia necessitava construir edificis i espais emble-
màtics que aportessin progrés i prestigi social a la família i a la 
ciutat. Va fer mil preguntes a Gaudí pregant-li que l’introduís 
als conceptes de l’arquitectura modernista, el sentit i la uti-
litat. Les explicacions el van entusiasmar i immediatament li 
encarregà el projecte d’un habitatge a Barcelona que es diria 
Palau Güell, a prop de la Rambla, un celler vinícola i una esglé-
sia per als treballadors de la seva indústria a la Colònia Güell 
a Santa Coloma de Cervelló. Encàrrecs importants, amb pres-
supostos garantits, i concedint-li una llibertat absoluta en la 
seva creativitat.

Parc Güell? No! Gaudí volia que es digués Park Güell, que 
anunciava millor la seva idea d’un parc urbanitzat a l’estil 
anglès i no una ciutat jardí italiana. El terreny era de 17,18 
hectàrees en declivi a la Muntanya Pelada, a prop del Carmel. 
Un recés de pau amb un clima fresc a l’estiu i una vista espec-
tacular sobre la ciutat i la mar Mediterrània. S’hi construiri-
en 60 cases o xalets en unes parcel·les triangulars integrades 
a la natura i envoltades de camins, ponts, torrents, marges i 
columnes de pedres diverses que semblarien arbres, palme-
res inclinades, estalactites i coves naturals, i tot envoltat d’un 

mur exterior obert a l’entrada principal, on hi hauria la casa 
del guarda dissenyada per Gaudí i el ferro forjat obra dels ger-
mans Badia.

La preparació del terreny va començar el 1900 i la gestió es 
faria sota unes normes estrictes i tots els propietaris forma-
rien la comunitat. Els espais privats inviolables, i una zona 
dedicada a la vida social amb trobades catalanistes, mítings 
polítics, aplecs de sardanes i celebracions lúdiques. En una 
rajola de l’any 1907, el pintor Ramon Casas hi dibuixà una 
caricatura de tres personatges amb el lema: “Van a fer una cos-
tellada a la Muntanya Pelada”, futur Park Güell. Els graons de 
l’entrada principal estan disposats simètricament al voltant 
de l’escultura de la Salamandra alquímica, que simbolitza el 
foc. La immensa plaça encerclada per un fastuós banc que és 
un serpent de cent cinquanta metres de llargària i format per 
petites peces de trencadís de ceràmica i vidre, obra de l’arqui-
tecte Jujol. Sota la gran plaça hi ha la sala hipòstila sostinguda 
per 86 columnes inclinades i un sostre celestial amb cercles de 
trencadís.  

El Park Güell creà una gran expectació, però alhora fou un 
fracàs al no atreure rics propietaris que hi volguessin viure. 
La burgesia preferia indrets com l’avinguda de Pedralbes o 
del Tibidabo (actual Dr. Andreu), on construir-hi els seus fas-
tuosos palauets neoclàssics. Al Park sols s’hi va fer la mansió 
dels Güell i una altra casa en la qual hi acabà residint Gaudí. 
Finalment l’Ajuntament de Barcelona adquirí el Park l’any 
1922. Abans el rei Alfons XIII havia concedit a Eusebi Güell el 
títol de comte i en morir i en agraïment la família va regalar a 
la monarquia el Palau de Pedralbes, ara propietat municipal. 
L’actual Park Güell és un recinte monumental ben conservat, 
restaurat amb cura, una vegetació esplèndida i en constant 
reinterpretació i un referent mundial de Gaudí i Barcelona.  
La Unesco l’any 1984 ja havia declarat el Park Güell Patrimoni 
de la Humanitat.

TRIBUNA

El Park Güell d’Antoni Gaudí
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Ampli operatiu de la 
Guàrdia Civil en un esta-
bliment de Vic

Els treballadors de Lidl 
d’un supermercat de Vic 
i un altre de Ripoll fan 
vaga

Denúncia per una 
agressió sexual a Vic

Quinze pacients 
ingressats als hospitals 
d’Osona per Covid-19

Tanca la pizzeria 
Mamma Meva de Vic

1

2

3

4

5

+ vist EL9NOU.CAT

Amb el tancament 
de la Mamma Me-
va, desapareix un 
establiment que 
va ser pioner a Vic 
en un sector, el de 
les pizzeries. Han 

estat quasi 40 anys de servei 
al públic que no han pogut 
culminar amb un bon comiat 
per culpa de la Covid-19. 

PROTAGONISTES

Des de l’UCI de 
la Vall d’Hebron, 
aquest metge 
vigatà va viure el 
moment més cru 
de la pandèmia. 

Mentrestant va liderar el 
primer trasplantament de 
cor a una pacient que havia 
superat la Covid-19.

Vic compta des de 
fa més de dos anys 
amb la figura del 
síndic municipal 
de greuges, que de 
mica en mica es va 

consolidant amb la seva funció 
de defensar els ciutadans en 
casos que són de competència 
de l’Ajuntament.

ferran rosés                
Cardiòleg pediàtric

Joan Sala                
Síndic de greuges de Vic

Maria roviró              
Hostalera

El nou president 
del Gremi de Pre-
fabricats i Deri-
vats del Ciment 
de Catalunya 
assumeix el càrrec 
en un moment 

delicat. Tot i això, estan fent 
canvis per adaptar-se a noves 
maneres de construir, més 
eficients i ecològiques. 

Santi Anglada                
Empresari de prefabricats

Jordi 
Vilarrodà

dilluns, 8. 
Entrevistem 
Anna Teixi-
dor, autora 
del llibre 

Sense por a morir. Podeu 
llegir-la al Magazín d’EL 9 
NOU. Aquest és el llibre sobre 
el 17-A: rigorós, treballat i, a 
més, escrit en un to que mai 
no s’excedeix en un tema tan 
delicat. Si fos professor de 
periodisme a qualsevol facul-
tat, el curs que ve seria lectu-
ra recomanadíssima.  
dimarts, 9. La mort d’algú 
com Pau Donés, que ha escrit 
una part de la banda sonora 
de les nostres vides, activa 
els records. El més antic, el 

del primer concert que va fer 
amb Jarabe de Palo a Osona 
i el Ripollès. Va ser a Cam-
prodon, en ple estiu de l’any 
1997. L’hemeroteca d’EL 9 
NOU m’ajuda a precisar que 
era el dissabte 16 d’agost, 
quan Pau Donés i els seus van 
omplir el pavelló antic –de 
fet, l’únic que hi havia– al 
capdavall del passeig de la 
Font Nova. Ja anava sonant 
amb força el disc Cáracter 
latino, amb què la marca 
Ducados esquivava les pri-
meres prohibicions d’anuncis 

de tabac. I algú havia tingut 
la intuïció que aquells xicots 
podrien ser un exitàs, com 
així va ser. Aquest algú era 
Jaume Sirera, gran guitarrista, 
que havia impulsat Paper de 
Plata, grup pioner del rock del 
Ripollès i que llavors regen-
tava el mític Pub 2000 a Cam-
prodon. Tot plegat, memo-
rable. El següent record és 
el de trobar-me Pau Donés 
per primera vegada fora d’un 
escenari. Va ser en una entre-
vista a La Xarxa, a principis 
de 2017, quan havia tret el lli-

bre i disc 50 palos. Entremig 
li havia arribat la mala notí-
cia de la recaiguda del càncer. 
Amb la conductora del pro-
grama, Mònica Hernández, i 
la col·lega periodista Maria 
Palau dubtàvem si havíem 
d’entrar en aquest tema, i 
fins a quin punt. No es trac-
tava de furgar ferides. Però 
va ser el mateix Pau Donés 
qui ens ho va posar fàcil i tot 
va fluir amb una naturalitat 
extraordinària. Ens va fer 
enlairar amb l’energia que 
desprenia, i vam acabar pas-
sant-nos-ho bé, nosaltres i ell. 
També memorable. Alguns 
artistes coneguts són, a vega-
des, una façana darrere de la 
qual no hi ha gaire res. Per 
sort, també en molts casos hi 
ha persones extraordinàries. 

El llibre del 17-A i el 
record de Pau Donés 

A correcuita
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No hem tardat 
gaire a veure 
imatges que 
ens  sembla-

ven impossibles: nens jugant a 
pilota a Barcelona en una plaça 
Catedral tota per a ells, o nens 
amb bicicleta i avis passejant 
per uns carrers deserts ben bé 
al peu de la Sagrada Família.

Aquestes imatges fan pensar 
com hem deixat que el turisme 
ocupés molts espais i en foragi-
tés els seus veritables usuaris 
de ple dret.

I el mateix passa en els 
espais naturals. Sense els 
seus turistes, que som gairebé 
tots nosaltres (excepte page-
sos i pastors, per exemple), la 
natura ha recuperat la seva 
esplendor. Molts animals han 
multiplicat les seves cries, les 
espècies vegetals s’han escam-
pat i s’han reproduït com mai, 
i també a les ciutats, on la 
vegetació ha mostrat una vari-
etat i abundor mai vistes.

Però no ens enganyem, 
tot haurà estat un miratge. 
D’aquí a quatre dies el turis-
me tornarà a envair carrers i 
places i tornarem a ofegar la 
natura. Tornarem a robar els 
espais als seus veritables pos-
seïdors. En nom de què? D’un 
progrés que sabem que no ho 
és, d’unes pràctiques absolu-
tament egoistes i gens respec-
tuoses. En definitiva, d’una 
apropiació d’allò que és de 
tots per part d’aquells que hi 
tenen interessos econòmics. 
Els rics i els poderosos robant 
i oprimint. I ho hem arribat a 
trobar natural.

Lladres 
d’espais

Víctor 
Sunyol

SI...

Esperava la creació per la Generalitat d’un 
grup de treball d’experts en diverses matèri-
es que elaboressin una projecció d’accions de 

govern i una previsió d’escenaris a nivell social i individual 
sobre el futur immediat i el de mitjà termini. Desconec qui-
nes seran les conseqüències de la Covid-19, quins efectes hau-
rà provocat o accelerat o retardat, més enllà de les víctimes 
mortals i dels ERTO. Per exemple: persistirà o s’incrementa-
rà el teletreball? I la digitalització de les empreses? Quantes 
continuaran? Com serà l’activitat de professors i alumnes a 
les escoles i a la universitat? Quants milers més de personal 
docent caldrà? I de sanitari? I les biblioteques? Com evolu-
cionarà el petit comerç? I el comerç de proximitat? Com es 
recuperaran els restaurants i bars? Com es faran efectius els 
pagaments? Subsistiran monedes i bitllets o tot es pagarà amb 
targeta o des del mòbil? I l’ecologia? L’ús del plàstic recularà 
o avançarà? I l’automoció? I el transport públic? Com evolu-
cionarà la globalització? I el benestar social? Com es tractarà 
la pobresa, en especial la infantil? I la conflictivitat social? La 
violència de gènere i la desigualtat home/dona? I un llarguís-
sim etcètera, que inclou l’acció dels governs, i que soc incapaç 
de relacionar, i que en part anirà lligat tant a les noves tecno-
logies, en tota la seva gamma, i a la recuperació econòmica, 
com a la influència dels països veïns, en concret de la UE. I a 
les pors.

Els historiadors, els politòlegs, els sociòlegs, els filòsofs, els 
economistes, els científics, saben que fins ara la humanitat, 
malgrat algunes reculades, ha evolucionat de la mà del pro-
grés gràcies a genis científics, pensadors, innovadors, tot i que 
la majoria ni se n’adonava: com l’herba que creix de manera 
imperceptible. També és sabut que no forçosament ha de ser 
així, però la idea d’un millor benestar social general persis-
teix des de fa segles. La humanitat ha avançat en el món de 
la ciència, de la política, de la sanitat, de l’ensenyament, de 
l’economia, del dret, de la filosofia... I cada pas endavant es 
reflecteix en un període de temps, en unes fites concretes, i 
en uns noms. I cada pas enrere també.

Em referiré al progrés de la filosofia política i de la seva 
pràctica, i per simplificar assenyalaré quatre grans èpoques. 
La del “bé públic”, noció apareguda a l’Anglaterra del segle 
XVII. La dels “drets humans i civils”, que van ser proclamats 
a la constitució dels EUA (1787) –“Nosaltres, el poble...–, i tot 
seguit a la Revolució Francesa (1789), més o menys copiats a 
Europa i Amèrica.  L’aparició dels “drets polítics” (segle XIX), 
plasmats en el sufragi universal –inicialment només censatari 
(homes, i no tots, i a partir de 25/28 anys)–, i en la divisió de 
poders no sempre ben real. I al segle XX els “drets econòmics 
i socials”: dret al treball, a un sou digne, a vacances, a la sani-
tat pública i a l’ensenyament universal, a la seguretat social, a 
les pensions, a un habitatge decent... 

Lamentablement, tots aquests avenços han provocat reac-
cions, a vegades dures, també violentes, i d’aquí ve el ter-
me reaccionari, propi dels qui consideren que els avenços 
humans i les idees de progrés porten més mal que bé o que 

els canvis són inútils, fútils, o que comporten riscos, i que 
prefereixen les rutines de cada dia. Les preguntes sempre són 
les mateixes: un risc per a qui?, un mal per a qui? La carica-
tura és fàcil: si depenguéssim dels reaccionaris la humani-
tat encara viuria a les cavernes, o encara patiria reis absoluts 
(de reis aprofitats encara en queden), o l’esperança de vida 
seria de 40/50 anys, o només alguns tindrien accés a la sanitat 
o a l’escola... També el progrés ha ensopegat amb reculades 
importants en especial en el món polític, com les dictadures 
feixistes i comunistes del segle XX, per posar uns exemples 
evidents propers: dictadures polítiques reforçades en aven-
ços científics, alguns d’efectes demolidors com els camps de 
concentració i d’extermini i els empresonaments i condemnes 
injustes.

Què passarà al segle XXI després –quan?– de la pandèmia 
que patim aquests mesos i que s’escampa arreu dels conti-
nents? Vull creure, en primer lloc, que algun científic desco-
brirà una vacuna eficaç i un altre un medicament resolutiu. 
Vull creure, en segon lloc, que pensadors de tot ordre tro-
baran la manera d’orientar la societat –no de dirigir-la!– pel 
camí del progrés en tots els aspectes, també el polític, encara 
que en alguns llocs com Espanya costi d’allò més: “Que inven-
ten ellos”, faronejà Unamuno. A Catalunya esperarem les con-
clusions dels 30 experts escollits per la Generalitat per a unes 
primeres orientacions.

El meu reconeixement i agraïment a tot el personal sanitari 
i de serveis. I el condol als familiars de les víctimes.

Enric Castellnou i Alberch  
Politòleg

Els 30
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“He vist coses que vosaltres, la gent 
del carrer, mai us podríeu creure. 
He vist ambulàncies amunt i avall 

traslladant persones sense parar als hospitals. He 
vist pacients moribunds tots sols als boxs i passadis-
sos d’urgències. Tots aquests moments els recordaré 
per sempre tot i que per vosaltres aquestes imatges 
es perdran, com llàgrimes a la pluja.”

La Carla m’ho explicava lentament, fent pauses, 
serena i de mirada fixa. Amb aquestes paraules tan 
intenses i frases contundents. Eren tan semblants 
a una de les millors escenes del cinema de cièn-
cia-ficció que em van quedar gravades. El moment 
màgic de Blade Runner (1982), quan el replicant es 
dirigeix a Harrison Ford amb compassió i tristesa i 
li etziba una ràfega de sentiments que l’actor no és 
capaç de digerir, perplex i confós, incapaç de poder 
retornar-li la mateixa gratitud.

Sobtava la seva enteresa tot i que cada dia es tro-
bava pitjor. L’ansietat li escanyava amb força l’esò-
fag i la sensació d’ofec es feia feixuga i angoixant. 
Els mals de panxa eren punyents i la tristesa era 
d’una dimensió mai coneguda per ella. Llàgrimes 
erràtiques baixaven a vegades pel dret o d’altres 
pel contorn del seu nas sense poder-les parar. La 
buidor es combinava amb una extrema irritabilitat 
que ja li havia portat greus conflictes amb la seva 
parella, una companya de feina i alguna amiga. El 
cor anava a un ritme esvalotat, cavalcant com si 
volgués sortir a fora per poder agafar aire. Sabia 
el que li passava. Molts dels seus companys i com-
panyes, metges, infermeres, tècnics d’emergència 
sanitària, auxiliars i tants d’altres professionals de 
la salut sentien el mateix. Estaven sortint totes les 
emocions reprimides, tota la pressió acumulada i 
l’esforç exagerat que el seu sistema nerviós havia 
estat capaç de suportar durant els pitjors moments 
d’aquelles primeres setmanes cruels. El preu que 
estava pagant començava, però, a ser massa alt i 
ella sola no es veia capaç de sortir-se’n. L’insomni 
era greu, i anava a pitjor, els malsons massa bèsties 
i la medicació només la feia anar enterbolida. 

L’havien obligat a deixar la part humana a casa 
seva i a actuar amb uns protocols en els quals ella 
i tots els seus companys sanitaris no hi estaven 
d’acord. En absolut. En desacord ferotge perquè 
ells eren persones al servei de persones i aquest 
era el seu lema i la seva passió. La raó d’existir, el 
motiu de ser. Sense aquest, sense l’estima i la cali-
desa empàtica als pacients, la seva feina no es podia 
continuar fent. Tenien sentiments. Eren humans 
com els infectats que recollien tal com si fossin un 
paquet de missatgeria a qui no tocaven i ni gaire-
bé li parlaven, just per dir-los que es posessin la 
mascareta i uns guants mentre els tancaven ràpida-
ment la porta deixant-los sols i espantats a la part 
posterior de l’ambulància. Imitant, així, uns robots 
programats amb un hardware inhumà que obligava 
al no acompanyament emocional i mèdic de camí 
cap a l’hospital.

Els protocols anaven i venien durant el primer 

mes i mig. Fulls de quaranta pàgines cada dos per 
tres que es contradeien greument, els desorienta-
ven i angoixaven encara més. Normes salvatges i 
sense pietat, cruels i traïdores a la confiança dels 
malalts. Molts deixats a la seva sort. Joves i vells. El 
061 dictava sentències de vida o mort mentre l’am-
bulància rodava per la carretera: “No reanimació” 
després d’un 3.0 (parada cardiorespiratòria) o d’un 
3.32 (persona inconscient). “No reanimació, repe-
teixo, no reanimació”. S’apagava la veu de l’emis-
sora i ja està. La mort venia. I potser amb el proto-
col de sempre, abans del maleït virus, s’haguessin 
pogut salvar algunes vides o moltes. Per què ara 
no s’actuava igual? I ara, com arribaven a l’hospi-
tal i amb quina cara i explicació es dirigien als seus 
familiars?

Doncs sí. El personal sanitari estava a la primera 
línia de foc. De foc d’emocions tan intenses que a 
voltes esclataven per totes bandes. Massa foc que 
cremava constantment per dins. Foc creuat amic 
i enemic de guerrilles de sentiments i de pistoles 
que dibuixaven bales perdudes arreu on s’ensuma-
va el patiment. Baixada de la llitera de l’ambulància 
i entrada al passadís d’urgències i fins aquí el seu 
servei. Perdien de vista el seu pacient angoixats 
per la incertesa del seu destí. Intentaven consolar 
els familiars agafant-los voluntàriament el número 

de telèfon per tal de poder donar-los suport, que no 
pas informació, sobre l’estat del seu ésser estimat. 
Llavors venia la infermera d’urgències, qui valora-
va l’estat del pacient i després d’unes proves deci-
dia si ingrés, UCI, planta o èxitus.    

El fracàs de la gestió de la Covid-19 al nostre país 
i a molts d’altres ha estat un fracàs humà en tota 
regla. Un desastre tràgic totalment evitable tant 
per prevenció com per actuació si realment la gent 
que dirigia la pandèmia hagués deixat de banda la 
seva supèrbia i hagués fet cas de les advertències 
de l’OMS. Però, per damunt de tot, el gran fracàs 
ha estat el d’oblidar-se que cap persona podia ser 
tractada com se’n van tractar tantes. Avis i àvies 
desateses a les seves residències sense cap mena 
d’assistència mèdica contundent, morint un rere 
l’altre. O com tantes persones transitant soles 
davant el coronavirus tancades en una habitació 
d’hospital amb cap ésser estimat al costat. Algunes 
lluitant i morint sense ni tan sols l’acompanyament 
de cap sanitari. Sense poder-se acomiadar dels seus. 
Per protocol. Per un protocol psicòpata i misera-
ble, mesquí i maquiavèl·lic. Cruel i insuportable. 
Aquest ha estat el preu pagat a la prepotència com 
si fos el dimoni. Ara toca viure amb aquest dolor 
agut i rancorós per causa d’aquest fastigós egocen-
trisme i narcisisme humà de sempre. Una altra lliçó 
històrica per aprendre que també som formiguetes 
en aquest planeta i univers.

L’èxit, però, ha estat sobretot gràcies a elles i ells. 
A la Carla i a tantes pacients víctimes del virus a 
qui els psicòlegs intentem recuperar. A tots els 
sanitaris, i també a les rectificacions que van fer els 
dirigents pertinents quan van tallar de soca-rel les 
greus i abominables deficiències humanitàries en 
els protocols inicials. L’èxit, sobretot, ens ha tornat 
el que sempre necessitem com a medicina impres-
cindible per viure: l’amor. L’amor i la compassió per 
a qui pateix. L’amor com a instint animal primari i 
protector entre tots nosaltres i que, entre sirenes i 
aplaudiments, cada dia es feia més gegant. El poble 
s’unia, s’autoexigia, s’organitzava i feia créixer les 
dosis de responsabilitat i generositat fins a nivells 
realment meravellosos. Ens fèiem forts dia rere 
dia amagats a casa nostra. I ara ho som més que 
abans del mes de març. Forts malgrat la percepció 
creixent de la nostra vulnerabilitat. I estem prepa-
rats per a moltes adversitats. Potser no tot anirà 
bé. Potser els arcs de Sant Martí no seran de tants 
colors perquè els vidres s’entelaran de nou. Potser 
haurem d’aprendre a conviure amb ell i a confinar-
nos quan calgui. La vida d’abans, tan humanament 
egocentrista, esperem que s’hagi reduït. Com els 
avions al cel. I que en els egoismes de cadascú de 
nosaltres, prioritzem la vida al consumisme i a la 
destrucció de la naturalesa. La solidaritat i el res-
pecte cap a tot i a tothom. Tenim la intel·ligència, 
la saviesa i les ganes de viure del nostre costat 
davant la incertesa de la vida. L’èxit, doncs, ha estat 
aquesta psicologia col·lectiva resilient guiada per la 
bondat com a essència de la nostra espècie. La terà-
pia de xoc ha funcionat per fer-nos sentir més junts 
dins de la fragilitat en què navega la nostra vida. 
Perquè ara encara ho sabem més. Ella és tan fràgil 
com llàgrimes a la pluja.

Roger Puigdecanet  
Psicòleg i sexòleg
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Bústia

Per una ciutat de les persones 
amb les persones (La Noguera 3)

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, la 
regidora d’Urbanisme de Vic, Fabiana Palmero, va 
publicar un escrit a EL 9 NOU posant de manifest 
la importància de fer les ciutats a mida de les per-
sones. La nostra sorpresa va ser majúscula al llegir 
que compartia pràcticament la totalitat de la nostra 
manera d’entendre la ciutat, basada en un model 
“inclusiu i saludable”. Jane Jacobs, a qui la regido-

ra fa esment des del principi, va aconseguir aturar 
macroprojectes urbanístics a Nova York, promoguts 
tant per institucions públiques com privades. En la 
nostra lluita en contra de la construcció de pisos a 
la plaça de la Noguera, Jacobs ens és una figura re-
ferent perquè va demostrar que l’organització veï-
nal pot aconseguir canviar les coses, encara que els 
interlocutors tinguin grans interessos econòmics i 
més recursos per aconseguir els seus objectius. El 
POUM de Vic es va aprovar i, fins i tot, ha guanyat 
premis com a exemple de model de ciutat saludable. 
Però com a veïnes del barri del Remei aquest reco-

neixement no té cap valor quan en un dels barris 
més densament poblats de la ciutat no es lluita per 
mantenir el principal espai de relació comunitària 
com és la plaça de la Noguera en la seva totalitat. No 
entenem de quina salut es parla ni on es té en comp-
te les persones quan es permet l’especulació immo-
biliària en un espai ple de vida. Jacobs era partidà-
ria de no tocar aquells espais on ja hi ha diversitat 
d’usos i funcions, perquè són els llocs on es produ-
eixen major nombre de relacions socials. En canvi, 

(Continua a la pàgina 28)
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aconseguir més vitalitat en un espai mort i apagat 
és molt difícil. L’activista americana també deia que 
per pensar la ciutat i percebre la seva vida la millor 
manera era caminar per les seves voreres. Aquesta 
idea era revolucionària en l’època que ella ho plante-
java, als anys 60 (no fa 100 anys com diu la regidora 
Palmero). A nosaltres ens sembla que el model de 
ciutat que es promou des de l’Ajuntament té més 
a veure amb les pràctiques d’urbanisme preventiu, 
que intenten abolir els pocs espais de relació que en-
cara queden a l’espai públic, amb l’excusa d’aturar 
possibles conflictes de veïnatge. Un exemple seria 
la retirada de bancs que van fer de la plaça Francesc 
Macià. Potser algú els hauria d’explicar que les rela-
cions volen dir això, conflicte i negociació constants. 
Aquesta pràctica urbana té com a objectiu evitar les 
relacions socials i des del nostre punt de vista que-
da molt lluny de les aportacions que Jacobs va fer 
per a una ciutat viva. Promoure la salut a la ciutat 
passa per ser capaces de parlar-nos i d’escoltar-nos 
en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància, 
activant respostes de millora per a les necessitats de 
totes. Això implica fer polítiques, plans i programes 
dinàmics que es puguin modificar quan sigui neces-
sari i que no es converteixin en llei, perquè ja sabem 
què passa quan una cosa no es pot canviar: que es-
devé injusta. I passa també per activar mecanismes 
de participació real i escoltar la veu de la ciutadania. 
Estem d’acord amb la idea que la ciutat ha d’estar 
pensada per a les persones que hi viuen (per a qui 
si no?!), però per a nosaltres és cabdal que siguin 
aquestes les protagonistes de la presa de decisions, 
i no agents puntuals de processos de falsa participa-
ció. Fent nostra una frase de la regidora, la plaça de 
la Noguera és un “ecosistema complex i fràgil que 
cal protegir i preservar”.  No n’hi ha prou amb bo-
nes paraules i propaganda, fan falta accions que de-
mostrin què vol dir una ciutat inclusiva i saludable. 
De moment, amb els fets només hi veiem un model 
de ciutat capitalista que, com diu Manuel Delgado, 
és un aparador i només serveix als interessos d’uns 
pocs. Esperem que ben aviat les paraules comparti-
des per Palmero puguin fer-se realitat a la ciutat de 
Vic. De moment, són només això, paraules.

Mar Miralles i Marta Tàpia, Remei Reviu Vic

Ciclistes al camí del riu

El camí del riu en aquest temps és medecina per 
a molta gent després de la llarga tancada forçada, 
amb vivències que de vegades ens han dut una mica 
al límit. Ja no cal dir per a la gent que no té vehi-
cle propi, però també és opció per als que no volem 
agafar el cotxe cada vegada que volem una mica de 
natura i exercici. Passejants de totes edats, sigui 
caminant pausadament o amb pas ferm, o alguns 
amb bicicleta rodant tranquil·lament i parant si 
convé, amb mascareta o sense, ens creuem la gran 
part del temps en harmonia i respecte, atents a 
guardar certa distància i amb l’acceptació que és 
un camí públic d’una ciutat, i que per tant potser 
trobem més gent de la que ens agradaria, ritmes 
diferents... però és així, i sol haver-hi consideració 
i fluïdesa. Altra cosa és quan comencen a aparèixer 
ciclistes fent esport, en actitud aparteu les criatu-
res i com si es trobessin en un circuit, sovint sense 
ni avisar, i de vegades en parella o grups ocupant 
tot el camí i passant a dos pams... de vegades cri-
dant tant per sentir-se entre ells que en un no-res 
s’han acabat ocells, so del riu o del vent entre els 
arbres... de fet, s’ha acabat la pròpia marxa i tan 
sols toca apartar-se d’un salt. Probablement n’hi 
hagi alguns que no van així, però en la meva expe-
riència i en d’altres que conec és el que ens hem 
trobat. El camí del riu no dona d’amplada per pas-
sar-hi d’aquestes maneres sense destorbar o posar 
en perill la marxa dels que també hi tenen dret, i 
segurament més dret encara, perquè a peu molta 
gent no pot anar gaire més lluny. Em sembla que 
els ciclistes per fer esport poden trobar altres opci-
ons. Em sembla pel que sento que molta gent fir-
maria aquesta petició. I em sembla que si aquest 
sentit comú i consideració envers els altres no surt 

d’ells, l’Ajuntament hauria de fer-hi alguna cosa. 
Totalment a favor de l’ús de la bicicleta, però, com 
tot, amb consciència.

Teia Crosas  Vic

Als millors clients del món

Vull començar dient que cap professional del meu 
estimat ofici se senti ofès, vagi per endavant que el 
que vull expressar és només el meu sentir. Dit això, 
el meu nom professional és Maido. Em dedico a la 
perruqueria des que tenia 11 anyets (avui dia és im-
pensable començar en aquesta edat) i el dia 15 de 
gener ja en vaig fer 65. Volia esperar a dir-vos tot el 
que porto a dins, ho faré més endavant, però com 
que vaig decidir continuar treballant, per a mi no su-
posa cap esforç, ans al contrari, m’encanta allò a què 
em dedico, i, com sempre em dieu: “Continua, Mai-
do, no ens deixis”. Voldria, ara més que mai, dir-vos 
el que representeu per a mi. Tots i totes coneixeu la 
veu del contestador de la perruqueria: “Heu trucat a 
la millor perruqueria del món...”. Sempre recordaré 
un professor de l’Oréal que vaig tenir a Barcelona i 
que deia: “Si tu no t’ho creus no convenceràs mai a 
ningú”. Els anys m’han ensenyat moltíssim, és veri-
tat, però el més cert d’això és que sense vosaltres jo 
no seria el que soc. M’explico: totes i tots sou la meva 
segona família: clients, amics... millor dit, amics-cli-
ents! Tingueu en compte que parlo de vosaltres amb 
un amor especial i sincer, amb molts i moltes portem 
més de 40 anys de relació amic-client, amb altres 
10, o 20 o 30... Si d’alguna cosa estic segura és que 
potser no soc la millor professional del món (això és 
evident), però ho soc per vosaltres i per mi això és 
el que compta. En canvi vosaltres sí que sou els mi-
llors clients del món mundial! No passa dia que no 
em dediqueu paraules de reconeixent, em confieu el 
vostre cabell, la vostra personalitat perquè l’adapti 
i la transformi com jo cregui convenient, amb una 
confiança absoluta, amb tota la predisposició perquè 
us faci el que jo vulgui. Sou vosaltres i només vosal-
tres els grans protagonistes de casa meva. En aquests 
moments tan difícils, vull dir-vos una i mil vegades 
gràcies. Gràcies per la vostra comprensió, per res-
pectar les hores donades, per adaptar-vos a tot i per 
estar disposats a tot. En aquests moments que ens 
toca viure per aquesta maleïda pandèmia, gràcies 
pel vostre suport anímic, gràcies, mil gràcies, per la 
vostra companyia i fidelitat; gràcies per ser com sou 
i regalar-me tantes i tantes paraules d’amor, d’amis-
tat i de confiança. Seria un gràcies tan llarg que no 
puc expressar-les totes, però que “sou els millors cli-
ents i les millors clientes del món” ho repetiré tan-
tes vegades com calgui. Les meves col·laboradores, 
la Montse i la Laura, us expressen i corroboren tot 
això esmentat. Vull continuar fent camí amb vosal-
tres per molts anys, si Déu vol. Eternament agraïda 
i com sempre dic (la meva paraula per excel·lència), 
sou l’essència del meu cor.

M. Dolors Comellas, Maido Torelló

Posar-se a la pell dels altres

Com a veí del passatge de la Font dels Frares de Vic, 
estic cansat de la gent que no utilitza correctament 
els contenidors i deixa la brossa a fora o bé hi tira 
residus que directament s’haurien de portar a la 
deixalleria. Al nostre barri com a mínim hi viu una 

persona que va en cadira de rodes i no ens imagi-
nem fins a quin punt aquests obstacles li dificulten 
acostar-se als contenidors. Tant de bo tots plegats 
fóssim menys egoistes, aprenguéssim a posar-nos 
a la pell dels altres i, sobretot, no fer-los el que no 
volem per a nosaltres. 

Josep Morera Parramon Vic

Manlleu i fer d’oposició

Fer oposició en el govern local, autonòmic o de l’Es-
tat és totalment lícit i lògic. Ara bé, al meu enten-
dre, no es tracta de fer una oposició per dificultar la 
majoria de tasques o decisions de l’equip de govern 
quan aquestes són encertades. No s’han de fer dema-
gògies vers la galeria per minimitzar les accions del 
govern. En el meu cas, honestament, haig de reconèi-
xer que estic en període d’aprenentatge perquè ser 
polític costa poc. Només depèn dels resultats d’unes 
eleccions. Però fer política costa més, s’ha de tenir 
experiència i bagatge per dirigir un ajuntament, que 
en definitiva és una gran empresa al servei del ciu-
tadà. Ara fa un any que estic al consistori i he après 
moltes coses positives de tots els partits polítics que 
representen la nostra vila. He pogut comprovar que 
tots els regidors i regidores vetllen per la seguretat 
de persones en els seus drets i obligacions, tots llui-
ten per garantir una millora en la convivència ciu-
tadana i sobretot per les persones més vulnerables 
socialment. A vegades encertades, altres vegades no 
tant. La meva oposició és coherent amb les decisi-
ons de l’equip de govern. És normal i lícit que des de 
l’oposició no s’estigui d’acord en algunes decisions 
que es prenen, però no ha de ser en totes si aques-
tes són per un bé general per a la ciutadania. Al meu 
entendre l’equip de govern de Manlleu va assolint 
les seves propostes de forma encertada superant les 
dificultats que comporta com és normal en aquests 
temps de crisi. La meva oposició sempre serà neta i 
mai faré d’aquesta un teatre incoherent o destruc-
tiu. A més, estaré sempre disponible en qualsevol 
ajuda que em demani  l’equip de govern o la mateixa 
oposició de la qual formo part. Crec que tant l’equip 
de govern com l’oposició davant d’aquesta terrible 
pandèmia que ha provocat milers de morts i dolor a 
les seves famílies ha intentat pal·liar dins dels seus 
recursos la crisi econòmica, social i sanitària que ha 
provocat aquesta situació. Tots hem sumat per fer 
front de la manera més adequada segons els criteris 
polítics de cada partit. Crec que davant d’una crisi 
sanitària i econòmica com aquesta que estem patint, 
i encara patirem, no existeixen varetes màgiques. Els 
que estan a l’oposició, o fins i tot altres partits que 
no representen el consistori, aquests últims sembla 
ser que tinguin la solució. És molt fàcil des de fora. 
Les propostes que aporta cada partit polític que re-
presenta el consistori són presentades a través dels 
seus regidors, s’exposen a les comissions informati-
ves per a la seva aprovació al ple i que som els únics 
que podem fer-ho. En definitiva, les propostes les fan 
els regidors dels partits polítics de l’Ajuntament i no 
pas d’altres institucions o partits polítics que no es-
tan al consistori. Això sí, qualsevol ciutadà o entitat 
pot presentar queixes o suggeriments, però això no 
vol dir que siguin aprovades en un ple. D’altra ban-
da, haig de dir que cada regidoria que representa el 
consistori està formada per persones molt qualifica-
des, tant dels partits que governen con de la resta de 
partits que estan a l’oposició. Les meves expressions 
són sempre sota el meu punt de vista i amb tot el res-
pecte a la ciutadania, institucions i partits polítics 
que representen l’Ajuntament i als que no també.

Kiko Zambrana, regidor no adscrit  
de l’Ajuntament de Manlleu Manlleu

No hi ha res a fer

Llegint les estadístiques he quedat esgarrifada dels 
joves, i no tan joves, que treballen a l’estranger. 
Entre les comarques d’Osona i el Ripollès més de 
6.000 persones estan fora, portant els seus coneixe-

(Ve de la pàgina 27)

(Continua a la pàgina 29)



OPINIONOU9EL Divendres, 12 de juny de 2020 29

                     
L’any 2004, en el congrés interna-
cional d’arxius, celebrat a Viena, 

es va adoptar per unanimitat la resolució de dema-
nar a les Nacions Unides la creació d’un Dia Inter-
nacional dels Arxius. Des de l’any 2008, en el 60è 
aniversari de la fundació del Consell Internacional 
d’Arxius (CIA/ICA) el 9 de juny de 1948, va que-
dar instaurada aquesta data per a la celebració de la 
diada a tot el món. Habitualment, cada any s’orga-
nitzaven activitats diverses al llarg d’una setmana, 
per tal d’apropar els arxius a la ciutadania. Enguany, 
segons podem llegir a les notícies de l’Arxiu de la 
UVic-UCC, “tenint en compte la situació excepci-
onal que ha generat la pandèmia de la Covid-19, la 
comissió organitzadora del Dia Internacional dels 
Arxius a Catalunya va demanar als arxius que es fes 
una campanya de comunicació virtual per apropar-
se a la ciutadania, i que fossin els mateixos usuaris 
els que compartissin què pensen dels arxius i qui-
nes vivències personals hi han viscut”. 

A nivell general es va llançar una iniciativa a 
les xarxes (#UnArxiuÉs) que ha tingut molt bona 
acollida entre la ciutadania i també entre els mem-
bres de la comunitat universitària de la UVic-UCC. 
Davant del repte de donar una resposta més llarga 
a les dimensions d’una piulada a la crida #UnArxi-
uÉs, de bon grat posaré el meu granet de sorra a la 
celebració que des del Departament de Cultura de 
la Generalitat s’ha impulsat pel Dia Internacional 
dels Arxius, a la qual s’ha acollit l’Arxiu de la UVic-
UCC.

La meva coneixença general del tema passa per 
fer simples tràmits a l’arxiu del meu poble i fer 
visites turístiques als dos grans arxius que té Vic, 
l’arxiu Comarcal i l’Episcopal; per cert, visites 
molt recomanables si es té l’oportunitat de fer-les. 
En l’àmbit professional, el meu tipus de fonts per 
recórrer a coneixements del passat es redueixen a 
la immensa documentació de revistes especialitza-
des del Seminari de Química de la Universitat de 
Barcelona i recentment a tots els cercadors en xarxa 
a l’abast, via internet.

Què són els arxius des de la meva visió personal? 
A tall de fer un símil, diria que són el cor d’una 
comunitat, on es concentren les emocions, els esde-
veniments, els fets culturals... Són els batecs del seu 
passat. Però també són la memòria de la comuni-
tat, on es recullen les activitats dutes a terme, que 
seran el fonament de la seva història... D’una histò-
ria feta entre tots. I si volem fer el símil informàtic 
del nostre temps són el disc dur de la comunitat. 
Davant d’uns arxius com el Comarcal i l’Episcopal 
de Vic, que esmentava al principi, es pot pensar que 
han existit des de sempre, que són com una “escola 
d’arxiu” que funcionen amb una inèrcia pròpia. Res 

més lluny de la realitat. Es necessita el seu mante-
niment, les funcions que li són pròpies i sobretot 
donar el servei que la ciutadania i els estudiosos 
requereixin.

He tingut l’oportunitat de viure com va néixer 
i com ha evolucionat l’arxiu de la Universitat de 
Vic-UCC. Des del 1977 que es va crear l’Escola de 
Mestres Balmes d’Osona fins a la implantació de la 
Universitat de VIC el 1997, tota la documentació es 
conservava en la mateixa Secretaria General. No va 
ser fins al 2004 que Montserrat Vilalta, aleshores 
secretària general, va impulsar la creació de l’Arxiu 
de la UVic amb entitat pròpia i va ser l’especialista 
Núria Cañellas qui l’inicià i n’és ara la cap de servei. 
Si ens preguntem què se li demana a un documenta-
lista, podríem resumir-ho en: (i) una formació inici-
al adient, un estímul i una voluntat per a la seva for-
mació continuada; (ii) habilitats i competències que 
li donaran èxits en l’ofici; (iii) grans dosis de rigor i 
criteri per executar les accions que li són pròpies: 
ordenar / classificar / documentar / conservar / loca-
litzar / resituar / donar servei. En els seus 16 anys 
d’història, l’Arxiu de la UVic-UCC ha fet un gran 
salt qualitatiu i quantitatiu, tant en el fons fotogrà-
fic com en el fons documental, en suport paper i en 
format digitalitzat.

Personalment, per esmentar alguns detalls com-
partits amb l’Arxiu, destacaria per exemple l’arxiu 
fotogràfic docent i d’altres activitats de divulga-
ció, com és el cas de la Setmana de la Ciència o el 
Congrés Internacional i les Jornades sobre Tòfona, 

seminaris i cursos de formació de l’INEM, sessions 
científiques de la Societat Catalana de Química de 
l’IEC, 1r Sympòsium sobre l’Ensenyament de les 
Ciències Naturals, a l’Escola Universitària de Mes-
tres, Vic 1986. Em voldria referir també a la sorpre-
sa en veure enguany com apareixia una foto d’arxiu, 
al Twitter de la UVic, amb motiu del dia de “Dones 
i noies de ciència”, on em podia veure al laborato-
ri, entre els equips cromatogràfics, envoltada d’es-
tudiants de batxillerat assistents a un dels tallers 
de la Setmana de la Ciència de 2011. I encara més 
sorpresa en recuperar unes fotos de 1997, en el dos-
sier fotogràfic preparat pels companys amb motiu 
de la meva jubilació, que procedien del servei d’au-
diovisuals de la UVic, posteriorment documenta-
des a l’Arxiu-UVic. Recollien els actes celebrats a la 
UVic arran de l’acte públic d’homenatge a Salvador 
Reguant, catedràtic d’Estratigrafia de la Universi-
tat de Barcelona. El doctor Reguant fou el primer 
director oficial de l’Escola de Mestres d’Osona, ads-
crita a la UB. L’homenatge es va celebrar a la UVic, 
en el marc de la Segona Reunió del Programa Inter-
nacional de Correlació Geològica 393 de la IUGS de 
la Unesco.

En general, a més de les tasques d’arxivers que 
els són pròpies i que s’esmentaven a l’inici, voldria 
remarcar algunes activitats del Servei de Documen-
tació de l’Arxiu UVic-UCC, tals com l’organització 
d’exposicions monogràfiques per mostrar especial-
ment el fons fotogràfic. Entre elles destacaria la que 
es va realitzar en la campanya que commemorava el 
seu desè aniversari, “10 anys: UVic a l’Arxiu”, i les 
petites exposicions mensuals per celebrar alguna 
efemèride, que s’han realitzat alguns anys. Actual-
ment l’Arxiu UVic, com a membre de l’Associació  
d’Arxivers de Catalunya, s’ha acollit a la campanya 
“Arxivem la Covid-19”, promoguda per l’associació 
per tal de recollir aportacions de les activitats que 
la comunitat universitària i el públic de la comarca, 
en general, han dut a terme durant aquests mesos 
de confinament.

Per acabar, voldria afegir que considero que 
l’Arxiu és una eina bàsica de la Universitat si vol 
preservar la seva història global. Voldria posar de 
manifest que en l’àmbit institucional no s’han d’es-
catimar mitjans per potenciar-lo. Se li ha de facili-
tar una infraestructura suficient per tal de garantir 
el seu creixement i el seu bon manteniment. Se li 
han de proporcionar tecnologies adients per man-
tenir al dia el seu fons i se l’ha de dotar de personal 
suficient i en formació contínua per garantir el bon 
funcionament del servei.

Voldria felicitar l’equip de l’arxiu UVic i enco-
ratjar-los per seguir endavant! I també, voldria fer 
arribar aquestes felicitacions a tots els arxivers de 
Catalunya. Tots vosaltres sou els que teniu cura de 
conservar els nostres orígens. Tot un honor i tot 
un repte! Manllevant uns mots de Salvador Espriu, 
podem recordar plegats que... “qui perd els orígens, 
perd la identitat”. 

Consol Blanch  
Professora emèrita. Facultat de 
Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC
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Dia Internacional dels Arxius

Els arxius són el cor d’una 
comunitat, els batecs del seu 
passat on es concentren les 

emocions, els esdeveniments i 
fets culturals

ments a altres països fora de Catalunya. Penso en 
els seus pares, que s’han trencat l’esquena treba-
llant perquè els seus fills poguessin estudiar i for-
mar-se pel dia de demà. I ara que són grans han de 
marxar i portar els seus estudis i màsters fora. Men-
tre aquests països estrangers tiren endavant i pros-
peren, aquí nosaltres hem de refiar-nos del turisme. 
Sí, sobretot que vingui turisme. Quin turisme? El de 
festa i borratxera, que embruta els nostres carrers i 
platges? És això el que volem? Mentre uns avancen 
en recerca i tecnologia aquí ens quedem enrere per-
què no hi ha pressupost, ni facilitats per aplicar els 
coneixements i la investigació, serem un país cada 
vegada més empobrit i tercermundista, analfabet. 
A Espanya hi ha un govern que no governa, a qui el 

mana l’Ibex-35 i les grans multinacionals especula-
tives. Si en el nostre petit país tenim algun gover-
nant una mica eixerit, que vol canviar les coses, el 
tanquen a la presó, no fos cas que fes un pas enda-
vant. Diuen que Espanya és un gran país, no ho 
dubto pas, però faltava aquesta pandèmia, i amb la 
manca de visió de futur serà un gran país però més 
pobre. 

Àngela Carrera Torelló

Record a Ramon Tomàs

Fa un any que vas marxar i no saps les vegades que 
he trobat a faltar agafar-nos de la mà asseguts da-
vant del foc. Un any sense menjar préssec amb almí-
var, perquè ja no té gràcia si no ens el podem partir. 

Un any que no vaig tenir temps d’explicar-te que tor-
naries a ser besavi. Però m’agrada imaginar com de 
content hauries estat quan t’ho haguéssim dit. Per-
què eres així, t’alegraves amb les alegries dels demés. 
També m’agrada imaginar que amb la iaia continueu 
ballant, damunt la lluna. I és que fa un any el cel va 
guanyar una estrella. Et trobem molt a faltar! 

Cristina Riera Tomàs Les Masies de Roda 

Fe d’errors

L’article d’opinió de Francesc Ligorred a l’edició del 
8 de juny havia de portar el títol “Crisi sistèmica 
d’un sistema obsolet” i no “Crisi sistemàtica d’un 
sistema obsolet” com va sortir publicat.

Bústia

(Ve de la pàgina 28)
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Sant Pere té a punt un pla per 
tenir el 2031 prop del 100% del 
consum energètic renovable
És el primer poble a planificar la transició energètica, tot i que hi ha passos en altres municipis

Sant Pere de Torelló

Dolors Altarriba

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló tenia previst fer 
el passat mes d’abril una 
presentació pública del seu 
Pla de Transició Energètica  
(2019-2031) i fer una fira 
del cotxe elèctric al poble. 
Això no ha estat possible 
pels efectes de la Covid-19, 
però el consistori ha penjat 
al seu web el pla per donar-
lo a conèixer. El regidor de 
Transició Energètica, Ermen 
Llobet, ha explicat que es vol 
abastir “fins a prop del 100% 
d’aquí a 11 anys i completar-
ho del tot abans del 2050”. 
Sant Pere és dels primers 
pobles a tenir un pla espe-
cífic amb accions concretes 
que parteixen “de la planta 
tèrmica que funciona amb 
biomassa i que escalfa el 
75% de les llars del poble”, 
diu Llobet, conscient que 
aquest és un punt a favor. 
Llobet, cofundador d’Eco-
tècnia, l’enginyeria que va 

implantar el primer molí de 
vent connectat a la xarxa a 
Catalunya fa més de 30 anys, 
està convençut que el canvi 
arribarà i que ho ha de fer 
amb la col·laboració “públi-
co-privada” i “la participació 
de la gent com a usuaris 
actius i compromesos”. 

Bon coneixedor de tots els 

sistemes d’energies renova-
bles, parla d’illes intercon-
nectades, intercanvi d’ener-
gies i anar avançant quan 
les tecnologies i la regulació 
també ho facin. “Amb auto-
consum ja s’ha avançat molt, 
però queda camí. Caldrà 
veure cap on van les bateries 
d’acumulació elèctrica amb 

hidrogen, per exemple”. 
Amb aquesta intenció i per 
anar més enllà dels incentius 
fiscals que es puguin donar 
a la població dins el marge 
que permet la llei, el pla 
del consistori santperenc 
inclou l’objectiu d’arribar a 
la fi d’aquest mandat polític, 
d’aquí a tres anys, a un 30% 
d’autoconsum elèctric a la 
població, que ha de créixer 
els següents vuit anys “fins 
al 80% i 90%”. 

Seguint l’estudi TE21 ide-
at per l’enginyer osonenc 
Ramon Sans, que valora 
com ha de ser la transició 
energètica de cada munici-
pi de Catalunya, Sant Pere 
compta amb un consum 
anual de 53.100 MWh/any 
i actualment té cobert amb 
renovables gràcies a la cen-
tral tèrmica i uns 50 kW 
en fotovoltaica un 17% del 
total, tot en tèrmic. Per tant, 
hi ha camp per córrer tant en 
l’apartat d’elèctric com el de 
la mobilitat. En aquest darrer 
cal esmentar que al poble hi 

ha un parc automobilístic de 
2.230 vehicles en dades del 
2018 i només un és elèctric.

Entre els projectes pre-
vistos hi ha el de posar una 
caldera de biomassa a la zona 
de la Riera, que ara queda 
fora del circuit de la tèrmica, 
així com impulsar un espai 
per a plaques d’autoconsum. 
Es convertiria així en una 
comunitat energètica. El 
consistori també té previst 
instal·lar un parc fotovol-
taic –que seria de propietat 
municipal– en un camp de 
baix rendiment agrícola cedit 
que podria donar cobertura 
elèctrica al 20% o 30% del 
poble. Un tercer projecte 
té a veure amb el sector del 
polígon industrial. “Es trac-
taria de fer un projecte per 
posar plaques a les cobertes 
de les empreses, que podria 
ser directament per a elles 
o a través de llogar-ho a una 
empresa que ho gestionaria 
i que podria aconseguir que 
totes les empreses tingues-
sin entre un 20% i un 30% 

Vic/Ripoll

D.A.

L’any 2008 es va fer, impul-
sat per la Unió Europea, el 
primer Pacte d’alcaldes per 
a l’energia i la sostenibilitat 
(PAES), que implicava l’ac-
tivació d’un pla per reduir 
les emissions de CO2 en 
un 40% el 2040. 42 dels 50 
municipis d’Osona han sig-
nat el pacte des d’aleshores. 
Ara bé, s’ha fet un segon 
pacte per a l’energia i el 
clima que per ara han sig-
nat Centelles, Folgueroles, 
les Masies de Roda, Malla, 
Muntanyola, Oristà, Perafita, 
Rupit i Pruit, Sant Agustí 
de Lluçanès, Santa Eulàlia 
de Riuprimer i Sobremunt. 
D’aquests, almenys sis tenen 
ja en estudi o en marxa 

projectes concrets per acon-
seguir una energia neta i de 
quilòmetre 0. A cada muni-
cipi es fa de forma diversa, 
segons ha explicat el respon-
sable de l’Agència de l’Ener-
gia d’Osona, Gil Salvans. 
Alguns exemples són:
Olost

El consistori té previst crear 
una comunitat energètica 
autònoma a Santa Creu de 
Jutglar. Es tracta de posar un 
parc de plaques d’autocon-
sum que produeixin entre 40 
i 50 quilowatts a l’antic camp 
de futbol, on ara no s’hi fa 
res. Es preveu redactar el 
projecte durant aquest mes. 
Aquesta opció podria donar 
cobertura elèctrica a tot el 
nucli.
Sobremunt

L’Ajuntament redactarà un 

pla per posar plaques d’au-
toconsum sobre l’edifici d’El 
Molí i donar cobertura tant 
als espais municipals com als 
veïns.
Taradell

S’està gestant una proposta 
de producció d’energia neta 
i d’autoconsum creant una 
comunitat energètica al polí-
gon industrial.
Balenyà

El consistori està valorant la 
instal·lació d’un minimolí de 
vent al poble aprofitant que 
hi ha un potencial eòlic amb 
el vent de marinada que hi 
passa.
Centelles

Centelles disposa d’una 
companyia elèctrica pròpia, 
l’Electra. L’any passat va 
aprovar la construcció d’una 
planta d’un megawatt que 

pot generar el 6% de l’ener-
gia que es consumeix a la 
població. Aquest projecte 
s’havia d’acabar aquest any, 
però l’efecte de la Covid-19 
ho està retardant. Centelles 
ja té, des de l’any 2012, equi-
paments municipals amb 
instal·lacions d’autoconsum 
amb una potència de 123 kW.

Altres poblacions com Orís 
ja fa temps que atorguen 
subvencions per a la millora 
energètica dels habitatges 
que han previst l’opció de 
posar calderes de biomassa i 
inclou també l’autoconsum. 
La Diputació de Barcelona 
té previst destinar 800.000 
euros en subvencions als 
municipis que posin plaques 
per a autoconsum. A Osona 
ja hi ha una trentena de pro-
jectes redactats.

Canviar el sistema de genera-
ció i consum d’energia actual. 
L’autoconsum energètic ha 
entrat amb força després de 

la millora de la regulació però 
encara hi ha poques poblaci-
ons amb un projecte clar per 
fer la transició energètica. 

Sant Pere de Torelló preveu 
arribar l’any 2031 amb prop 
del 100% del consum energè-
tic del poble renovable.

l’electricitat més barata sen-
se fer-hi una inversió directa, 
si no es vol”, explica Llobet. 
Es tracta d’adaptar la millor 
solució a cada zona o sector 
i per això “no n’hi ha cap 
d’igual”. L’objectiu sobre la 
base del consum actual seria 
arribar el 2031 amb un 93% 
de l’energia coberta per fonts 
renovables i aconseguir “que 
el consum vagi disminuint i 
es faci més elèctric”, diu. 

El pla passa per completar 
fins l’any 2023 la renovació i 
extensió de la xarxa de calor i 
racionalitzar el funcionament 
de la central tèrmica, arribar 

Pas a pas cap a l’autoconsum
A Osona hi ha almenys cinc pobles que ja preveuen engegar projectes concrets en el marc 

del Pacte d’alcaldes per a l’energia i la sostenibilitat impulsat per la Unió Europea

Al Ripollès no hi 
ha, per ara, segona 
adhesió al PAES 
però tots hi són

Ripoll Al Ripollès i segons 
les dades facilitades per la 
Diputació de Girona estan 
adherits al PAES els 19 
municipis de la comarca. 
Ho van fer en la seva pri-
mera convocatòria, però 
per ara no hi ha hagut 
una segona adhesió. D’en-
tre aquests, tots menys 
les Llosses, Pardines i 
Vallfogona tenen un pla 
fet, que no vol dir que s’es-
tigui aplicant. Més enllà 
d’accions puntuals, des-
taca el cas de Vallfogona, 
que a través de la compa-
nyia Estabanell es va apli-
car un projecte SmartGrid 
amb autoconsum a les 
masies aïllades. L’alcalde, 
Eduard Ramo, afegeix que 
estudien posar plaques a 
la teulada que faran nova 
de l’ajuntament.   

Farà un primer 
parc fotovoltaic 
i una comunitat 
energètica a la 

zona de la Riera
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al 30% de producció foto-
voltaica per a autoconsum i 
arrencar la e-mobilitat tant 
en vehicles elèctrics com en 
punts de recàrrega. Del 2023 
al 2027 es vol augmentar fins 
a un 60% la generació d’au-

toconsum i fer la substitució 
tecnològica en consum indus-
trial d’energia tèrmica d’alta 
temperatura. Finalment, 
fins l’any 31 es vol impulsar 
l’energia tèrmica renovable 
fora del nucli incloent masi-

es i la Vola, completar fins 
al 100% el consum elèctric 
renovable i aconseguir que el 
90% dels recorreguts realit-
zats siguin amb vehicle elèc-
tric així com la maquinària 
agrícola de la població.    

Una caldera municipal 
eficient que crema 
estella de quilòmetre 0, 
la base del canvi

Sant Pere de Torelló Ara fa 
poc més d’un any es va posar 
en funcionament la nova 
caldera de 4,5 megawatts 
alimentada per biomassa 
forestal que ofereix calefac-
ció al 75% dels contribuents 
del poble. Aquesta central 
tèrmica, creada fa 25 anys i 
que va donar molts proble-
mes perquè no era eficient, 
és ara la base pel canvi ener-
gètic que pot fer el poble 
cap a energies renovables i 
locals. De fet, el consistori 
està acabant de renovar tota 
la xarxa que porta l’escalfor 
a les cases per evitar pèr-
dues. Com explica Quico 
Puigoriol, a la foto mostrant 
la caldera en funcionament, 
“la nova caldera crema este-
lla que ens arriba de la zona 
ja preparada. Aquest any, 
molta sorgida de la fusta 
afectada per les riuades de 
l’any passat”.

Buscant la forma jurídica
per fer viables les 
comunitats energètiques 

Vic/Ripoll

D.A.

Una de les opcions per ser 
autosuficients en el sector 
energètic és la creació de 
comunitats energètiques. 
Aquest concepte és nou. Es 
tracta d’aglutinar àrees com 
barris, nuclis separats del 
centre d’un poble, polígons 
industrials, entre d’altres, 
en una comunitat que per-
meti fer una compra col-
lectiva, produir, utilitzar i 
comercialitzar (si escau) o 
compartir energia. La forma 
jurídica per fer-ho viable és 
el que s’està estudiant des 
de fa mesos, amb plans pilot 
inclosos a quatre petites 
comunitats de la província 
de Girona. A finals de juny 
preveuen tenir una forma 
que passaria, segons ha 
explicat Anna Pont, coordi-
nadora del Pacte d’alcaldes 
per a la transició energètica 
de la Diputació de Girona, 
per la formació d’associa-
cions amb estatuts propis 
que podrien fer acords amb 
els ajuntaments en cas que 
aquests fessin la inversió o 

desenvolupar directament la 
inversió.

Àngels Guiteras, gerent de 
l’Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura, entitat que aglu-
tina projectes d’aquest tipus, 
explica que “s’està comen-
çant a prendre consciència 
d’aquest canvi”. El que ja 
estan detectant des de l’As-
sociació Leader és l’interès 
per part de grans companyi-
es en la compra de terreny 
agrícola per instal·lar parcs 
fotovoltaics “i això s’hauria 
d’evitar perquè del que es 
tracta és de fer un canvi de 
sistema lligat a l’autoproduc-
ció i l’autoconsum local”. 

En aquest sentit, la Gene-
ralitat, a través del DARP, ha 
fet un primer pas definint 
en la Llei d’espais agraris els 
criteris per implantar plantes 
solars en funció del valor 
agrari del sòl. No es podran 
instal·lar en sòl en alt valor 
agrari ni en àmbits en projec-
tes d’implantació o transfor-
mació de regs. Catalogats en 
vuit categories, hi ha categori-
es en funció del càracter de les 
plantes fotovoltaiques, per 
exemple si aquest és agrícola.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

L’emprenedoria es manté ferma a Osona
Contingut elaborat per Creacció

“Sempre pot ser un bon mo-
ment per donar el pas, si li has 
dedicat el temps necessari i 
has madurat el projecte”. Així 
de contundent es mostra Domi 
Garcia, un dels emprenedors 
osonencs que han decidit tirar 
endavant el seu projecte (una 
plataforma web de disseny de 
joieria i descàrrega d’arxius 3D 
per als fabricants del sector, 
que poden configurar les seves 
col·leccions) en ple Covid-19. I 
no és l’únic.

Anna Barniol va decidir 
inaugurar a Vic I am Presence 
Center de teràpies naturals 
(teràpies energètiques, ioga, 
banys de gong, cercles de 
dones, sessions de psicologia, 
meditació, etc).

Barniol explica que “havia 
meditat el projecte des de feia 
temps. Cada vegada més les 
persones necessiten un canvi 
i una transformació interna per 
estar millor. La Covid ha estat 
un impuls en la transformació 
interior, perquè les persones no 
han tingut cap més remei que 
enfrontar-se a si mateixes i a les 
seves incomoditats”.

Semblant al cas de Take Eat 
Easy, un projecte de quatre 
emprenedors per portar menjar 
saludable a les empreses i a 
particulars, utilitzant envasos 
compostables, amb producte 
fresc i de proximitat i elaborat 

per un cuiner reconegut.
L’equip de Take Eat Easy està 

format per Jordi Arumí (cuiner), 
Albert Reniu (contacte prove-
ïdors), Jordi Sala (comercial) i 
Aina Suarez (dietista-nutricio-
nista).

Expliquen que “havíem 
començat a desenvolupar el 
projecte poc abans que comen-
cés tot això amb ganes i il·lusió. 
La Covid ha estat un cop fort, 
però, alhora, creiem que en 
podem sortir reforçats”.

És ben cert que en alguns 
casos la Covid ha estat el 
detonant per emprendre. Garcia 
explica que “feia anys que tenia 
el projecte al cap, però el dia a 
dia i la feina estable feien que el 
deixés aparcat. Ara, el canvi de 
situació i el tancament de l’em-
presa per a la qual treballava 
m’han fet decidir a no ajornar-
ho més”.

Tots plegats tenen clar que 
per ser emprenedor cal tenir 
determinació.

Des de Take Eat Easy asse-
guren que “per nosaltres ser 
emprenedor vol dir treure’t les 
pors de sobre i apostar per un 
projecte que estàs convençut 
que sortirà bé”.

Per la seva banda, Barniol 
constata l’impacte social de 
l’emprenedoria: “Emprenedor 
és aquell que té un projecte, 
que creu en el seu projecte i 

que tira endavant amb deter-
minació, focus i amb capacitat 
per no deixar-se desanimar pels 
factors externs, siguin quins 

siguin, que el puguin fer rendir 
abans d’obtenir el resultat. Em-
prenedor és aquell que creu en 
allò que té per oferir al món i ho 
ofereix com a dret i obligació de 
donar respostes a les necessi-
tats de les altres persones”.

I Garcia es mostra convençut 
que els emprenedors són incon-
formistes per naturalesa: “Som 
persones que no ens alineem 
amb idees preestablertes, 
inconformistes i amb actitud de 
millora”.

Respecte al moment idoni per 
emprendre, consideren que més 
que la idoneïtat del moment, cal 
treballar la idoneïtat del projecte 
perquè cobreixi una necessitat 
real.

L’equip de Take Eat Easy 
diu que “tot moment pot ser 
bo o dolent per emprendre. La 
Covid no és més que un altre 
entrebanc per saltar en el camí 
per convertir la nostra idea en 
realitat”.

Barniol vol traslladar un mis-
satge d’optimisme a totes les 
persones que els balli pel cap 
tirar endavant un nou projecte 
emprenedor.

“El moment per emprendre és 
aquell en què un està prepa-
rat per creure en un mateix, 
en el propi projecte i que està 
disposat a posar-hi energia, 
determinació i focus per assolir 
el resultat. Sempre és bon 

moment si creiem en nosaltres 
mateixos i en el nostre projecte. 
Només quan hi creiem tindrà 
èxit. Si dubtem, el projecte dei-
xa de tenir l’energia necessària 
per ser creat”, afirma.

Garcia considera que la sac-
sejada de la pandèmia portarà 
noves oportunitats: “Aquesta si-
tuació inesperada ens ha mos-
trat una manera diferent de fer 
les coses. La nova realitat ha fet 
que la major part dels sectors 

d’una forma o una altra hagin 
patit canvis, alguns de molta 
rellevància. Crec que aquests 
canvis obriran noves oportuni-
tats per als emprenedors”.

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

“Els canvis que 
ha portat la Covid 

obriran noves 
necessitats. Això 

vol dir noves 
oportunitats

per emprendre 
projectes nous”

Anna Barniol, I am Presence 
Center

Domi Garcia

L’equip de Take Eat Easy
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L’Ajuntament de Vic cedeix un 
camp d’assaig a la UVic-UCC

Vic

E.P. 

El Centre Tecnològic BETA 
de la UVic-UCC, que es troba 
al capdavant de projectes de 
recerca en diferents aspectes 
mediambientals, va rebre la 
cessió d’un camp d’assaig per 
part de l’Ajuntament de Vic, 
a la zona del polígon indus-
trial del Bruguer, en la qual 
podran implementar totes 
les recerques acadèmiques 
relacionades amb fertilit-
zants sostenibles i ecològics. 
La presentació d’aquesta ces-
sió es va fer divendres, quan 
el regidor de Medi Ambient 
de la ciutat, Albert Castells, 
i el vicerector de Relacions 
Internacionals, Josep Bau, 
es van trobar davant del 
camp d’assaig. Pel que fa 
a la importància d’aquest 
espai, Bau va definir-lo com 
“una necessitat per al centre 
BETA”, ja que “fins ara ens ha 
faltat un lloc on poder provar 
tots els prototips de ferti-
litzants, que s’han de poder 
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Josep Bau, Albert Castells i Jordi Boadas, enmig del camp d’assaig cedit al Centre Tecnològic Beta de la UVic-UCC

Un dels projectes que s’hi 
portaran a terme és el Ferti-
manure del programa H2020, 
que tot just ara comença i 
que es concentra en la recer-
ca en nous tipus i models 
de fertilització que aportin 
solucions a la problemàtica 
dels purins en general i en 
concret a la comarca.

Aquesta cessió es troba 
inclosa dins del nou Pla 
d’Acció impulsat per l’Ajun-
tament de Vic, que pretén 
“combatre la complicada 
situació en què es troba el 
medi ambient, sobretot en 
termes de la contaminació 
de l’aire i del sòl, per la qual 
vetllarà aquest projecte”, 
com afegia el regidor Albert 
Castells. El BETA també tre-
balla en un projecte europeu, 
amb sis països més, d’imple-
mentació de sistemes tancats 
de compostatge comunitari 
en residus urbans. A Osona 
hi haurà tres proves pilot, als 
barris de Sant Llàtzer i Qua-
tre Estacions de Vic i a les 
Masies de Roda. 

S’hi faran proves de nous fertilitzants dels estudis agronòmics actualsAjudes de 400 
i 200 euros als 
empresaris 
autònoms de Ripoll
Ripoll Els empresaris autò-
noms que van haver de tan-
car la seva activitat durant 
l’estat d’alarma o bé que 
hagin patit una caiguda del 
75% respecte a la mitjana 
d’ingressos durant el mig 
any anterior poden accedir 
a ajudes de fins a 400 euros 
dins del Pla d’Impuls a l’Eco-
nomia que ha activat l’Ajun-
tament de Ripoll. El termini 
es tancarà a final de juny 
i té com a requisits, entre 
d’altres, que els demandants 
estiguin empadronats a 
Ripoll o hi tinguin íntegra-
ment l’activitat. Els establi-
ments que no hagin tancat 
però que puguin reconèixer 
la caiguda del 75% en la 
facturació rebran 200 euros. 
Els ajuts es podran tramitar 
telemàticament o bé presen-
cialment a l’oficina Covid-19 
de la plaça Clavé. J.R.

Vuit explotacions 
agràries d’Osona i el 
Ripollès reben ajuts 
per a inversions 

Vic/Ripoll Vuit projectes 
d’explotacions agràries 
d’Osona i el Ripollès han 
rebut els ajuts que ha atorgat 
el DARP per fer inversions 
per a la competitivitat agrà-
ria. En total a Catalunya se 
n’han atorgat a 492 explotaci-
ons per valor de prop de 9,65 
milions d’euros, que repre-
senta un volum d’inversió 
superior a 24,5 milions d’eu-
ros. D’Osona s’han subven-
cionat amb 74.210,19 euros 
dos projectes que sumen 
una inversió de 166.864,83 
euros. Del Ripollès hi ha sis 
expedients amb una inver-
sió de 208.996,47 euros i un 
ajut del DARP de 92.290,26 
euros. Les inversions tenen a 
veure amb la modernització, 
la millora de benestar animal 
o la transformació de produc-
tes agraris, entre d’altres. 

Acord entre 
Aigua de Viladrau 
i el Parc del 
Montseny per la 
sostenibilitat

Viladrau

EL 9 NOU

L’empresa Nestle Waters, 
propietària de la planta d’ai-
gua de Viladrau, ha signat 
un acord amb les diputaci-
ons de Barcelona i Girona, 
titulars del Parc Natural 
del Montseny, per portar a 
terme diferents accions d’in-
vestigació i intervenció de 
l’espai del parc per millorar 
les seves condicions de sos-
tenibilitat, en particular dels 
recursos hidrològics de la 
zona. En l’acord es marquen 
com a objectiu aplicar bones 
pràctiques ambientals per 
assegurar un “ús sostenible 
i respectuós amb els ecosis-
temes i els recursos naturals 
del Montseny”. Un d’aquests 
objectius és fer un seguiment 
dels indicadors hídrics, “que 
són molt importants per a la 
biodiversitat dels hàbitats i 
especialment per a espècies 
com el tritó del Montseny, un 
amfibi que es troba en perill 
d’extinció”, segons explica 
el diputat d’Espais Naturals, 
Mobilitat i Prevenció d’Incen-
dis Forestals de la Diputació 
de Barcelona, Josep Tarín.

Aigua de Viladrau té una 
planta d’envasat d’aigua amb 
prop de 170 treballadors i sis 
línies d’envasat. Va començar 
l’activitat l’any 1969 i darre-
rament està fent accions per 
fer una transició energètica 
integrant energies renova-
bles. Segons expliquen fonts 
de l’empresa, la planta ha 
reduït un 18% el seu consum 
energètic des de l’any 2010 i 
vol arribar fins al 25% l’any 
2025. En aquests darrers deu 
anys també s’ha reduït en 
un 15% l’ús d’aigua i des del 
2014 l’energia elèctrica prové 
de fonts renovables.

aplicar sobre el territori per 
avançar en tots els estudis 
agronòmics”. A més, el camp 
cedit per l’Ajuntament de 
Vic compta amb un altre 
afegit positiu com és “que 
es troba molt a prop de les 
instal·lacions del centre, cosa 
que afavorirà molt a tots els 
projectes en marxa i a com-
pletar encara més tot el cam-
pus ciutat de la universitat”, 

concloïa el vicerector. 
El camp de prova, de prop 

de 5.000 metres quadrats, 
començarà a rebre assajos 
de fertilitzants “durant els 
pròxims mesos, quan s’ha-
gi recollit el blat que hi ha 
ara plantat”, com afirmava 
Jordi Boadas, tècnic de Medi 
Ambient de l’Ajuntament. 

S’hi aplicaran 
les proves del 

projecte europeu 
Fertimanure

Llotja de Bellpuig (8-6-20)

CONILL: 1,74 (+0,09)
POLLASTRE VIU: 0,79 (=) – 1,15 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,38 (=) – 1,87 (=) 
OUS: xl: 1,28 - l: 0,77 - m: 0,69 - s: 0,51 
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 (5-6-20) 

PORC: 1,717 / 1,729 (+0,016)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 57/58,50 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,74 / 359/ 3,37 / 3,22 (-0,03 )
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,79 / 3,60 / 3,45 / 3,31 (-0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,36 / 3,28 / 2,02 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,13 / 3,05 /1,61 (=)
VEDELLA(261/300 kg): 3,71/3,57/3,46/3,11 /2,45(-0,03)
VEDELLA(221/260 kg): 3,77/3,61/3,50/3,23/2,44 (-0,03)
VEDELLA(180/220 kg): 3,82/3,62/3,51/3,26/ 2,46(=)
VACA: 2,60/2,40/2,15/1,85/1,40/1,20  (=)
FRISÓ: 35 / 95 (+10/+10) 
ENCREUAT: 100 / 225 (+10/+10)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (5-6-20)

PORC VIU selecte: 1,300 (+0,012) 
LLETÓ 20 kg: 36,50 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 2,80 (+10)  
XAI (25 a 28 kg): 2,65 (+10)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 188 (=)
BLAT PA: 194 (+2)
MORESC: 176 (-2)

ORDI LLEIDA: 158 (-6)  
COLZA: 320  (-10)  

Llotja de Barcelona (2-6-20)

GARROFA: 220/t (=)
GARROFA FARINA: 210/t (=)
SOJA PAÍS: 318 (–7)
MORESC UE: 180/t (=)
BLAT: 189/t (–4)
ORDI PAÍS: 160/t  
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 220 (–5)
MILL: 475 (=)
COLZA: 258
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (5-6-20)

GRA DE COLZA: 343  (-5,25)
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Idees de l’escola cap a l’empresa
Alumnes osonencs presenten propostes per a Girbau dins del  
programa promogut per Creacció i el CEd’O “Repte Empresa” 

Els alumnes participants en una de les visites que van fer a la fàbrica de Girbau a Vic

Si durant les vostres vacances a la 
Costa Brava també voleu tenir el diari, 
encarregueu els vostres vals

93 889 49 49 

subscripcions@vic.el9nou.com

S’han de 
demanar 15 
dies abans 
de marxar

Termini 
màxim per 

sol·licitar-los
fins al

24-7-20

Subscriptors d’
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Soler i Palau fa part 
d’una mascareta 
reutilitzable per al 
personal sanitari

Ripoll L’empresa Soler i 
Palau és una de les parti-
cipants en la creació d’una 
mascareta reutilitzable cre-
ada per garantir la protecció 
del personal sanitari davant 
possibles rebrots de la Covid-
19. La iniciativa, sorgida des 
del Col·legi de Metges de 
Girona, ha involucrat dife-
rents empreses que han par-
ticipat en el projecte de crear 
una mascareta fabricada a 
Catalunya que eviti depen-
dències productives externes 
i que és més econòmica. La 
mascareta Aleu (en honor 
a Dolors Aleu, la primera 
llicenciada en Medicina de 
l’Estat) es pot rentar i només 
se n’han de canviar els filtres 
de protecció. Ofereix, a més, 
millores en la capacitat de 
respirar als usuaris. Soler i 
Palau ha aportat al projecte 
el desenvolupament d’una 
vàlvula d’exhalació. El pro-
jecte col·laboratiu és obert i 
ja hi ha alguns països en què 
la pandèmia està en expansió 
que n’estan fent ús.

Minsos augments 
d’ERTO a Osona      
i el Ripollès i sense 
puja al Moianès 

Vic/Ripoll Les dades del 
passat dimecres sobre ERTO 
presentats al Departament 
de Treball donen un resultat 
d’un petit augment a Osona 
i el Ripollès i de cap puja 
al Moianès. En concret, a 
Osona hi ha ara 1.823 ERTO 
presentats, 5 més que fa una 
setmana, que afecten 13.602 
persones, 27 treballadors 
més que fa una setmana. Al 
Ripollès l’augment és d’un 
ERTO –ara n’hi ha 347, que 
afecten 1.774 treballadors, 
una persona més que fa una 
setmana–. El Moianès es 
manté ja de fa dues setmanes 
amb 117 ERTO presentats, 
que afecten 754 persones. 

Vic

D.A.

Per donar resposta als dub-
tes sobre desinfecció tèxtil 
de les seves rentadores, 
Girbau ha creat un sistema 
que garanteix l’eliminació 
de microorganismes que 
són nocius per a la salut. Es 
tracta, segons explica l’em-
presa, d’una solució única 
al mercat que s’ha dissenyat 
a causa de l’aparició de la 
Covid-19. L’empresa ja va 
treure a finals de l’any passat 
el software intel·ligent de 
control remot Sapphire i ara 
hi ha integrat el que anome-
na Covid-19 Disinfection 
Monitoring Package (DMP), 
que ofereix un sistema de 
registre de dades en remot 
amb la traçabilitat del temps 
i la temperatura correcta 
per a una desinfecció de 
cada lot. Aquest sistema és 
només apte per als equipa-
ments HS6, que són els que 
tenen un sistema d’aigua 
mixer, que garanteix el man-
teniment de la temperatura 
establerta amb una precisió 
de només un grau amunt o 
avall, i el sistema wet clea-
ning (rentat en moll), que a 
diferència del dry cleaning 
(rentat en sec) fa possible 
l’eliminació dels microorga-
nismes en els teixits delicats.

Mike Floyd, director global 
de màrqueting de l’empresa, 
ha explicat que “la Covid-19 
i el retorn a la normalitat 
suposen un repte per a les 
bugaderies i per això s’ha 
volgut donar una solució 
de garantia per preservar la 
salut de les persones”. El nou 
sistema permet fer un segui-
ment detallat de tot l’histo-
rial del cicle de rentat i dels 
paràmetres que hagi estipu-

Vic

EL 9 NOU

Nou projectes realitzats per 
alumnes de centres educa-
tius d’Osona han arribat a 
l’empresa Girbau a través 
del “Repte Empresa”, pro-
grama promogut per Creac-
ció i el Consell Empresarial 
d’Osona (CEd’O). Va ser la 
mateixa empresa, Girbau, 
que el juny de l’any passat 
va reptar els joves a presen-
tar solucions a partir del 
lema “Imagina un servei de 
gestió de la roba per a joves 

com tu”. Entre els projectes 
presentats destaquen una 
bugaderia a domicili, sumar 
el model de negoci de la 
bugaderia al d’un gimnàs, 
aplicacions per al mòbil 
per personalitzar el rentat i 
millorar la gestió del temps 
d’anar a la bugaderia, sis-
temes per filtrar l’aigua de 
la pluja i poder-la utilitzar 
per rentar, o un autoservei a 
través de rentadores de les 
quals es generaria energia 
amb bicicletes estàtiques. 

Els nou projectes es van 
presentar el passat 26 de 

maig en una jornada virtual 
davant un jurat format per 
diverses persones, entre 
elles membres de la mateixa 
empresa i de Creacció i el 
CEd’O. 

Era el final d’una iniciati-
va que va començar amb una 
visita a l’empresa, la parti-
cipació en diversos tallers 
d’emprenedoria de Creacció 
i el suport en el desenvolu-
pament. Hi han participat 
alumnes de l’Institut de 
Vic, La Salle de Manlleu i el 
campus professional Teknós 
de la UVic-UCC.

Girbau crea un sistema de garantia 
d’eliminació de microorganismes 

És una solució que integra al ‘software’ amb control remot Sapphire per donar resposta a la Covid

lat el client prèviament, ja 
que hi ha necessitats dife-
rents en funció del client.

Tot i la ràpida reacció a tro-
bar solucions per la Covid-
19, l’empresa està en situació 

d’ERTO, ja que ha patit el 
tancament dels clients del 
sector hoteler.
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L’última tecnologia per 
a la teva salut

Bayésdona
Ginecologia, obstetrícia i fertilitat
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Nou mamògraf digital

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

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

Sistema de posicionament 
mamari integrat MaxView
per a la màxima visibilitat 
del teixit.
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Des de l’inici de la pandèmia 
tots els esforços dels cientí-
fics s’han centrat a descobrir 
com muta el virus SARS-
CoV-2, el conegut coronavi-
rus, per aconseguir trobar-ne 
una solució. A principis del 
2020 es va difondre la prime-
ra seqüència del seu genoma 
i des de llavors ja se n’han 
analitzat més de 18.000 arreu 
del món, segons la BBC. “No 
existeix cap evidència sòlida 
per pensar que qualsevol 
mutació fa més transmissi-
ble o causa més símptomes 
greus de Covid-19”, afirmava 
Adriana Heguy, directora 
del Centre de Tecnologia del 
Genoma de l’Escola de Medi-
cina Grossman de la Univer-
sitat de Nova York, al mitjà 
britànic. 

Els virus són microorga-
nismes que estan formats 
per material genètic (ADN o 
ARN) i un embolcall de pro-
teïnes i lípids. Aquest mate-
rial conté la informació per-
què el virus pugui fabricar 
les substàncies necessàries 
per multiplicar-se i infectar. 
“Les mutacions són canvis 
que es produeixen quan el 
microorganisme fa còpies 
del seu material genètic. Són 
defectes del sistema al copiar-
se”, explica Roberto Elosua, 
epidemiòleg i catedràtic de 
Medicina de la UVic-UCC 
i investigador de l’IMIM 
i el CIBERCV. A vegades 
aquestes mutacions poden 
provocar una modificació 
del grau d’agressivitat del 
virus. “A l’analitzar l’ARN del 
SARS-CoV-2 s’han identificat 

diverses mutacions i famílies 
que permeten analitzar les 
seves cadenes de contagi“, 
afegeix Elosua. Tot i això, 
avui dia encara no està com-
provat que hi hagi versions 
més agressives que d’altres. 
En el virus de la grip, explica, 
les mutacions són constants 
i les vacunes han d’anar can-
viant, però sembla que “el 
SARS-CoV-2 té un nombre de 

mutacions més petit i lent”.
Un altre aspecte que 

desperta molt interès és la 
immunitat que pot desen-
volupar-se envers el virus. 
Segons dades del Ministeri 
de Sanitat, només un 5,9% 
de la població catalana 
registra anticossos, un 7,1% 
d’aquests a la província de 
Barcelona. Els estudis mos-
tren unes prevalences baixes 

que indiquen que gran part 
de la ciutadania no està pro-
tegida contra el virus. Elosua 
també afegeix que “entre el 
35% i el 50% de les persones 
que presenten anticossos 
no han estat diagnosticades 
perquè han set asimptomàti-
ques”. Alguns estudis apun-
ten que no és possible con-
traure el virus dues vegades, 
però Elosua és prudent: “En 

aquest brot els casos de rein-
fecció sembla que han sigut 
errors de diagnòstic, però 
no sabem si en un futur les 
persones que han tingut la 
malaltia estaran protegides”. 
Les previsions de com evolu-
cionarà la pandèmia són molt 
incertes, “el coronavirus ha 
arribat per quedar-se, però 
l’avantatge és que ara el 
coneixem una mica més”. 

El tipus de 
sang influeix 
en la Covid

Una altra línia d’investi-
gació pels científics està 
essent la influència que 
té el tipus de sang de 
cada persona en el risc 
de patir símptomes greus 
de Covid-19. Respecte a 
aquest fet l’epidemiòleg 
i catedràtic Roberto Elo-
sua creu que la genètica 
del pacient pot ser un 
dels factors que ajudin a 
explicar la variabilitat en 
la forma de presentació 
clínica d’aquesta infecció. 
Alguns dels infectats són 
asimptomàtics mentre que 
d’altres presenten quadres 
molt greus i en algunes 
ocasions mortals. “S’han 
identificat característi-
ques genètiques en un gen 
que codifica el grup san-
guini (gen ABO), que es 
relaciona amb la gravetat 
de la Covid-19”. L’estudi 
conclou que les persones 
amb sang tipus 0 tenen 
entre un 9% i un 18% 
menys de probabilitats de 
ser positius en Covid-19. 
Tot i això, tots els experts 
són molt prudents encara, 
ja que aquests són resul-
tats d’un únic estudi pre-
liminar que ha realitzat la 
companyia 23andMe. 

Salut

La recerca sobre el coronavirus és constant i per diverses vies

El SARS-CoV-2 muta més a poc 
a poc que el virus de la grip
S’està investigant si hi poden haver mutacions més agressives en el material genètic

Alguns estudis 
apunten que no 
es pot contraure 
el virus dos cops, 
però no està clar

S’han analitzat, 
des del gener, 
més de 18.000 
seqüències del 

seu genoma

“El coronavirus 
ha arribat per 
quedar-se però 
ara el coneixem 
una mica més”
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L’estudi de la iniciativa Kids 
Corona que es va impulsar 
fa dos mesos per estudiar la 
incidència i l’afectació de la 
Covid-19 en infants ha resolt 
que aquests tenen una preva-
lença d’anticossos del virus 
com els adults. Segons els 
resultats preliminars de l’es-
tudi, el 17,5% dels infants 
que han tingut contacte amb 
una persona malalta en l’en-
torn domèstic s’han infectat, 
i que d’aquests més del 99% 
han set gairebé asimptomà-
tics. Aquesta anàlisi no ha 
permès descobrir quina és 
la seva capacitat transmis-
sora del virus, però sí que 
ha comprovat que un 11,9% 
dels nens i nenes infectats 
presentaven càrrega viral a la 
nasofaringe un mes després. 

Els resultats obtinguts en 
aquesta recerca mostren que 
els infants s’infecten d’igual 
manera que els adults quan 
estan exposats a una font 
d’infecció, però gairebé cap 
d’ells presenta símptomes o 
si els té són molt lleus. L’es-
tudi ha fet el seguiment de 
724 infants que han estat en 

i un 4,5% va patir pneumò-
nia. Aquesta recerca és la pri-
mera de seroprevalença en 
dones embarassades disponi-
ble a escala internacional. 

Kids Corona és una inici-
ativa que té com a principal 
objectiu descobrir si els nens 
i nenes tenen protecció natu-
ral contra el coronavirus. I 
és que, per ara, els estudis 
no han permès donar una 
resposta concloent sobre qui-
na és la capacitat transmis-
sora del virus per part dels 

infants. Per això, l’Hospital 
té previst impulsar un nou 
treball de recerca al llarg 
d’aquest estiu que permeti 
aclarir aquesta qüestió amb 
vistes al retorn a l’escola el 
proper mes de setembre. 
Es farà als infants una PCR 
setmanal. Si en un d’aquests 
controls setmanals un infant 
dona positiu es farà un segui-
ment exhaustiu de tots els 
seus contactes directes per 
descobrir si hi hagut trans-
missió, com marca el proto-
col de Salut.

El 99% dels nens que s’han infectat en contacte amb una persona malalta són gairebé asimptomàtics

Els nens i la Covid-19
Un 17% dels infants en contacte amb la Covid-19 s’han infectat, segons un estudi 
presentat per l’Hospital Sant Joan de Déu a 724 infants en una llar amb un infectat

una llar amb almenys un pro-
genitor infectat. S’han realit-
zat testos de serologia a tots 
els membres de la família i 
una prova de PCR als petits 
i a la persona amb Covid-19. 
En el cas dels adults, gairebé 
un 19% han contret el virus 
quan ha estat convivint amb 

una persona infectada. La 
xifra no varia gaire en el cas 
dels nens i nenes, que són 
prop d’un 17,5% els que ho 
han patit. 

Una altra línia d’investi-
gació de Kids Corona ha set 
en dones embarassades, de 
les quals un 14% han desen-

volupat anticossos contra el 
coronavirus. L’estudi conclou 
que de les dones que es van 
infectar durant el primer 
trimestre, un 70% van ser 
asimptomàtiques. En el cas 
de les afectades durant el 
tercer trimestre, un 52% no 
van desenvolupar símptomes 

Cada aplaudiment ha estat 
una empenta més contra la 
Covid-19. Gràcies.

asc.cat

En aquesta crisi sanitària la comunitat mèdica i la 
societat sencera s’han unit per fer front comú contra
la Covid-19. Amb el vostre recolzament i la resiliència, 
seguirem guanyant la batalla al virus.
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No hi ha una 
resposta 

concloent. Se’n 
farà més recerca 

durant l’estiu
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L’exercici i les dietes són 
aquelles coses de les quals 
sempre es parla. Tenim un 
sistema complex, per això 
és important la quantitat 
de calories que consumim 
per tal d’aconseguir tots 
els nutrients necessaris per 
tenir energia durant tot el 
dia. Però per aconseguir-ho 
és important saber la quan-
titat de calories que hem de 
cremar perquè l’organisme 
funcioni de manera ade-
quada. De fet, hi ha moltes 
malalties relacionades amb 
un consum excessiu de calo-
ries que suposen un risc ele-
vat per a la salut. Malalties 
com la diabetis, problemes 
de cor o depressió, entre 
d’altres.

La combinació d’una bona 
alimentació, en què s’han 
d’evitar els ultraprocessats 
i els productes ensucrats, i 
una bona rutina d’exercici 
no només ajudarà a controlar 
el pes de les persones, sinó 
que a la llarga està ajudant la 
seva salut. En aquest sentit, 

des dels centres de salut dei-
xen molt clar que no es tracta 
de fer una dieta plena de 
restriccions sinó de menjar 
de tots els grups d’aliments 
de la piràmide nutricional 
evitant els que no ens afavo-
reixen. Per això és important 
assessorar-nos amb un pro-
fessional.

Per saber la ingesta de 
calories necessàries s’ha de 
mesurar la taxa metabòlica 
basal. Per fer-ho s’ha de 
tenir en compte el gènere, 
l’edat i l’alçada. Hi ha valors 
diferents depenent de si 
ets un home o una dona 
(vegeu requadre). A partir 
d’aquest resultat s’ha de 
tenir en compte la quantitat 
d’energia necessària segons 
l’exercici que faci una per-
sona. Tota mena d’activitat 
consumeix energia, quan es 
treballa, quan s’estudia per 
a un examen o quan es va a 
comprar, entre d’altres. Es 
tracta de valorar les calories 
que es perden amb aquestes 
tasques diàries i buscar com-

Exercici i control de les 
calories és igual a salut 
No es tracta de fer dietes estrictes, sinó de menjar bé

Aquesta activitat té molts beneficis, ja que no només t’ajuda 
a cremar calories sinó que moltes persones reconeixen que 
sortir a córrer els ajuda a evadir-se de l’estrès que suposa la 
quotidianitat actual. Poder sortir, posar-te la música i aprofi-
tar el moment d’exercici per dedicar-te només a tu i respirar 
l’aire lliure ajuda a desconnectar.

La millor forma de començar a córrer és anar a poc a poc, 
primer amb més lentitud i menys minuts. A mesura que van 
passant els dies es pot anar augmentant el ritme i el temps 
d’exercici. 

Si es pateix alguna molèstia, o simplement perquè hi ha per-
sones que no els acaba d’agradar córrer, una bona opció que 
també ajuda a desconnectar és fer passejades. Aquest tipus 
d’activitat a l’aire lliure aporta també molts beneficis. Ajuda 
a cremar calories, és segur per a persones que tinguin proble-
mes que els impedeixen córrer i ajuda a canviar l’ànim quan 
s’ha tingut un mal dia.

Els exercicis anteriors són molt aeròbics i cremen força calo-
ries diàries, però una molt bona opció és incloure a la rutina 
d’exercici una estona amb activitats amb peses. Aquest tipus 
d’exercicis són molt exigents i ajuden a tonificar el cos. A més, 
mentre fem aquest tipus d’activitat el metabolisme continua 
cremant calories. La combinació d’activitats cardiovasculars 
amb activitats de pes ajuden a aconseguir una millor resistèn-
cia.

Càlcul de la taxa 
metàbolica basal

Homes TMB = (10 x pes 
en kg) + (6,25 x alçada en 
cm) - (5 x edat en anys) 
+  5
Dones TMB= (10 x pes en 
kg) + (6,25 x alçada en cm) 
- (5 x edat en anys) - 161]

plementar-ho amb els exerci-
cis adequats.

Es poden fer molts exer-
cicis diferents. En aquesta 
pàgina hi ha tres exemples 
d’exercicis combinables 
segons les preferències per-
sonals. Es poden alternar amb 
d’altres com per exemple 
saltar amb una corda durant 
uns minuts. D’altra banda, 
amb aquestes activitats es 
preveu la pèrdua de massa 
òssia i es redueix la possibi-
litat de patir osteoporosi o 
fractures. Són exercicis que a 
la llarga milloren la qualitat 
de vida de qui ho practica. 

Córrer

Passejar

Fer peses
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La mort de Pau Donés, cantant i líder 
de Jarabe de Palo, ha estat una de les 
notícies tristes de la setmana. Dos 
músics osonencs havien compartit gi-

res i gravacions amb ell en diferents 
moments de la seva trajectòria. Jordi 
Gas ho va fer l’any 2001, en ple èxit 
internacional del grup, i Marta Roma, 

l’any 2017 en la gira que va ser de co-
miat i també en els darrers concerts 
a Barcelona, el desembre passat. Tots 
dos en tenen un record inesborrable.

A l’escenari amb Pau Donés
Jordi Gas i Marta Roma, dos músics osonencs que havien fet gires amb Jarabe de Palo, parlen del seu líder

Vic

Jordi Vilarrodà

Molt seriós i professional 
quan treballava, molt proper 
en l’aspecte persona. Així 
coincideixen a definir Pau 
Donés aquellsque l’havien 
conegut, i així el recorden 
els dos músics osonencs amb 
els quals havia compartit 
gira, el baixista Jordi Gas, de 
Vic, i la violoncel·lista Marta 
Roma, de Manlleu. El primer 
es va incorporar a Jarabe de 
Palo l’any 2001, en la gira 
de presentació del disc De 
vuelta y vuelta, en el moment 
de l’apogeu de la banda, i 
la segona ho va fer en la de 
50 palos, el treball amb què 
l’any 2017 es va resumir la 
trajectòria de la formació. 
Per a tots dos, participar 
d’aquestes experiències i 
conèixer Pau Donés ha estat 
inoblidable.  

Venint dels èxits de La fla-
ca (1996) i Depende (1998), 
entrar a Jarabe de Palo era 
pujar al cavall guanyador. 
Jordi Gas recorda que la pro-
posta li va arribar a través 
del teclista que llavors tocava 
amb Jarabe de Palo, Toni Sai-
gi, Xupi, un dels grans músics 
tot terreny de l’escena cata-
lana. “Em va trucar ell, i em 
vaig integrar als assajos, per 
presentar el disc a la sala La 
Paloma”, recorda. Jordi Gas 
tenia un altre conegut a la 
banda, el guitarrista Jordi 
Mena, amb qui havien coin-
cidit a Sau. El seu cas encara 
havia estat més espectacular: 
“Estàvem de gira amb Sau 
per Alemanya, i van trucar 
a en Jordi Mena per anar a 
Nova York, perquè s’havia de 
començar a gravar el vídeo 
de La flaca... va haver d’aga-
far l’avió i marxar”. Aquell 
disc havia costat d’arrencar, 
però quan la famosa cançó 
va fer de banda sonora d’un 
anunci de tabac, el fenomen 
Jarabe de Palo es va disparar 
a nivells estratosfèrics. 

“Era com si anessis amb 
els Stones”, diu Gas, que ja 
havia viscut moments de 
glòria amb Sau, però només 
de lluny comparables amb 
les passions que despertaven 
Pau Donés i els seus. Van fer 
gira espanyola, però també 
als Estats Units, Sud-amèrica 
i diversos països europeus 
com Itàlia, on Jarabe de Palo 
també triomfava. “Vam viure 
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Marta Roma i Pau Donés, en un dels concerts de Jarabe Contra el Cáncer a  Luz de Gas de Barcelona, el desembre passat

experiències molt xules”. 
De Pau Donés, el va impac-
tar en el primer moment el 
rigor extrem que imposava 
en la feina. “Era un tio molt 
proper, però a l’hora de 
treballar era acuradíssim, i 
no li agradaven les impro-
visacions: un cop s’havia 
quedat d’una manera, tots els 
directes havien de ser iguals, 
no es movia ni un acord”. El 
directe estava estrictament 
establert. “Amb en Pau vaig 
aprendre aquesta professi-
onalitat”, explica. Tot i això, 
confessa que ell és un músic 
més “de pell”, i li agrada 

poder sortir del guió. Quan 
va acabar la gira, Jordi Gas 
va baixar del  tren: “Tenies 
la sensació que tot era molt 
semblant, i em vaig esgotar 
una mica... i al final, penso 
que el millor també és tocar a 
casa”, diu el baixista. Això sí, 
reconeix que entrar a Jarabe 
de Palo va anar “econòmica-
ment molt bé”. 

Quan a Pau Donés se li 
posava una idea al cap, no 
parava fins que la podia fer 
realitat. I alguna cosa sem-
blant li devia passar amb 
Marta Roma. Era l’any 2016, 
i la violoncel·lista es movia 

entre Catalunya i els Estats 
Units, perquè cursava un 
màster al prestigiós Berklee 
College de Boston. “Estava 
a l’aeroport, em truquen 
i sento ‘Hola, soc en Pau 
Donés!”. Li proposaven de 
participar en la gravació de 
50 palos, i ella va haver de dir 
que no, amb tot el disgust. 
“Jo començava el màster i no 
podíem quadrar les dates de 
cap manera, a més m’havien 
becat i no hi podia renunci-
ar”, explica. Però hi hauria 
una segona oportunitat, 
l’abril de 2018, quan la van 
tornar a perseguir perquè 

El baix que Pau 
Donés va pagar

Vic Quan Jordi Gas va entrar 
a Jarabe de Palo, reconeix 
que no tenia “un gran nivell” 
de material. A Miami, va ser 
el mateix Pau Donés qui li 
va donar un cop de mà per 
comprar el seu millor baix, 
un Stingray del qual no s’ha 
separat mai. “El va pagar amb 
la seva American Express i va 
dir que tranquil, que ja l’hi 
tornaria”. En la mateixa gira, 
a Los Angeles, va adquirir un 
amplificador. A la fotografia, 
Jordi Gas i Pau Donés a la 
botiga on van fer la compra. 
“En Pau ha donat glòria i ale-
gria a molts companys, amics 
i admiradors”, explicava el 
baixista al seu perfil d’Insta-
gram. 

entrés en la gira que Jarabe 
de Palo havia de fer a Mèxic. 
Va tenir temps de tornar a 
Catalunya per un dia, canviar 
la maleta i el vestuari (“estil 
rock, em van dir”) i agafar un 
altre avió que la portaria a 
una de les gires més intenses 
de la seva carrera: 13 con-
certs en 15 dies. “No havia 
pogut assajar res, i al primer 
concert tenien les 17.000 
entrades venudes”, recorda. 

En la manera de treballar 
de Pau Donés no hi havia 
partitures. Amb àudios i 
vídeos, Roma s’havia prepa-
rat. Havia de tocar el violon-
cel i fer cors, però el líder 
de Jarabe de Palo sabia que 
també tocava la trompeta i li 
va demanar que ho fes. “En 
la primera actuació, li vaig 
dir que millor que no, que ho 
deixéssim per a la següent”. 
Va ser a Colima, en un festi-
val internacional, amb 15.000 
persones al recinte, “i va anar 
prou bé, li vaig dir a en Pau 
que podia sonar com aquell 
dia o pitjor, però ell estava 
molt content de com havia 
quedat”. Venint d’un àmbit 
diferent, fer un tour amb un 
grup com Jarabe de Palo era 
entrar en un altre món: “Ens 
havien d’escortar, pels car-
rers, i si em veien amb l’es-
toig del violoncel i m’associ-
aven amb Jarabe de Palo, fins 
i tot a mi em perseguien”. 
Marta Roma tornaria a tocar 
encara amb Jarabe de Palo en 
directe: seria als dos concerts 
Jarabe Contra el Cáncer a 
Barcelona, el desembre pas-
sat. Hi eren tots els músics 
que havien tocat amb la 
banda, “una celebració i un 
comiat”. 

Pau Donés no estava bé, 
“però no es queixava mai, 
havia decidit conviure amb 
el càncer i que aquest no fos 
un obstacle, sinó una moti-
vació”. Ja llavors el va notar 
molt cansat, però tirava de 
la seva energia i parlava de 
projectes: gravació de disc 
al març i gira a l’estiu. El 
primer va poder ser, i Marta 
Roma hi va participar: el seu 
violoncel sona en dos temes 
del treball pòstum de Pau 
Donés, Tragas o escupes. Els 
va gravar just abans del con-
finament, “i en Pau va venir 
a l’estudi... assaboria cada 
nota i cada moment, jo em 
sento molt agraïda d’haver-lo 
conegut”.
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Participació de 
rècord al Premi de 
Narrativa Curta 
d’EL 9 NOU

Vic Un total de 77 relats con-
cursaran a la quarta edició 
del Premi de Narrativa Curta 
d’EL 9 NOU, que divendres 
passat va tancar el termini 
d’admissió. Es tracta d’una 
participació rècord, amb una 
vintena de treballs més que 
l’any passat. El proper 26 
de juny es reunirà el jurat 
que valorarà els treballs pre-
sentats, integrat per Jordi 
Caballeria, traductor i editor; 
Carme Rubio, professora de 
literatura, i Teresa Sagrera, 
mestra i escriptora. Els tres 
primers premis es repartiran 
un total de 1.000 euros. El 
jurat seleccionarà 10 relats 
per ser publicats a les edi-
cions d’EL 9 NOU d’aquest 
estiu, a partir del 3 de juliol.

El monestir de 
Ripoll obrirà les 
portes al turisme  
el proper dilluns

Ripoll El monestir de Ripoll 
obrirà les portes als visitants 
el proper dilluns, seguint 
les normatives marcades 
per al desconfinament dels 
monuments. Des del passat 
dia 2 de juny, el monestir 
obria només a les hores de 
culte. Al mateix temps que 
el monestir, també obrirà 
l’oficina de turisme de Ripoll 
en horaris de matí i tarda. 
Les visites guiades i progra-
mades, però, no començaran 
fins al mes de juliol. Durant 
tota la setmana vinent, l’en-
trada serà gratuïta a tot el 
conjunt monàstic –centre 
d’interpretació i mones-
tir– que d’aquesta manera 
s’afegeixen a la iniciativa 
del Museu Etnogràfic, amb 
entrada gratis tot el mes.  

Un pintor armeni, 
en la represa de la 
galeria Abartium 
de Calldetenes

Calldetenes La galeria 
Abartium reprèn l’activitat 
a la finca La Novíssima de 
Calldetenes amb l’exposició 
“D’Ararat a Catalunya”, que 
es pot veure fins aquest dis-
sabte. S’hi recull l’obra de 
l’artista d’origen armeni Iuri 
Yeghiazaryan, que ara fa tres 
anys es va traslladar a viure 
a Catalunya deixant enrere 
la família, amistats i records 
i un paisatge del Caucàs que 
era present en la seva pintu-
ra. En aquest temps, ha des-
cobert una nova natura en 
la seva terra d’acollida que 
també ha traslladat al llenç. 
El títol de l’exposició ve del 
nom de la muntanya armènia 
on la tradició diu que hi va 
reposar l’arca de Noè. 

El Cirvianum ajorna 
Quim Masferrer fins 
al 3 i 4 d’octubre

Torelló El Teatre Cirvianum 
ha ajornat fins als dies 3 i 4 
d’octubre les representacions 
de Bona gent, l’espectacle de 
l’actor Quim Masferrer. Ini-
cialment previst per al mes 
d’abril, el confinament va 
obligar a suspendre’l i s’havi-
en anunciat noves dates per a 
l’1 i 2 d’agost, durant la festa 
major. La previsió que encara 
estarà molt limitat l’afora-
ment en espais tancats ha fet 
replantejar de nou les dates. 
Les entrades seran vàlides 
per a la nova data. 

La QUAM Jove es 
farà entre els dies     
14 i 17 de juliol

Vic L’ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies ha decidit 
mantenir la previsió de la 
QUAM Jove, la proposta 
d’art, joc i natura que ofereix 
per a nens i nenes d’entre 8 i 
12 anys. Entre els dies 14 i 17 
de juliol, tindrà lloc en una 
casa de l’Esquirol, amb una 
participació limitada i com-
plint les normatives de segu-
retat. La inscripció està ober-
ta fins al 7 de juliol. Cada 
dia hi haurà una sessió amb 
un artista convidat de màgia, 
arts visuals i escèniques. 

Pera Tantiñà i Carlus 
Padrissa crearan dues 
obres al Cruïlla XXS

Barcelona Els moianesos 
Pera Tantiñà i Carlus Padris-
sa, dos dels components fun-
dadors de La Fura dels Baus, 
crearan nous espectacles  
complementaris a Barcelona 
en el marc del festival Cruïlla 
XXS, que substitueix el Cru-
ïlla. Amb els títols de Nova 
Normalitat (NN) i Espectacle 
sorpresa, els actors i direc-
tors es proposen assumir “tot 
el públic que les circumstàn-
cies permeten”, en el Recinte 
Modernista de Sant Pau i a la 
plaça Univers. 

Les cases Verdaguer, 
Rafael Casanova i 
Prat de la Riba obren

Folgueroles Aquest cap de 
setmana està prevista l’ober-
tura dels equipaments muse-
ístics de la Catalunya Central 
que estaven encara tancats 
al públic. La Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles, la 
Casa Museu Prat de la Riba 
de Castellterçol i la Casa 
Museu Rafael Casanova de 
Moià entraran en funcio-
nament amb l’aforament 
reduït a un terç. En el cas de 
la Casa Museu Verdaguer, 
això implica un màxim de sis 
persones.
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Gemma Ruiz, asseguda, rep el primer lector per signar ‘Ca la Wenling’ a la llibreria Foster & Wallace, aquest dijous

La primera presentació
Gemma Ruiz ‘desconfina’ la novel·la ‘Ca la Wenling’ a la Foster & Wallace

Vic

Jordi Vilarrodà

L’escriptora i periodista 
Gemma Ruiz seu a la tau-
la, sola. No hi ha públic al 
davant assegut en cadires, i a 
la llibreria Foster & Wallace 
de Vic, aquest dijous, hi ha 
només els responsables de 
l’establiment. “Es fa estrany, 
sense la gent”, diu el llibre-
ter Toni Ferron, decidit a 
reprendre l’activitat fos com 
fos. És la primera presentació 
d’un llibre a Osona i el Ripo-
llès després del confinament. 
“I la primera llibreria que 
vaig, és un dia d’aquests que 
recordarem”, diu l’escripto-
ra, que també s’estrena en 
aquest format desconfinant 
la seva segona novel·la, Ca la 
Wenling (Ed. Proa).

Només d’asseure’s ha 
entrat el primer lector. És 
David Rebollo, de Manlleu, 
que es confessa un fan de 
Gemma Ruiz des que va 
llegir el seu debut literari, 
Argelagues (2016). Treballa 

al Museu del Ter, i en aquell 
cas el va enganxar perquè 
parlava del món de les 
fàbriques. Aquesta vegada, 
però, no ha tingut cap pro-
blema a entrar en un món 
diferent, articulat al voltant 
d’una botiga de barri. Una 
perruqueria on treballa una 
dona –la Wenling– que ha 
travessat mig món per gua-
nyar-se la vida, i que esdevé 
el centre de tot un univers 
on les dones tenen un paper 
fonamental. “M’ha agradat el 
retrat d’aquestes dones i com 
ens fa propera una gent que a 
vegades veiem llunyana”.

I és el que ha volgut fer, 
justament, Gemma Ruiz. El 
que explica en una conversa 
amb la periodista Beatrice 
Duodu, que es retransmet 
per Instagram. És la part 
telemàtica d’aquest nou for-
mat de presentacions, que 
segurament veurem repetit. 
Ruiz explica que sortir de 
la pròpia bombolla “és una 
obligació, si ets periodista”. 
I que va decidir fer-ho amb 

una persona amb qui tenia 
proximitat, fins i tot física, 
quan anava al seu establi-
ment, però a la que molta 
gent gairebé ni mirava a la 
cara. “Aquesta falta d’empa-
tia em va empènyer a escriu-
re”. D’una manera militant, 
contra “el masclisme, el clas-
sisme i el racisme”. Les dones 
diverses que desfilen per la 
novel·la són una concreció de 
la sororitat, “el valor de crear 
xarxa”. Gemma Ruiz reconeix 
que el procés d’escriptura de 
Ca la Wenling va transcórrer 
en paral·lel a una “decons-
trucció dels propis prejudi-
cis”, a una transformació per-
sonal que intentava explicar 
sense apropiar-se de les veus 
de les altres dones, des de la 
seva posició privilegiada de 
dona blanca. I també, com 
a Argelagues, encarant-se a 
un repte amb els usos i les 
formes de la  llengua. Quan 
acaben de parlar, ja té altres 
lectors que li han demanat la 
signatura. La roda del llibre 
torna a girar. 

Muntanya de Llibres, de 
Vic, dona 1.200 euros al 
projecte #JoEmCorono
Vic Muntanya de Llibres, de Vic, ha fet 
una donació de 1.200 euros a la campanya 
#JoEmCorono, que recull fons per a la 
recerca científica contra el coronavirus. La 
llibreria de Vic ha destinat un 5% de les 
vendes fetes durant les primeres setma-
nes del confinament a aquest projecte que 
s’impulsa des de la Fundació Lluita Contra 
la Sida i l’Hospital Germans Trias i Pujol. 
A la fotografia, el llibreter Xavier Cor-
tacans amb el taló simbòlic del donatiu. 
“Ens agrada poder aportar valor més enllà 
del llibre”, diu Cortacans. Muntanya de 
Llibres ha reprès ja les activitats del seu 
club de lectura. 
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L’Ajuntament de Vic, la Generalitat 
i la UVic-UCC han signat un conveni 
per fer realitat el Centre de Tecnifica-
ció Esportiva referent a la Catalunya 

Central, que es preveu que sigui una 
realitat el setembre de l’any 2021. 
S’hi farà escalada i altres esports de 
muntanya, hípica i triatló. La capital 

d’Osona se suma així a altres set mu-
nicipis catalans que tenen un centre 
especialitzat on entrenen esportistes 
d’elit, entre els quals Ripoll.

Al mapa de la tecnificació
El nou Centre de Tecnificació Esportiva de Vic es posarà en marxa el setembre del 2021

Vic

Esther Rovira

Crear un Centre de Tecnifi-
cació Esportiva (CET) a Vic 
era una de les propostes del 
programa electoral d’Anna 
Erra per aquest mandat. Es 
va donar a conèixer en plena 
campanya el maig del 2019 
en un acte on van participar 
la consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó, i el 
secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, i aquest 
dimecres, just un any des-
prés de fer pública la volun-
tat de tirar endavant aquest 
projecte, els mateixos actors 
van signar el conveni que ha 
de permetre que sigui una 
realitat el setembre del 2021. 
La novetat és que aquesta 
vegada, a banda d’Ajunta-
ment i Generalitat, també 
hi era representada la Uni-
versitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, ja que 
la seva participació és una de 
les singularitats del centre 
vigatà a diferència dels altres 
que ja hi ha al país. 

“Vic avui es converteix en 
una ciutat campus d’esport”, 
afirmava l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra, i detallava que 
la creació del nou centre ha 
estat possible d’entrada pel 
gran teixit associatiu d’una 
ciutat on “creiem en l’esport 
com a eix de convivència 
i cohesió”. Un altre dels 
motius que esgrimia són els 
bons equipaments que hi ha, 
i el tercer ingredient és el 
potencial de recerca que pot 
oferir la UVic-UCC amb els 
seus estudis de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport 
(CAFE) i el Centre d’Estudis 
en Esport i Activitat Física 
(CEEAF) així com la Facultat 
de Medicina, en el vessant 
de la salut. Erra va agrair 
també a la Generalitat el fet 
de “creure en els territoris i 
apostar per la descentralitza-
ció”. En aquest sentit, durant 
la signatura del conveni es 
va donar a conèixer que Vic 
ha ofert uns espais perquè 
la delegació d’Esports de la 
Generalitat a la Catalunya 
Central s’estableixi prope-
rament a la ciutat, concre-
tament a la plaça Major. La 
consellera de la Presidència, 
Meritxell Budó, per la seva 
banda, va posar en valor que 
és “un projecte de ciutat, 
però també un projecte que 

va més enllà de Vic i això és 
possible quan les institu-
cions treballem conjunta-
ment”. 

La participació de la UVic-
UCC és el tret diferencial 
que va voler ressaltar el 
secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras: “El país té 
una bona xarxa de centres de 
tecnificació esportiva, però 
aquest és el primer que es 
desenvolupa sumant-hi la 
presència d’una universitat 
pionera en estudis vinculats 
a l’esport”, va dir. També 
el rector de la UVic-UCC, 
Josep-Eladi Baños, va posar 
de manifest que el CET 
“serà un pas important en la 
recerca que fa la universitat 
i un pas de gegant en l’àmbit 
esportiu tant per a la UVic-
UCC com per a la ciutat”. 
Baños va remarcar també que 
la universitat pot oferir als 
esportistes del CET itineraris 
específics i personalitzats en 
la seva formació acadèmica. 

A hores d’ara encara no 
hi ha pressupost per al nou 
CET, però la intenció de 
totes les parts és aprofitar 
les instal·lacions esportives 
ja existents a la ciutat, de 
manera que no es preveu una 
gran inversió perquè pugui 
començar a funcionar el curs 
2021-2022. 
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Autoritats i representants d’entitats i federacions dimecres al rocòdrom de l’Ausoneta, on es va signar el conveni entre l’Ajuntament, la Generalitat i la UVic-UCC

Especialitzat en escalada  
i muntanya, hípica i triatló
Vic

E.R.

Actualment a Catalunya hi 
ha set centres de tecnifica-
ció que s’han especialitzat 
en esports que són propis 
al territori –a banda de les 
residències Blume i Màrius 
Torres–, que pengen del 
paraigua del Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat. 
L’any 1998 es va crear el 
primer, el CET de rem de 
Banyoles, al qual el van 
seguir el CET de tennis de 
Cornellà l’any 2000, el CET 
de piragüisme de la Seu 
d’Urgell el 2003, el CCTE 
Terres de l’Ebre (rem, 
esgrima, handbol femení, 
atletisme, natació, piragüis-
me i triatló) el 2004, els 
CTE d’esquí alpí de la Vall 
d’Aran i la Cerdanya el 2005, 
mentre que el 2008 es va 
constituir el CTE del Ripo-
llès (ciclisme de carretera, 
bicitrial i BTT). En aquest 
mapa s’hi suma Vic, com a 
referència a la Catalunya 
Central, on es farà escalada 
i altres esports de muntanya 

però també hípica i triatló. 
La signatura del conveni 

per crear-lo es va fer davant 
el rocòdrom del pavelló de 
l’Ausoneta, perquè l’esca-
lada serà un dels esports 
importants. Tant és així 
que Anna Erra va anunciar 
la voluntat de l’equip de 
govern de crear un nou 
rocòdrom municipal a la 
ciutat, previst al pla d’in-
versions, del qual s’està 
estudiant la localització. 
Abans d’acabar l’any s’ha de 
tancar el projecte i decidir, 
entre d’altres, el cos tècnic 
i quants esportistes tindrà. 
Gerard Figueras va avan-
çar que disposaran de tres 
tipus de beques: esportiva, 
esportiva i de formació, i 
beca completa (per a les 
persones de fora que hau-
ran de residir a la ciutat). 
Per aquests casos, el conve-
ni recull que els promotors 
del CET buscaran establir 
acords amb l’Alberg Canon-
ge Collell, titularitat de la 
Generalitat, per utilitzar-lo 
com a residència.
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Està situat al parc Xavier Roca i Viñas

Comencen les obres 
del nou ‘skatepark’
Vic Aquests dies han comen-
çat les obres per fer una altra 
instal·lació esportiva i de 
lleure a Vic, un skatepark al 
parc Xavier Roca i Viñas. Els 
treballs, a càrrec de l’empre-
sa Roig i Fills Associats, SA 
i amb un cost de 102.247,84 
euros finançats per l’Ajun-
tament de Vic, consisteixen 
a enderrocar la instal·lació 
antiga (entre el carrer 
Montserrat i el carrer Prat 
d’en Galliners) per fer-ne 
una de nova, més moderna, 
segura i adaptada als usos 
actuals (skateboarding, bmx 
i scooters). Les obres tindran 
una durada de nou setmanes 
i, com a màxim, està previst 
que estiguin enllestides a 
principis d’agost.



ESPORTSNOU9EL Divendres, 12 de juny de 202040

Ferran Rafús 
s’incorpora al 
Barça

Vic El Barça continua caçant 
talents a les comarques 
d’Osona i el Ripollès. El dar-
rer a incorporar-se a la disci-
plina del FC Barcelona és el 
vigatà Ferran Rafús, que la 
temporada vinent s’incorpo-
rarà a l’Infantil del conjunt 
blaugrana. Rafús segueix 
d’aquesta manera els passos 
del seu germà Arnau, que 
porta diverses temporades al 
club blaugrana i actualment 
juga amb el Juvenil. Es dona 
la casualitat, a més a més, 
que tant l’Arnau com en 
Ferran són porters. Ferran 
Rafús ha jugat les darre-
res vuit temporades al Vic 
Riuprimer REFO, del qual 
destaca que “m’ha ensenyat 
uns valors que pocs equips 
poden ensenyar”. El seu ger-
mà bessó, Jordi, també deixa 
el Vic Riuprimer i s’incorpo-
ra a l’Infantil A de la Damm.
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Aliberch, aquesta setmana al camp de futbol de Santa Eulàlia

Una vida de color granat
El capità del Vic Riuprimer, Arnau Aliberch, va ser dels primers jugadors del club i ha 

acabat formant part de l’equip que ha aconseguit un ascens històric a Primera Catalana

Santa Eulàlia de Riuprimer

Laia Miralpeix

La vida d’Arnau Aliberch va 
lligada a El Rieral, el camp 
de futbol d’herba natural de 
Santa Eulàlia de Riuprimer: 
“Després de casa i de la 
feina és el lloc on m’hi he 
passat més estones”. El capi-
tà del primer equip del Vic 
Riuprimer és un dels juga-
dors de la plantilla que pràc-

ticament ha jugat sempre al 
club. Tret de tres anys que va 
marxar a l’Espanyol (Aleví 
i Infantil) sempre ha vestit 
de granat, i amb 32 anys 
és un testimoni de l’evolu-
ció del club del seu poble i 
alhora d’un club familiar: el 
seu tiet n’és el president i 
el seu pare, l’encarregat de 
cuidar el camp. Aliberch va 
ser dels primers jugadors 
que va tenir l’entitat, fa poc 

més de 26 anys, quan llavors 
l’equip s’anomenava simple-
ment Riuprimer. En tornar 
de l’Espanyol va arribar la 
fusió amb l’Escola de Futbol 
d’Osona i es va convertir 
en el REFO, que més enda-
vant seria el Vic Riuprimer 
REFO.

Aliberch va debutar al 
primer equip amb 16 anys 
“i marcant un gol”. Aquella 
temporada l’equip va quedar 

campió de l’antiga Segona 
Regional i l’any següent ja 
va formar part de la plantilla 
del primer equip sent encara 
Juvenil de segon any. La tem-
porada no va ser l’esperada i 
l’equip va perdre la categoria. 
Després d’uns quants anys 
va arribar un nou ascens a 
la ja Segona Catalana, i des-
prés de cinc anys aquest mes 
de maig es va confirmar un 
ascens històric pel club ja que 

per primera vegada a la seva 
història el Vic Riuprimer 
jugarà a Primera Catalana. 
Aliberch comenta que “en els 
darrers anys l’equip ha fet un 
canvi a nivell de compromís, 
sabíem que si fèiem les coses 
bé podíem aconseguir aquest 
ascens”. El capità comenta 
que “des del club no teníem 
cap pressió, ens la posàvem 
nosaltres mateixos perquè 
vèiem que teníem possibi-
litats. L’any passat ens vam 
quedar a un pas de jugar la 
promoció d’ascens i aquest 
any sempre hem estat a dalt”. 
El segon lloc el van acon-
seguir a la darrera jornada 
abans que la Lliga s’aturés 
per la Covid-19.

La celebració de l’ascens 
“la farem de seguida que 
puguem” i de cara a la prope-
ra temporada el club ha reno-
vat automàticament tots els 
jugadors, “perquè ens van dir 
que érem nosaltres els que 
ho havíem aconseguit i ens 
mereixíem el premi”. Només 
hi ha dues baixes confirma-
des (Aleix Saborit i Albert 
Orriols) i també la del cos 
tècnic, encapçalat per Ricard 
Farrés: “Estic dolgut per la 
seva marxa, ja l’hi he dit, 
però respecto la seva decisió”. 
El seu lloc l’ocuparà Dani 
Juvany, un home a qui Ali-
berch considera “de la casa” 
ja que “ja havia entrenat aquí, 
coneix el Riuprimer i el que 
sentim nosaltres pel club”.

Ara toca adaptar-se a la 
nova categoria: “Hi tenim 
molt de respecte i sabem 
que cada jugador hi haurà 
de posar el 100%”. I entre 
els partits que s’esperen del 
proper any no hi ha dubte 
que destaquen els derbis oso-
nencs. Fa uns anys jugar con-
tra Manlleu o Vic era impen-
sable”, assegura Aliberch. 

Destaquen el fitxatge de Maik Molist pel Tona i el de Pol Coll pel Manlleu

Dies intensos al futbol

Vic

L.M.

S’acceleren els moviments a 
Primera Catalana i les planti-
lles dels equips osonencs van 
prenent forma. Maik Molist 
deixa el Girona B i s’incorpo-
ra a un Tona que també ha 
fitxat Lluc Banús, del filial 
gironí, i Ale Gaitán, de l’EF 
Bosc del Tosca, mentre que 
Eloi Sánchez ha renovat. Per 
altra banda són baixa del 
club tonenc Jordi Orra, Uri 
Santos i Pol Coll, que torna 
a Manlleu. Manel Sala no 
podrà comptar amb Marcel 
Bellido i Roger Alsina, que 
són baixa. Pel que fa al Vic, el 
taradellenc Raúl García torna 
a la disciplina vigatana des-
prés d’un any sense jugar per 
culpa d’una lesió. També s’in-

corporen al conjunt d’Albert 
Cámara Bruno Muller (La 
Jonquera) i el vigatà Hicham 
Karrouch, juvenil de l’Euro-
pa fitxat pel Sabadell i que el 
conjunt arlequinat ha cedit 
al Vic. El Vic Riuprimer no 
ha fet oficial cap incorpora-
ció, mentre que el conjunt 
femení que milita a la Pri-
mera Divisió Nacional con-
tinua amb les renovacions. 
Aquesta setmana ha estat 
el torn de Carlota Marsó, 
Alba Cardona, Marina Peya, 
Natàlia Jordà, Mònica Loza-
no, Maria Palmero, Anna 
Busquets, Mireia Roca, Júlia 
Roca, Clara Arco, Queralt 
Torradeflot i Núria Sala.

A la Segona Catalana, el 
Gurb ha fet oficial el primer 
fitxatge; es tracta de Ransi, 
mentre que renoven Saus, 

Santi, Couto, Viñas, Cen-
tellas, Constantino, Carles 
Carbonell, Almató, Marçal 
Camprubí i Josep Carbo-
nés. L’OAR Vic incorpora 
del Juvenil Aleix Cabrera i 
Rogert Tort i renoven Albert 
Prat i Tomàs Domènech. 
El Camprodon ha renovat 
Ezequiel Romero, Sama, i el 
Torelló, Roger Gómez. Set-
mana sense novetats al Sant 
Julià.

A Tercera Catalana els 
equips continuen amb les 
renovacions i fan oficials els 
primers fitxatges. Entre ells 
destaca el de Jordi Pla pel 
Centelles. El veterà jugador 
osonenc va acabar la passa-
da temporada entrenant el 
Camprodon però ja va anun-
ciar que deixava la banqueta 
per tornar als terrenys de 

joc. D’altra banda, el Taradell 
incorpora Yaser Karrouch 
i Jordi Pladevall Roma; 
el Voltregà ha fitxat Pol 
Berenguer i Franc Gómez. 
Les darreres incorporacions 
del Roda són Sergi López i 
Nil Fabré, mentre que Joan 
Flores continuarà a la ban-
queta del Pradenc i Adrià 
Relats i Joan Canals, a la del 
Castellterçol. Martí Oller, 
provinent del Sant Julià, 
jugarà al filial manlleuenc.  
Finalment, els primers fitxat-
ges de l’Abadessenc són qua-
tre joves del planter blanc-
i-negre: Sergi, Adrià, Moha 
Elouardi i Gerard Planella. 
Montesquiu, Sant Vicenç i 
Moià, nous a la categoria, 
també han renovat gran part 
de la plantilla que ha aconse-
guit l’ascens. 
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

La piscina exterior reobrirà a partir de dilluns

L’àrea de pàdel del Club Tennis 
Vic estrena una nova línia 
d’entrenaments per als joves de 
13 a 18 anys que durant l’estiu 
vulguin divertir-se practicant 
una hora i mitja de pàdel cada 
dia de la setmana. Es tracta 
d’una activitat setmanal que 
s’oferirà durant cinc setmanes: 
29 de juny i 6, 13, 20 i 27 de juli-
ol. Està oberta a socis i no socis 

del club i es treballarà amb 
grups reduïts de quatre alum-
nes per pista segons els nivells. 
Des del CT Vic ofereixen la 
possibilitat de fer l’activitat tant 
als matins (d’11.30 a 13h) com 
a les tardes (de 17 a 18.30h). 
Les inscripcions es poden fer 
presencialment a la recepció del 
club o bé pel correu <recep-
cio@clubtennisvic.cat>.

El Club Tennis Vic està treba-
llant en els nous protocols de 
la fase 3 així com en les noves 
mesures de seguretat i d’higi-
ene que es portaran a terme 
a partir del proper dilluns. Les 
principals novetats són que 
la piscina coberta serà tant 
d’ús esportiu com recreatiu, i 
també el mateix dilluns 15 de 
juny s’obrirà la temporada de 
la piscina exterior. L’horari de la 
piscina exterior serà de dilluns 
a diumenge de 9 a 21 hores. 
Per poder-hi accedir, però, 
caldrà fer servir el sistema de 
reserva en les hores de màxima 
afluència (tardes i caps de 

setmana). Tota la informació la 
trobareu a la secció de piscina 
del web del Club Tennis Vic. 

D’altra banda, els vestidors 
estaran oberts per canviar-se i 
dutxar-se, però amb aforament 
limitat. Per higiene, no es podrà 
deixar cap objecte o mate-
rial en els espais comuns ni 
bancs. A partir de dilluns també 
s’obrirà el Saló Ponent i el parc 
infantil “amb distanciament 
social i garantint les mesures 
higièniques”, recalquen. Des 
del CT Vic recorden que l’ús 
de la mascareta és obligatori a 
l’interior de l’edifici i “sempre 
que no es puguin mantenir els 

dos metres” a l’exterior també 
s’haurà de dur. En la nova fase, 
es reprèn la competició federa-
da de tennis i de pàdel seguint 
els protocols i calendaris fede-
ratius, com també es reinicien 
les activitats dirigides d’aqua-
gym i els cursets de natació 
amb un límit d’assistents. 

També des d’aquest dilluns i 
fins al 30 de setembre, la junta 
directiva ha acordat obrir de 
forma gratuïta les pistes de 
tennis i pàdel a tots els socis/es 
“per recuperar tot el temps de 
joc perdut i compartir punts 
amb aquells amb qui fa temps 
que no s’han vist”.

Intensiu de pàdel  
al Club Tennis Vic

Tot a punt per a la fase 3

Gallifa, al Breganze  
i Ramírez, al CP Vic
Breganze/Vic El Breganze 
és el destí del jugador d’ho-
quei Pol Gallifa, amb qui el 
Voltregà no comptava. Tenia 
ofertes d’OK Lliga Plata i OK 
Lliga, però quan ja gairebé 
havia pres una decisió va 
rebre una trucada del club 
italià. “L’entrenador és català 
i ja pràcticament va ser un 
sí immediat. Les condicions 
econòmiques que em van 
oferir no tenen res a veure 
amb les d’aquí. És una lliga 
professional i jo ja feia anys 
que tenia ganes d’anar-hi”, 
explica el jove, que encara no 
sap quan començarà la com-
petició tot i que té previst 
marxar a finals d’agost. D’al-
tra banda, aquests darrers 
dies el Manlleu ha tingut 
la baixa d’Uri Ramírez, que 
preveu substituir amb joves 
de la base. El taradellenc és 
una incorporació de futur 
per al CP Vic, d’entrada com 
a reforç de luxe per al Nacio-
nal Catalana però també un 
clar candidat a tenir minuts 
al primer equip. Més enllà 
de l’hoquei, el club vigatà ha 
estat autoritzat per l’admi-
nistració concursal a buidar 
i netejar la piscina exterior i 
tallar la gespa per anar pre-
parant la temporada d’estiu. 

Prats reformula el 
Cros de Sant Joan
Prats de Lluçanès Prats 
ha obert les inscripcions del 
Cros de Sant Joan, que es farà 
el 24 de juny al matí tal com 
marca la tradició però amb un 
format totalment diferent. 
L’organització, l’entitat Set 
de Córrer i l’Ajuntament del 
municipi, ha reformulat la 
cursa per complir amb les res-
triccions i mesures de segure-
tat per la Covid-19. Enguany 
tindrà un format de cronoes-
calada, amb sortides esglao-
nades de forma individual o 
per unitat familiar, que són 
les dues formes de participar-
hi, per evitar que els corre-
dors es trobin. L’organització 
ordenarà les sortides segons 
el nivell dels inscrits i ha esta-
blert una normativa de parti-
cipació. Les inscripcions estan 
limitades a 100 persones i es 
poden fer a través de la pàgi-
na web de l’Ajuntament. Per 
prioritzar la participació dels 
pradencs i pradenques, fins 
al 15 de juny les inscripcions 
només estan obertes als cor-
redors locals. El cros té una 
distància d’uns 6 quilòmetres, 
amb un desnivell d’uns 80-90 
metres. Les curses infantils, 
que es disputaven el mateix 
dia, s’han anul·lat per evitar 
riscos. A.G.

La FCF donarà més de 6,8 
milions d’euros d’ajuts

És el paquet més important de la història del futbol i el futbol sala

FC
F

Un moment de la reunió d’aquest dijous, on es va aprovar el pla

Barcelona

EL 9 NOU
La Federació Catalana de 
Futbol (FCF) va aprovar 
aquest dijous a la tarda per 
via telemàtica un pla econò-
mic extraordinari xifrat en 
un total de 6.837.383 euros 
d’ajuts als clubs, federats i 
federades, per pal·liar la situ-
ació derivada de la crisi per 
la Covid-19, el qual represen-
ta el paquet d’impuls econò-
mic més important i ambi-
ciós de la història del futbol 
i el futbol sala català. “Des 
de la Federació treballem 
amb fets per tal que puguin 
fer allò que més els agrada: 
jugar a futbol o futbol sala”, 
afirmava el president, Joan 
Soteras. 

Una part dels diners, 
2.949.777 euros, aniran des-
tinats a realitzar el pagament 
íntegre de les campanyes 
Tots Som Un Equip i #Orgu-
llosa de la temporada 2019-
2020. Una altra de les prin-

cipals partides, 1.932.450 
euros, servirà per reduir el 
preu de la Mutualitat Catala-
na de Futbolistes per a tots 
els federats i federades i en 
totes les categories. També 
es van aprovar una sèrie de 
bonificacions econòmiques, 
per valor d’1.060.000 euros, 
sobre les quotes federati-
ves i el Portal del Federat 
del proper curs, atenent a 
la part de campionat que 
no s’ha pogut jugar en els 
últims mesos. 

D’altra banda, la FCF es 
compromet al manteniment 
del 100% de les campanyes 
Tots Som Un Equip, projecte 
que, com a novetat, agluti-
narà en el pròxim curs els 
equips amateurs tant mascu-
lins com femenins, mentre 
que #Orgullosa inclourà 
tota la base femenina. Paral-
lelament, l’ens federatiu 
català crearà una nova cam-
panya destinada a la base 
masculina sense accés a les 
altres ajudes.
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Santa Creu de Jutglar

Miquel Erra

Una enorme sala d’estar i 
menjador, de 59 metres qua-
drats i 14 metres de llargada, 
conforma l’estança principal 
de la Casagran, una històrica 
masoveria situada als afores 
del nucli de Santa Creu de 
Jutglar, en terme d’Olost. 
Un gran espai que explicaria, 
precisament, que en aquesta 
sala s’hi celebressin algunes 
de les reunions del Consell 
de Jurats del Lluçanès, l’ens 
que comandava el territori 
quan va ser declarat oficial-
ment sotsvegueria, a princi-
pis del segle XVII. 

El protagonisme del mas 
dins la història lluçanenca li 
ve donada, també, per la seva 
estratègica situació geogrà-
fica, al bell mig del Lluçanès 
i a peus de dos camins rama-
ders (el que va del Penedès 
a la Cerdanya i el de França 
a Barcelona) i un camí ral 
(el que enllaça Vic i Berga). 
No és estrany, doncs, que la 
masia hagués exercit d’hostal 
i que, durant dècades, fos 
punt de parada i d’acollida 
de pastors i ramats transhu-
mants que hi feien cap a la 
muntanya i viceversa. Avui 
encara ho testimonia una 
bassa que ha estat declarada 
bé d’interès local. 

“També era un lloc de 
reunió pels veguers del Llu-
çanès, que discutien sobre la 
sal que havien de donar als 
animals”, detallen els propi-
etaris, Josep Rexach i Maria 
Marot, que entre el 2002 i 
el 2004 van reformar la fin-
ca –que a partir de mitjans 
del segle XIX va exercir de 
masoveria– per convertir-
la en una casa de turisme 
rural.

En Perot
Olost Perot Rocaguinar-
da va ser un bandoler, 
nascut a Oristà fa més de 
400 anys, envoltat de lle-
gendes que expliquen les 
seves aventures al Lluça-
nès i a diferents racons de 
Catalunya. A l’Espai Perot 
Rocaguinarda d’Olost es 
pot recórrer la vida real 
i els espais vinculats a 
aquest bandoler i al ban-
dolerisme en general. En 
Perot fins i tot va inspirar 
escriptors tan importants 
com Cervantes, que va 
convertir el bandoler llu-
çanenc en protagonista 
d’un capítol d’El Quixot! 
Més informació a <www.
espairocaguinarda.cat>.

Encreuament de camins
La Casagran de Santa Creu de Jutglar havia estat seu dels Jurats del Lluçanès, hostal i parada de transhumància

De fet, Rexach i Marot no 
s’estrenaven en aquest món. 
L’any 1991 ja havien habilitat 
Cal Masover del Rexach, el 
primer allotjament rural del 
Lluçanès, més petitet, que 
avui continua funcionant 
amb capacitat per a vuit o 
nou persones.

La Casagran va obrir les 
portes l’estiu de 2004 com 

a allotjament rural inde-
pendent i des de llavors “ha 
funcionat molt bé”, explica 
Marot. Malgrat que els tres 
mesos que han tingut tancat 
arran de la crisi del corona-
virus “ja no els recuperes”, 
Marot és optimista de cara al 
futur immediat. De moment, 
“el juliol i l’agost ja està tot 
ple”. La casa, que es lloga 

sencera, disposa de sis habi-
tacions amb capacitat per a 
14 persones.

A banda de l’emblemàtica 
sala d’estar, la casa –que 
compta amb la màxima dis-
tinció del sector, les quatre 
espigues– disposa de piscina, 
sala de jocs i un porxo amb 
barbacoa amb vistes a un 
entorn presidit per camps i 

bosc, bàsicament de roure 
i pi. Un entorn ideal que 
conviden a passejar, amb 
excursions fins a l’ermita de 
Lurdes de Prats, el santuari 
dels Munts o el castell de 
Lluçà, per citar tres empla-
çaments que sorprendran els 
visitants per les vistes excep-
cionals que ofereixen de tot 
el Lluçanès.

TURISME RURAL AMB ENCANT (5)

La proposta      
d’OSONA TURISME 

per Olost

SITUACIÓ
Santa Creu de Jutglar

CAPACITAT
14 persones

EL RACÓ
El porxo, que convida a un 
ambient molt ‘chill out’ 

Imatge exterior de la masia, amb la piscina en primer terme

Vic

EL 9 NOU

El col·lectiu Osona Terra 
fa un nou pas endavant en 
posar en marxa una botiga 
en línia on poder fer la com-
pra a mida i conjunta als 10 
productors i elaboradors que 
en formen part. El projecte 
neix pensant en el consu-
midor d’Osona, el Ripollès 
i el Vallès Oriental, però 
amb vocació d’arribar a tot 

Catalunya i resta obert a d’al-
tres productors. La botiga es 
va posar en marxa divendres 
passat i aquests dies ja ha 
tingut bona acollida.

La iniciativa neix com a 
resposta a les necessitats i la 
tendència de la societat cap 
a la compra en línia, accen-
tuada aquestes setmanes per 
la pandèmia. La botiga, de 
gestió pròpia, compta amb el 
suport de l’empresa de dis-
tribució gastronòmica Salat 

Osona Terra ha obert una  
botiga en línia per connectar 
productors i consumidors

cetar un projecte conjunt 
“ambiciós i de futur”, han 
indicat fonts del col·lectiu.

Els productors d’Osona 
Terra que impulsen la inicia-
tiva són Carnisseria Codina, 
Carol Tòfones, Casa Oms, 
Fussimanya, Granja Comas, 
Mas el Garet, Molí de l’Alzi-
na, Pollastre del Montseny, 
Ratafia Bosch i la Xixovic.

La iniciativa neix, també, 
amb l’objectiu de consolidar 
l’associació, que l’any passat 
va celebrar el 10è aniversari, 
com un referent entre els 
productors de la comarca i 
fer d’aquesta plataforma “un 
gran mercat de proximitat, 
obert a tots els productors i 
posant-se a la seva disposició.
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Membres del col·lectiu, divendres passat a peus del Temple Romà de Vic

Alimentació, que serà l’en-
carregada de gestionar les 

comandes i fer-ne el reparti-
ment, amb la voluntat d’en-
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Natura de km 0
El naturalista Jaume Sañé aprofita l’aturada pel coronavirus per guiar rutes a l’entorn de casa seva, a Balenyà
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Parada en una de les basses artificials que Jaume Sañé ha habilitat a la seva finca, on el grup va poder identificar capgrossos, escorpins d’aigua o espiadimonis
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A tocar dels animals
Balenyà La ruta comença a les 9 del matí amb un esmorzar 
de pagès a la mateixa casa, durant el qual, amb una mica de 
sort, es pot rebre la visita d’un petit cabirol (a l’esquerra) 
que van acollir fa pocs dies i a qui estan alimentant per 

poder alliberar ben aviat –la finca també exerceix des de fa 
anys la funció de nucli zoològic, en conveni amb el Depar-
tament de Medi Ambient–. Durant el recorregut es poden 
observar de ben a prop alguns ocells que han niat a les caixes 
niu, com aquesta cria de mallerenga carbonera (a la dreta).
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Balenyà

Miquel Erra

Si la crisi del coronavirus 
no ho hagués aturat tot, en 
aquesta època el naturalista 
Jaume Sañé (Taradell, 1961) 
potser ja estaria trescant 
per les selves d’Uganda o 
Madagascar, on des de fa 
vuit anys programa viatges 
a mida a través de la seva 
pròpia agència, Matoke Tra-
vel. Inquiet de mena, se li 
va ocórrer, en aquest impàs, 
oferir unes sortides mati-
nals per a un màxim de 12 
persones en un altre entorn 
natural privilegiat, en aquest 
cas d’autèntic km 0: la finca 
on viu, a tocar del turó de 
Puigsagordi, en terme de 
Balenyà. La iniciativa, que 
tot just s’allargarà sis caps de 
setmana, està tenint tan bona 
acollida que Sañé ja estudia 
repetir-la de cara a la prima-
vera que ve. 

“Ens ho havia demanat 
molta gent, però no ho haví-
em fet mai, d’ensenyar la 
nostra pròpia casa”, relatava 
dissabte passat, abans de 
començar el segon cap de 
setmana d’una proposta que 
porta per títol “Conviure 
amb la natura”. Fa 21 anys 
que Sañé i la seva família 
es van instal·lar al Soler de 
l’Espina, una masia aïllada, 
documentada des del segle 
XII, que portava més de 30 
anys abandonada. “Quan vam 
arribar aquí no se sentia ni 
el piular d’un pardal”, recor-
da. L’entorn, però, resultava 
ideal per fer realitat el seu 
somni: “Mirar de conviure 
amb la natura”. Per això, se 
les va anar empescant perquè 
el conjunt de la finca, de 13 
hectàrees, “fos atractiva per 
als animals que ens envol-
ten”. Van instal·lar caixes 
niu, van idear habitacles per 
a ocells, van habilitar tres 
basses artificials o van dei-
xar que un parell d’eugues 
manyagues mantinguessin 
els prats a ratlla. “A poc a poc, 
les bèsties es van acostar, 
algunes sense ni haver-les 
convidat”. Ara durant l’any és 
habitual veure-hi niar estor-
nells, puputs, mallerengues, 
pica-soques o ratpenats. 

La sortida inclou una pas-
sejada pel bosc que cobreix 
bona part de la finca. Tant 
per la banda de llevant, amb 
una vegetació típicament 
mediterrània d’alzines, gar-
rics i plantes aromàtiques, 
com pel vessant obac del 
turonet, d’un verd conti-
nental presidit pels roures, 
serveres o aurons. Durant 
el recorregut no val a badar. 

Ara una papallona aquí, ara 
una llagosta allà; de la pista 
d’una tofonera a la petja dels 
senglars; d’un escarbat curiós 
a unes orquídies salvatges. A 
l’entorn de les basses hi apa-
reix tot un altre submón de 
granotes, escorpins d’aigua o 
espiadimonis. Fins i tot algu-
nes tortugues d’aigua, una 
espècie amenaçada, que cor-
ren a submergir-se quan s’hi 
acosta la petita comitiva. Un 
recorregut per parar l’orella 

al refilar d’un pinsà o alçar la 
vista i observar com una àliga 
marcenca planeja majestuosa 
carena enllà.

“De petits tots tenim una 
atracció innata per les bèsti-
es, però a vegades els pares 
ens renyaven: no toquis, 
vigila... Jo he tingut la sort 
de poder mantenir aquesta 
atracció innata”, revelava 
Sañé, conscient que la convi-
vència dels humans amb la 
natura no té altre secret que 

el respecte: “Es tracta de no 
molestar-los; ells només bus-
quen aigua, menjar i refugi”.

Amb una dilatava trajec-
tòria com a naturalista i 
realitzador especialitzat en 
natura i viatges, que l’han 
portat a voltar per una vui-
tantena de països dels cinc 
continents, Sañé admet que 
necessitava plantar arrels en 
un indret com aquest. “Quan-
ta raó tenia l’avi quan deia 
que no hi havia res com la 

caseta i l’hortet”. Autor d’una 
dotzena de llibres, Sañé 
també ha estat guionista de 
programes televisius com 
Bèsties o, més recentment, 
Natura sàvia, amb Quimi 
Portet i en Peyu. Superades 
les fases de desconfinament, 
Sañé confia que aquest juliol 
ja podrà tornar a viatjar per 
Uganda i a l’agost, per Kènia 
i Madagascar. Mentrestant, 
res com redescobrir l’entorn 
del Soler de l’Espina.
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“La crisi deixarà 
moltes orquestres 
en situació precària”
Entrevista a Joan Comas, director de l’osonenca Orquestra 

Venus, la primera que torna a actuar després de la pandèmia

Sant Quirze de Besora ha encetat 
aquest dijous la seva festa major. 
Entre els actes ‘presencials’ des-
taca el concert de l’Orquestra Ve-

nus, d’Osona, la primera del seu 
ram que torna als escenaris. A 
les portes del 25è aniversari, EL 9 
NOU entrevista el seu director.

baix aquesta pandèmia tenim 
confiança que durant els 
mesos forts, agost i setem-
bre, podrem tornar a una 
certa normalitat, sempre res-
pectant les normes que ens 
vagin donant i adaptant-nos 
a les normatives que vagin 
sortint. 

Si no poden fer ball, 
poden fer concerts...

Exacte, si no podem fer 
ball podem oferir als pobles 
dues sessions de concerts 
(uns concerts més dinàmics 
on també fem participar 
la gent). Això és el que ara 
mateix estem pactant amb 
els ajuntaments on ja tení-
em compromisos per aquest 
estiu. Pensa que en un any 
normal arribem a fer, aproxi-
madament, unes 60 actuaci-
ons per tot el territori català.

I aquest estiu es quedaran 
molt més curts?

De cara a l’estiu encara 
vivim en una incertesa. No 
sabem quines mesures pren-
drà el govern a partir d’ara, 
amb la nova normalitat. Com 
et deia, ara mateix veient la 
desescalada i el procés a la 
baixa de la pandèmia estem 
convençuts que podrem tre-
ballar. Pensa que ara, en la 
fase 3, ja es podran fer actes 
a l’aire lliure amb capacitat 
per a 800 persones. Crec que 
també sortiran unes normes 
que es podrà ballar amb algu-
nes limitacions... 

Cal ser optimistes, doncs?
Sí. Ara mateix el problema 

més greu són els actes mul-
titudinaris, on cada any s’hi 
posaven 3.000 o 4.000 perso-
nes totes juntes. Nosaltres 
toquem als pobles i als balls 
on poques vegades s’ajunten 
més de 500 persones.

Com ho han fet per assa-
jar durant aquestes setma-
nes de confinament?

Fins ara no hem pogut 
assajar; tot just hem pogut 
fer mitja dotzena d’assajos 
al nostre local, mantenint 
les distàncies... Ens hem 
vist obligats a començar els 
assajos per estar a punt quan 
puguem anar a tocar. De fet, 

Sant Quirze/Torelló

Miquel Erra

Les cadires per veure el 
concert de dissabte de la 
festa major de Sant Quirze 
ja estan totes plenes, reser-
vades amb cita prèvia. Una 
cita que també esperen amb 
especial il·lusió els membres 
de l’Orquestra Venus, l’única 
orquestra de ball de caràcter 
professional que avui perdu-
ra a la comarca. 

Després de més de tres 
mesos parats, suposo que 
amb moltes ganes de tornar 
a pujar a l’escenari dissabte. 

I tant, dissabte tornem 
a arrencar motors a Sant 
Quirze. Serem la primera 
orquestra del país que tor-
narà a fer una festa major 
després de la pandèmia. El 
concert, previst per a les 7 
de la tarda, serà més llarg 
del normal i també hi haurà 
alguna sorpresa.

L’any que ve la Venus cele-
bra el 25è aniversari. Supo-
so que mai no havien viscut 
una situació com aquesta.

Efectivament, l’any que ve 
ja portarem 25 anys d’aven-
tures i mai a la vida hauríem 
pensat que viuríem una situ-
ació semblant; deixar de fer 
balls era impensable. Podíem 
suspendre bolos per incle-
mències meteorològiques, 
però no haguéssim cregut 
mai que seria per haver d’evi-
tar que la gent es trobés per 
compartir un ball o una can-
çó, una de les coses que més 
necessitem els humans...

Molts seguidors segur que 
els han trobat a faltar...

 Hem rebut molts comenta-
ris de gent que enyora molt 
poder ballar al ritme d’una 
orquestra. Aquí a la comarca 
tenim centenars de balladors 
que surten cada setmana a 
ballar. Per ells és una bona 
excusa per poder sortir de 
casa i fer esport, i al mateix 
temps deixar-se anar i fer 
pujar l’adrenalina. Pensa que 
només amb una sessió de ball 
una parella activa pot arri-
bar a moure’s l’equivalent a 

caminar gairebé 10 quilòme-
tres sense ni adonar-se’n.

Quantes actuacions calcu-
len que han perdut durant 
aquests mesos parats?

Bé, la pandèmia ens ha 
agafat justament quan vam 
parar després dels carnavals, 
i normalment l’abril i el 
maig són els mesos en què 
ens trobem per assajar nous 
temes, noves coreografies 
i també perquè els músics 
nous es puguin posar al dia. 
És cert que hem perdut unes 
quantes actuacions que ja 
teníem contractades, però 
veient com està donant el 

Joan Comas

ja ho hem pogut fer de mane-
ra legal perquè formem part 
d’una empresa.

El món de les orquestres 
de ball és molt competitiu. 
Creuen que n’hi haurà que 
plegaran arran de l’actual 
situació?

És possible que aquesta 
crisi deixi moltes orques-
tres en una situació molt 
precària i tinguem baixes, 
ja que és molt difícil man-
tenir tota la infraestructura 
d’una orquestra sense tenir 
ingressos. Nosaltres tenim 
l’avantatge que no depenem 
de l’orquestra al 100%. Molts 
de nosaltres fem altres coses, 
classes, formacions de swing, 
de jazz, docència... Entre tot 
ens traiem un sou per poder 
viure i sincerament esperem 
poder treballar aquest estiu, 
si no també ho passarem 
molt malament. La crisi del 
2008 ja es va endur algunes 
formacions... veurem què 
passa aquest any. Depenem 
molt de la conscienciació cul-
tural i la bona voluntat dels 
ajuntaments de no suspen-
dre els balls de festa major.

Tenen previst rebre cap 
mena d’ajuda pública?

Desgraciadament estem en 
un país on la cultura està a la 
cua de qualsevol ajuda. A paï-
sos com Portugal, Alemanya 
o França ja fa temps que les 
orquestres reben subvenci-
ons. Nosaltres no tenim dret 
a la prestació d’atur ni a cap 
subsidi. Estem acostumats 
a treure’ns les castanyes del 
foc i aquest cop crec que serà 
igual. La cultura hauria de 
ser un motor en qualsevol 
país desenvolupat. Aquí a 
l’Estat espanyol estem a anys 
llum d’això. Ens caldrà tenir 
molta paciència. Per sort, no 
ens podran prendre la il·lusió 
de pujar cada setmana dalt 

l’escenari i ara mateix és el 
que més anhelem.

És d’agrair que ajun-
taments com el de Sant 
Quirze s’atreveixin a anar 
programant concerts, oi?

Sí, la veritat és que estem 
molt agraïts a l’Ajuntament 
de Sant Quirze per apostar 
per la cultura. Penso que 
prenent totes les mesures 
adequades es pot fer que el 
nostre país vagi recuperant 
les festes majors. Aquestes 
últimes setmanes hem fet 
pinya amb la resta d’orques-
tres de Catalunya a través 
de la plataforma Cultura 
en Lluita per demanar que 
no se suspenguin les festes 
majors, que es prorroguin les 
actuacions o que es busquin 
alternatives, com han fet a 
Sant Quirze. Per nosaltres 
actuar dissabte serà tota una 
alenada d’aire fresc. Durant 
el confinament tot just hem 
penjat un parell de cançons 
a les xarxes gravant cadascú 
des de casa seva.

Quina és la clau de la per-
durabilitat de la Venus?

La clau per durar tant de 
temps és la il·lusió. Vam 
començar fa 24 anys amb 
un esclop i una espardenya 
però amb un entusiasme 
desbordant. Tot això ha 
canviat molt, però nosaltres 
vam haver de picar pedra per 
arribar a aconseguir viure 
del nostre somni. Molt temps 
de tocar sense cobrar... tot 
el que ingressàvem era per 
pagar l’equip de so. Vam 
comprar una furgo atrotina-
da i entre tots, durant molt 
temps, muntàvem, tocàvem 
i desmuntàvem. Només la 
il·lusió ens ha fet perdurar 
al llarg del temps. Un altre 
puntal ha estat la gent que 
ha passat per l’orquestra. 
Cadascú hi ha aportat molt 

“Depenem 
molt de la bona 

voluntat dels 
ajuntaments”

“En aquest 
país la cultura 
està a la cua de 

qualsevol ajuda”

“Molta gent 
enyora poder 
ballar a ritme 

d’una orquestra”

L’última actuació de l’Orquestra Venus va tenir lloc el passat 16 de febrer a les Roquetes
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Sant Quirze de Besora comença a marcar el pas de les festes de la 

‘nova normalitat’ amb una desena d’actes ‘presencials’ fins dimarts

Festa major amb cita prèvia

Sant Quirze de Besora

Guillem Rico

Un concert d’havaneres 
amb Els Pescadors de l’Esca-
la va donar aquest dijous el 
tret de sortida a sis dies de 
festa major a Sant Quirze. A 
diferència d’altres ocasions, 
però, les mesures sanitàries 
per evitar els contagis de 
la Covid-19 fan que la festa 
d’enguany sigui peculiar. 
Així, l’Ajuntament i les enti-
tats del municipi han pres 
mesures per mantenir una 
celebració amb una desena 
d’actes que es fan amb cita 
prèvia per controlar l’afora-
ment d’una zona a l’aire lliu-
re que s’ha habilitat expres-
sament per a l’ocasió. 

Segons l’alcalde, David 
Solà, en la fase 2 de des-
confinament es permet fer 
activitats amb fins a 400 
persones a l’aire lliure i per 
això han preparat l’espai a 
Can Guixà i han redactat un 
protocol. “Normalment no 
som 400 als actes” i l’espai 
l’han delimitat per a un 
màxim de 350 persones. La 

normativa que han creat fa 
que el públic faci l’entrada 
i sortida amb mascareta al 
recinte, on hi ha dispensa-
dors de gels hidroalcohòlics 
a l’accés. Les marques de 
distanciament s’han marcat 
al terra i els espais estan 
numerats, formats per una 
taula i quatre cadires, i en 

cas de ser fins a un màxim 
de 10 persones es podran 
ajuntar dos espais. Tots els 
espectadors, comenta Solà, 
estaran asseguts i mantin-
dran la distància de dos 
metres entre cada espai. 
L’alcalde explica que en 
els espectacles no hi haurà 
pauses i que tampoc hi hau-
rà lavabo ni guarda-roba, a 
banda que es desinfectarà 
el recinte entre acte i acte. 

La comissió de festes, 
que s’estrena aquest any, i 
el consistori han plantejat 
una festa major amb “dos 
actes per cada tram d’edat 
perquè tothom s’hi senti 
representat”. Així, hi haurà 
concerts per als joves, un 
vermut musical, espectacles 
infantils, el concert amb 
l’Orquestra Venus (que ja 
ha esgotat les entrades), 
una audició de sardanes o 
el castell de focs. Tot aca-
barà pels volts de 2/4 de 10 
del vespre. La idea era fer 
alguna cosa “i que la gent es 
distregui una mica” i alhora 
donar vida a comerços i res-
tauració. 

L’alcalde explica que 
“tenim el paper de fer-ho 
molt bé”, ja que obren camí 
i “no podem mirar com ho 
han fet altres”. És cons-
cient també que “som un 
poble petit” i és més fàcil 
de gestionar les multituds 
que altres municipis més 
grans. Mantenir la festa en 
petit format, afegeix, també 
és una manera de “donar 
suport a la cultura”.

Tastet festiu al 
barri de l’Horta 
Vermella de Vic

Vic El barri de l’Horta Ver-
mella de Vic no s’ha volgut 
quedar de viure un tastet de 
les seves festes i per això ha 
programat per aquest cap de 
setmana dos actes simbòlics. 
D’una banda, dissabte a les 8 
del vespre es farà la cercavila 
presidida pel personatge del 
barri, en Sibiu, que els veïns 
podran seguir des de casa. 
I diumenge, se servirà un 
dinar per emportar des del 
local de l’associació de veïns 
i que anirà a càrrec d’El Grae-
ller Rialler.

Muntanyola anul·la la festa 
major i avaluarà si trasllada 
alguns actes de cara a la tardor

Muntanyola

EL 9 NOU

Dimarts que ve s’escau Sant 
Quirze i Santa Julita, patrons 
de Muntanyola. Per tant, 
entre aquest cap de setmana 
i el que ve el poble hauria 
d’estar vivint la seva festa 
major d’estiu. Però no podrà 
ser. L’Ajuntament ha optat 
per la prudència i ha preferit 
suspendre la convocatòria.

“Ha quedat tot anul·lat”, 
ha confirmat l’alcalde, Carles 
Morera. Amb tot, l’Ajunta-
ment avaluarà la possibilitat 
de celebrar algun dels actes 
previstos per la tardor, “en 
funció de com evoluciona la 
pandèmia”. També llavors 
s’estudiarà què es fa amb la 
partida del pressupost des-
tinada a la festa, tenint en 
compte que “s’ha incremen-
tat la despesa social”.

Han habilitat un 
espai exterior 

amb entrada per 
a 350 persones

per poder arribar on som 
ara. Nosaltres venim d’una 
altra època. Nosaltres dèiem  
“Mama, mama!, vull ser 
músic!” i et responia “passa 
d’aquí, ves a la fàbrica a tre-
ballar”. Venim d’una època 
molt grisa. Els nostres pares 
van haver de lluitar molt per 
portar un plat a taula i la sub-
sistència deixava en un segon 
pla tot el que no era el treball 
convencional. Ara, per sort, 
la gent surt molt ben prepa-
rada gràcies a les escoles de 
música... Tot i així, el com-
promís  ja no és el mateix que 
abans.

Quants concerts porten a 
les espatlles en aquest gai-
rebé un quart de segle?

Ara mateix portem unes 
1.700 actuacions i uns 
700.000 quilòmetres recor-
reguts. Som dels pocs col-
lectius que hem visitat totes 
les comarques catalanes. 
Això sí, de cada poble només 
en coneixem la plaça i el 
pavelló.

Quants components té 

l’orquestra i quants en que-
den des del principi?

L’equip de l’Orquestra 
Venus el formem 18 perso-
nes entre músics, cantants i 
tècnics. De fundadors només 
quedem dos músics: en 
Ramon Planas, de Manlleu, i 
jo mateix. 

També són els únics oso-
nencs?

No. De la comarca ara 
som vuit persones: cinc 
músics i tres tècnics. Com a 
músics tenim Jaume Grau, 
trompeta de Sant Quirze; 
Ramon Planas, guitarra de 
Manlleu; Marcel·lí Druguet, 
saxo de Manlleu; Nayara 
Marchal, cantant i ballarina 
de Taradell, i jo mateix, com 
a tècnic i cantant.

Així, hi ha músics joves 
que vulguin entrar en 
aquest món?

Sí que entra gent jove, i 
molt ben preparats. T’he 
de dir que aquí a la Venus 
sempre hem mirat primer 
la persona que no el talent. 
Sabem que és molt difícil 

L’última actuació de l’Orquestra Venus va tenir lloc el passat 16 de febrer a les Roquetes

mantenir el caliu dels pri-
mers anys, quan els músics 
de l’orquestra érem una colla 
d’amics que ens agradava 
la música; ara, malgrat que 
ens hem professionalitzat, 
volem seguir prioritzant el 
bon ambient. M’agrada pen-
sar que som una família. El 
nostre objectiu principal és 
passar-ho bé, tenir ganes que 
arribi la propera actuació per 
tornar-nos a trobar i gaudir 
del que fem. Si treballes 
d’aquesta manera, els resul-
tats arriben per si sols.

Recorda la data i el lloc 
exactes del vostre debut?

Sí. Al Castell d’en Planes a 
Vic, en una convenció, un dia 
de novembre de 1996. 
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Vinyoles

Arnau Jaumira

Són les 11 i dos minuts quan l’aula es 
comença a omplir. Els 12 alumnes de 
sisè de l’escola Comtes de Lacambra 
van entrant convidats pel tutor, Felip 
Cedeño. Però aquest cop no és una 
aula habitual sinó virtual. Es troben 
cada dimarts i cada dijous al Meet 
per posar en comú dubtes sobre les 
activitats que tenen o per planificar 
què faran.

La Cristina és la primera a entrar i 
al cap d’un minut ja hi són tots. Esta-
ven tots a punt. De seguida s’adonen 
que hi ha algú que no coneixen, un 
usuari d’EL 9 NOU per poder escriu-
re aquesta crònica. El seu tutor, en 
Felip, els explica que hi som per veu-
re com funcionen aquestes classes 
virtuals.

Els primers minuts són complicats 
per entendre ningú, però aviat en 
Felip posa ordre: “Tothom silenciat, 
si us plau”. És la manera que ell pugui 
parlar i se l’entengui. Els nens es 
mouen com peix a l’aigua pel Meet. 
Són clarament nadius digitals, però 
sempre cal ensenyar-los com fer anar 
aquestes eines. “Els que us connecteu 
des d’un ordinador, amb control i la 
lletra D silencieu i activeu el micro 
fàcilment”, els explica en Felip.

Comencen les informacions per-
què aquest dijous “enviaran un 
SMS als vostres pares per dir-los a 
quin institut heu entrat per al curs 
vinent”. “Què és un SMS?”, pregunta 
una alumna. “Un missatge de text al 
mòbil”, li contesta en Felip. Ells són 
més de WhatsApp i els SMS els que-
den enrere. Veient que de vegades es 
creen converses paral·leles, la Berta 
demana que es vagi ràpid: “La meva 
mare té una reunió a les 12 i neces-
sita l’ordinador”. Hi ha cua per fer 
trobades digitals a moltes cases.

L’altra informació és sobre les colò-
nies. Dimecres es va fer una reunió 

Els 12 alumnes de sisè i el tutor, Felip Cedeño, aquest dijous al matí connectats a la plataforma de videoconferències Meet de Google

EL 9 NOU assisteix a una classe de tutoria als alumnes de sisè de l’escola Comtes de Lacambra de Vinyoles
per veure com ha canviat la forma de comunicar-se entre professors i alumnes en temps de Covid-19

Fer classe a través de les pantalles

amb els pares i ara en Felip els expli-
ca de què van parlar i que “és igual on 
anem, però l’important és fer alguna 
cosa junts i marxar a algun lloc. Les 
famílies volen que feu alguna acti-
vitat junts però alguns pares tenen 
dubtes, mirarem de solucionar-ho els 
propers dies”.

Dimarts tenen l’última trobada 
tota la classe. “És l’últim dia i anirem 
al pati i farem una gimcana d’ai-
gua, amb els espais ben marcats”, 
recalca en Felip. Cap d’ells ho posa 
en dubte, tothom n’és conscient. 
“Farem marques al pati i estarem a 
dos metres jugant l’un de l’altre”, 
afegeix. “Serà molt divertit”, diu 
un d’ells irònicament. És la manera 
de jugar que els ha tocat viure en 

aquest moment. Hauran de portar 
cadascú el seu esmorzar, una muda 
de recanvi i “més d’una mascareta 
per si es mulla”. “Posarem música 
al pati i farem una mica de comiat”, 
els explica el tutor. A més a més, el 
temps pot acompanyar. “He mirat la 
previsió del temps i diu que dimarts 
ha de fer molta calor”, els explica 
entre celebració dels nens i nenes. Al 
final queden que en Felip els enviarà 
un correu electrònic amb totes les 
instruccions i què cal portar.

També surt el tema de l’orla. “Us 
demano que m’envieu una foto per-
què podria agafar les que tenim a 
l’escola però crec que esteu millor 
ara, heu crescut molt”, els comenta. 

També parlen dels treballs pen-

dents i d’algú que no l’ha entregat. 
“Si no premeu lliurar, no m’arriba a 
mi i no us ho puc corregir”, els recor-
da en Felip. Algun d’ells ja demana 
per les notes finals. “Les notes del 
curs us les enviarem per correu elec-
trònic. Les del segon trimestre ja les 
hauríeu de tenir però les que valen 
realment són les finals”, els explica 
en Felip.

Abans d’acabar els recorda que ara 
que tanquen l’etapa a l’escola, ha bus-
cat fotos antigues als arxius de l’esco-
la. “Que petits que éreu! Voleu que us 
faci un muntatge amb les fotos?”, els 
diu en Felip. El sí és general. La clas-
se acaba i se citen per dimarts vinent 
per veure’s físicament en comptes de 
fer-ho per la pantalla.
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Què faràs aquest estiu? Aniràs a algun casal?La pregunta

Nil Roquer Font,  
8 anys
Sant Julià de Vilatorta

“M’he apuntat al casal d’estiu 
de la Gleva, que farem moltes 
activitats diferents. També em 
banyaré a la piscina, podarem 
els arbres del jardí i espero 
que estigui permès anar a la 
platja, perquè m’agrada buscar 
petxines i estrelles de mar. 
Normalment als estius a casa 
hi ve una au-pair i després amb 
la família les hem anat a veure 
a Manchester, Londres, París... 
Aquest any serà una noia que 
es diu Berta i ha viscut als 
Estats Units.”  

Queralt i Núria Vilella Capa, 
6 i 2 anys
Torelló

“Esperem poder anar de 
vacances uns dies a la platja 
i uns dies a la muntanya. 
Aniré al casal que han 
organitzat totes les entitats 
de Torelló i la meva 
germana continuarà anant a 
la llar d’infants fins a finals 
de juliol.”

Alina Bonvehí Fàbrega, 
3 anys
Santa Eugènia de Berga

“Aquest estiu aniré a la 
piscina de casa els avis i a 
la platja amb furgoneta. 
També aniré al casal 
d’estiu. Tinc moltes ganes 
d’anar a cole a Santa 
Eugènia a fer bombolles 
d’aigua i a jugar amb els 
meus amics.”

Elna Planas Vila, 
10 anys
Torelló

“Per les vacances m’agradaria 
anar a un càmping a la platja i 
visitar llocs nous. Però encara 
no sé si serà possible per 
la Covid-19. També espero 
poder fer el casal d’estiu que 
s’organitzarà al meu poble 
i així podré veure els meus 
amics després de tants dies. 
També voldria anar alguns dies 
a la tecnificació d’hoquei de 
Sant Hipòlit.”

Adrián Velasco Pérez  
i Ainhoa Velasco Pérez, 
11 i 7 anys
Manlleu

“Aquest estiu encara no tenim 
decidit què farem. Ho anirem 
veient sobre la marxa. Potser 
marxarem alguns dies amb la 
família per les vacances. De casal 
d’estiu aquest any no en farem. 
Quan faci bo aprofitarem per 
refrescar-nos a la piscina que 
tenim.”

Arlet i Ivet Casanova,  
6 i 10 anys
Folgueroles

Ivet: “Aquest estiu aniré a un casal que es 
diu El Campus, a Folgueroles, i marxaré una 
setmana de colònies. La resta de l’estiu fins 
que els pares no facin vacances anirem a casa 
dels avis, així ens podrem banyar a la piscina.”
Arlet: “Aniré dues setmanes al Casal de 
Folgueroles i després a casa dels avis amb la 
meva germana i els cosins.”

Joana i Quim Mendo Aparicio,  
7 i 5 anys
Torelló

“Tots dos ens hem apuntat al 
casal de Sant Vicenç, com altres 
anys, per jugar, anar amb patins 
i bicicleta, a la piscina... També 
farem algun quadern d’estiu, 
però ja hem treballat molt i ara 
toquen vacances, passar temps 
a Fussimanya, a casa dels avis 
i els tiets, i banyar-nos a la 
platja. A mi, en Quim, m’agrada 
molt fer forats a la sorra i que 
surti aigua. També marxarem a 
algun lloc amb l’autocaravana, 
però encara no sabem on.”

Arlet Babot Parcet,  
6 anys
Taradell

“Aquests mesos sense escola he 
jugat a casa amb la tieta, que 
em cuidava mentre els pares 
treballaven. Ara, continuaré 
estant amb la família tot l’estiu 
perquè al poble on visc no fan 
gaires casalets. M’agradaria 
que l’escola estigués oberta 
a l’estiu per recuperar el 
temps perdut amb els mestres 
i amics. Encara falta molt 
fins setembre! Serà un estiu 
diferent però ens ho passarem 
bé, quedarem amb amics i a 
l’agost anirem de vacances.”
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Vic

Eloi Puigferrer 

Des del moment que Elisabeth 
Armenteros, la guanyadora de 
l’edició d’enguany del concurs de 
dibuix d’El 9 + petit, va saber el 
tema a dibuixar, ho va tenir ben 
clar: “Per mi, una aventura emoci-
onant em fa pensar a estar enmig 
de la jungla, envoltada de plantes i 
animals”. Pivotant sobre la idea de 
“l’emoció d’explorar la natura”, va 
voler dotar el seu dibuix no només 
de molt color i una gran quantitat 
de detalls, sinó que també hi va 
voler incloure un “toc misteriós 
i màgic amb una llum al final de 
la selva en què es troba l’explora-
dora”, deixant obert el final del 
dibuix a la imaginació de tothom 
qui el miri. 

Tot i que l’elaboració ha estat 
llarga, Armenteros, que té 9 anys i 
va a l’escola Sagrat Cor de Vic, ha 
aprofitat “totes les estones quan 
acabava els deures durant el con-
finament per anar dibuixant-lo”, 
sent aquest un premi per haver 
acabat tota la feina que li encoma-
naven. I és que, per a ella, dibui-
xar és tota una passió. “La meva 

assignatura preferida a l’escola 
sempre ha estat la de Plàstica, i ja 
fa quatre anys que vaig a classes 
de dibuix, tres d’ells a La Fari-
nera i un amb una il·lustradora”, 
explica, “dibuixar ha estat la meva 
passió des que era ben petita”, afe-
geix. I tot aquest bagatge que ha 
anat acumulant es plasma directa-

ment en el dibuix guanyador, on 
ha combinat diferents tècniques, 
com “llapis de colors, difuminats, 
retoladors de punta fina per res-
seguir els dibuixos més detallats 
i fins i tot aquarel·les, tot i que no 
m’agradava com quedaven i no les 
vaig fer servir massa”. 

Per detalls així, el jurat format 
per les dissenyadores gràfiques 

Neus Páez i Ceci Rafael i la 
il·lustradora Maria Peix ha donat 
el premi a Armenteros, que afir-
ma que “no m’ho esperava per 
res i em va fer molta il·lusió quan 
m’ho van dir”. Però més enllà del 
reconeixement com a guanyado-
ra del concurs de dibuix d’El 9 + 
petit d’enguany, que se suma a 
altres concursos amb èxits en els 
quals ja ha anat participant els 
últims temps, un dels aspectes 
que li fa més il·lusió és el premi 
que s’emporta a casa: les quatre 
entrades per anar al Tibidabo, 
on no ha estat mai, però no és 
l’única, ja que “a mi també em 
fa molta gràcia poder-hi anar, ja 
que des de ben petita que no hi 
vaig”, afegeix la seva mare, amb 
qui anirà al parc d’atraccions. 
Armenteros no ha estat l’única a 
marxar amb les mans plenes, ja 
que tots els finalistes del concurs 
també han obtingut un premi per 
arribar tan lluny: podran gaudir 
d’una experiència en plena natura 
a La Selva de l’Aventura, amb una 
entrada que els permetrà viure 
una sensació ben propera a la que 
va inspirar el dibuix guanyador de 
l’Elisabeth.

Elisabeth Armenteros, 
guanyadora del concurs 
de dibuix d’‘El 9 + petit’

Aquest dimecres a la tarda es va lliurar el premi del certamen

El dibuix evoca la 
troballa d’una font 

de llum màgica 
i misteriosa a la 

selva

Jana Huertas
Escola Dr. Salarich, Vic

Greta Armengol
L’Escorial, Vic

Safae Bouzakoura
Escola La Sínia, Vic

Gal·la Rosell
Escola Bellpuig, Sant Julià de Vilatorta

Aina Segalés
L’Escorial, Vic

Laia van der Sluijs
Escola Josep M. Xandri, Sant Pere de Torelló

Queralt Fontdevila
Escola Mn. Cinto Verdaguer, Folgueroles

Vinyet Calvo
Escola Sant Genís i Santa Agnès, Taradell
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Anna Liu
Escola La Sínia, Vic

Gurvinder Singh
Escola La Sínia, Vic

Franklina Adu Akwama
Escola Dr. Salarich, Vic

Gal·la Rosell
Escola Bellpuig, Sant Julià de Vilatorta

Gurleen Kaur
Escola Dr. Salarich, Vic

Vinyet Calvo
Escola Sant Genís i Santa Agnès, Taradell

Clara Toll
Les Escoles, Gurb

MISSATGE SECRET
Descobriu quina frase de Miquel Martí i Pol s’amaga en aquest 
missatge susbtituint cada símbol per la seva lletra corresponent.
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P
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Solució: MISSATGE SECRET Tot està per fer i tot és possible
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CANVIA DE FREQÜÈNCIA

RESINTONITZA ABANS DEL
30 de juny de 2020

Ens trobareu al

CANAL 25

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

Si vius en una comunitat de propietaris, amb 
antenes comunitàries, s’haurà d’avisar un 
antenista 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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Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Taradell. Titelles El país 
de les puces, amb la Cia. 
Tactilicuä. Placeta Muriel 
Casals (plaça del Gili). 19.00.

Dissabte 13

Sant Quirze de Besora. Festa 
major. 11.00, espectacle 
infantil Clowntes i llegendes. 
19.00, concert amb 
Orquestra Venus. Descampat 
de Fixe.

Vic. Festes del barri de 
l’Horta Vermella. Cercavila 
presidida pel personatge del 
barri, en Sibiu, que els veïns 
podran seguir des de casa. 
Barri Horta Vermella. 20.00.

Diumenge 14

Ribes de Freser. Projecció 
de la pel·lícula Parásitos. 
Cinema Catalunya. 18.00.

Sant Quirze de Besora. Festa 
major. 12.00, vermut musical 
amb Tremendu Acústic. 
19.30, espectacle Magic 
Showman amb Mag Marin. 
Descampat de Fixe.

Vic. Festes del barri de 
l’Horta Vermella. Dinar per 
emportar des del local de 
l’associació de veïns, a càrrec 
d’El Graeller Rialler. Local 
associació de veïns Horta 
Vermella.

Divendres 12

Camprodon. Tarda de 
natura a Camprodon. 
Activitat gratuïta per 
conèixer la fauna i la flora 
de l’entorn de Camprodon 
a càrrec de biòlegs de 
Natura Montfred. Cal 
inscripció obligatòria al 
Consorci del Ter. Cal portar 
mascareta, roba còmoda i 
calçat esportiu. Davant de 

la gasolinera i el Parc de 
Bombers. 18.00.

Cantonigròs. Actuació de 
daBumbus, de Marta Roma 
i Antoni da Cruz. Plaça 
davant de l’església. 20.00.

Sant Quirze de Besora. 
Festa major. Concert amb Lo 
Pau de Ponts. Descampat de 
Fixe. 19.30.

fEstA mAjOr
SanT QuiRze de 
BeSoRa

Dissabte, a les 7 de la tarda, 
l’Orquestra Venus farà un 
concert al Descampat de Fixe

fEstEs BArrI HOrtA 
vErmELLA
ViC

Dissabte, a les 8 del vespre, 
en Sibiu farà la seva cercavila
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Farmàcies

Vic

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 12

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | dia 13

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 14

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 12 i 13

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 12 i 13

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 12, 13 i 14

Torelló

✚NOFRÉ

C. Manlleu, 31 | dia 12

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dies 13 i 14

Manlleu

✚MONTSE ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 12

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dies 13 i 14

Olost

✚LÓPEZ 

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 12

Prats de Lluçanès

✚VIVER 

C. Major, 35 | dies 13 i 14

Ripoll

✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dia 12

✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dies 13 i 14

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 12, 

13 i 14

Defuncions

Amalia Escobedo Heredia. 82 anys. Vic/La Mamola-Polopos

José Pérez Pérez. 86 anys. Vic

Maria Costa Noguer. 92 anys. Vic/Sant Julià de Vilatorta

Antonio Marmol Fernández. 63 anys. Centelles/Vic

Josep Homs Franch. 86 anys. Vic/Gurb

Serafina Sala Blancafort. 90 anys. Vic/Roda de Ter

Joana Capdevila Miranda. 79 anys. Roda de Ter/Vic

Teresa Dot Pujal. 101 anys. Vic/Manlleu

Víctor Alonso Sánchez. 63 anys. Sant Julià de Vilatorta/Vic

Maria Parramon Cirera. 103 anys. Roda de Ter

Rosa Barnils Rifa. 92 anys. Vic/Centelles

Julio Bares Castro. 78 anys. Centelles

Montserrat Ruiz Bertrina. 71 anys. Tona

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 12

Sant Nofre 
Sol: h 06.16 i 21.28

Dissabte, 13

Sant Antoni de Pàdua
Sol: h 06.16 i 21.28

Diumenge, 14

Sant Eliseu
Sol: h 06.16 i 21.29

Dilluns, 15

Santa Maria-Miquela
Sol: h 06.16 i 21.29

Dimarts, 16

Sants Quirze i Julita
 
Sol: h 06.16 i 21.30

Dimecres, 17

Santa Emília Vialar
Sol: h 06.16 i 21.30

Dijous, 18

Sants Marc i Marcel·lià
Sol: h 06.16 i 21.30

Francisca Costa Vitó. 95 anys. Tona

Maria Torrebadella Pairó. 81 anys. Sant Pere de Torelló

Alfonso Bonilla Salas. 61 anys. Torelló

Ramon Coll Coromina. 75 anys. Santa Maria de Besora

Tomás Zapater Oliván. 93 anys. Torelló

Quima Domènech Caula. 89 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Jaume Suriñach Font. 94 anys. Torelló

José Arcos Hidalgo. 85 anys. Torelló

Glòria Plans Pascual. 43 anys. Barcelona/Alpens

Enric Castany Font. 72 anys. Vic/Prats de Lluçanès

Esperanza Fernández Vázquez. 79 anys. St. Joan de les Abadesses

Joan Bassaganya Arimany. 82 anys. St. Joan de les Abadesses

Maria Carme Tarón Monleón. 89 anys. Ripoll

Naixements

Si voleu publicar
el nom dels vostres 

fills en aquest apartat 
truqueu al

tel. 93 889 49 49
o bé envieu
un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Nil Montanyà Robles. Tona

Divine Eghosa Osamon. Vic

Lluc Verdaguer Mas. Sant Boi de 

Lluçanès

Laia Gómez Tomas. Vic

Yanis Benahi. Vic

Guim Barcons Triado. Calldetenes

Ignasi Busquets Alonso. Roda de Ter

Noa Nguyen. Vic

Bernat Delicado Capdevila. Sant Pere 

de Torelló

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

el Moianès i Osona.
De dilluns a divendres a les 14h

Presenta Natàlia Peix
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EL TEMPS 

Vic

Ripoll

6.15 am

9.27 pm

Vic

Ripoll

6.15 am

9.26 pm

Vic

Ripoll

6.15 am

9.26 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
elèctrica

Neu

Boira

Ruixats

Plugims

Vent
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Població   Dia Mín.    Dia Màx. Litres

Alpens 10-Juny 6,7 06-Juny 24,4 90,2

Gurb “El Serrat” 10-Juny 8,3 06-Juny 26,7 86,8

La Gleva 10-Juny 8,2 06-Juny 27,4 111,8

L’Esquirol Sud 09-Juny 7,4 06-Juny 25,0 67,8

Molló 08-Juny 4,4 06-Juny 15,3 78,7

Montseny - El Brull 10-Juny 8,4 06-Juny 21,9 60,2

Planoles 10-Juny 4,6 06-Juny 21,1 57,6

St.Julià de Vilatorta 09-Juny 8,4 06-Juny 26,1 90

St.Pau de Segúries 05-Juny 5,8 06-Juny 19,4 90,2

Sta.Maria de Besora 10-Juny 7,0 06-Juny 24,3 77,8

Sora 05-Juny 7,6 06-Juny 24,8 50,4

Torelló 10-Juny 8,5 06-Juny 27,3 68,2

Vic 05-Juny 8,4 06-Juny 26,2 60

Previsió divendres
Ens trobem amb un mes de juny excep-
cional a alguns punts de la comarca, amb 
més de 200 litres en només 10 dies. Aquest 
divendres al matí hi haurà cel ennuvolat en 
general, amb algun ruixat dispers i amb més 
clarianes i estones de sol la resta del dia. Les 
temperatures pujaran.

Previsió dissabte
Tenim una mica de treva per al cap de set-
mana. Dissabte al matí amb algun banc de 
boira i cel mig ennuvolat. Podria créixer 
alguna nuvolada al Ripollès i deixar algun 
ruixat. Les temperatures es mantindran o 
podrien pujar lleugerament. El vent bufarà 
del sud-oest, de fluix a moderat.       

informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Previsió diumenge
Continuarà el cel mig ennuvolat, sobretot 
al Ripollès i nord d’Osona. A la resta, domi-
ni del sol i temperatures pujant, amb màxi-
mes d’entre 22 i 25°C. Ambient molt suau 
en general. Pel que fa al vent, continuarà 
moderat del sud-oest. Dilluns i dimarts les 
temperatures pujaran i tornaran els ruixats 
de tarda.
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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: De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dissabtes 9 a 13h

Cita previa al tel. 681 15 42 12
Tel. 93 885 08 08 . C. Morgades, 23, baixos - Vic

ANÀLISIS CLÍNIQUES
 SYNLAB 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

La violència cap a les dones pel fet de ser-ho, 
malauradament, és una realitat que s’estén a 

totes les societats i que té greus conseqüències 
físiques, psicològiques i socials per a les seves 

víctimes. A Catalunya, s’ofereixen diferents 
serveis d’atenció a la dona per fer front a aquest 

tipus de violència i poder actuar.

En cas de violència, qui em pot ajudar?
És important entendre que la víctima de violència no està 
sola i que sempre és millor denunciar i que algú més en 
tingui coneixement que no fer res. A Catalunya existeixen 
serveis i recursos per atendre les dones que pateixen qual-
sevol mena de maltractament, entre els quals cal destacar:

• Línia 900 900 120. Servei d’atenció gratuït, confidenci-
al i permanent, les 24h/365 dies de l’any. Atén, en 124 
llengües, qualsevol situació de VM, oferint informació i 
assessorament sobre quines opcions i recursos existei-
xen. És l’entrada a tota la xarxa de serveis especialitzats.

• Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). És 
un servei de proximitat que depèn dels ajuntaments. A 
l’Ajuntament de Barcelona, el SIAD s’anomena SARA 
(Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida).

• Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE). Per a con-
sultes més concretes en VM. Ofereix atenció especialit-
zada, informació i recuperació a les dones víctimes, i als 
seus fills i filles. Hi ha 8 oficines SIE a tot Catalunya.

• Serveis d’intervenció en crisis greus i atenció policial.
Aquest servei s’activa en cas de VM brutal o assassinat, 
per atendre de forma immediata les víctimes i la seva co-
munitat. Les comissaries de Mossos d’Esquadra dispo-
sen de personal especialitzat per tramitar denúncies.

Davant la violència 
masclista,

DEmana aJUDa!
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PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

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

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

Plànols de finques

Sintonitzeu

la ràdio d’Osona

Escolteu la ràdio d’Osona al 92.8

Sempre al vostre servei

TORNEM
AL MUSEU

Entrada 2x1 · Accés directe amb l’entrada online
Diumenges fins a les 20 h · Bus llançadora gratuït · Visita confortable i segura

Bus: Pl. d’Espanya, de divendres a diumenge
Promoció 2x1 no acumulable a altres descomptes #tornemalmuseu

Divendres, 12 de juny de 202054
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Jordi 
Sunyer

Com es va escampar el coro-
navirus arreu del món? Doncs 
el pilot de buguis de Manlleu 

(nascut a Manresa i crescut a Olost) Gerard 
Farrés ho té claríssim: per culpa del Dakar. 
Dilluns, al magazín Territori 17, va expli-
car que durant la cursa “mig pàdoc va estar 
malalt amb dies d’hospital i tot, i febres” i, 
a més, “hi havia molts xinos”. El Dakar, amb 
participants arribats d’arreu del planeta, es 
va disputar al gener “i en aquells moments 
encara ningú pensava en el coronavirus però 
ves a saber, potser molts pilots ja l’hem pas-
sat”. I quan van tornar cap a casa, potser el 
van escampar arreu. Agafant-nos al peu de la 
lletra la teoria de Farrés, doncs, resulta que si 
aquest any no hi ha hagut Patum a Berga és 

per culpa del Dakar. De tota manera, aquest 
dijous al vespre a EL 9 TV sí que hi va haver 
Patum i es va poder seguir íntegrament tota 
la festa (era la retransmissió de l’any passat) 
sense haver de patir ni per les cremades, 
ni per un cop de cua d’àguila al cap, ni per 
un control d’alcoholèmia dels Mossos d’Es-
quadra a la recerca d’amants de la barreja. 
Tampoc vam patir per si ens venia un atac de 
pixera a mitja festa. Cap al lavabo de casa i 
arreglat. L’alcalde de Vilanova de Sau, Joan 
Riera, en canvi, sí que va tenir problemes 
dimarts per anar a canviar l’aigua a les olives. 
Ho vam veure a El 9 Informatiu. Estava mani-
festant-se a Barcelona amb altres represen-
tants del món rural català per protestar con-
tra la nova Agència de la Natura “i no ens van 
deixar entrar ni als lavabos del Parlament”. Si 
la mani hagués estat virtual, com la Patum, 
Riera no hauria tingut aquest problema.   

EL FORAT DEL 9

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 12

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Un 
tomb pel Corpus. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Presenten: 
Vicenç Bigas i Jordi Sunyer. 
12.00 VICACTIVA’T A CASA. 
Amb Aina Portell, Raül Obiols i 
Mercè Cuberta. 
12.30 L’ESCOLA A CASA.  
13.00 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Joan Sala, síndic de greuges de 
Vic. Presenta: Víctor Palomar. 
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 GAUDEIX LA FESTA. 
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 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
21.30 L’ESCOLA A CASA.  
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Plana del Penedès. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 GAUDEIX LA FESTA. 
23.30 PAISATGES ENCREUATS.  
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Soldados de sala-
mina. 
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dissabte 13

6.00 PAISATGES ENCREUATS. 

6.30 GAUDEIX LA FESTA. 
7.00 L’ESCOLA A CASA.  
7.30 TEMPS AFEGIT. Xevi Bar-
riobero i Jordi Sainz, directors 
esportius del Femení Osona i el 
CB Torelló. 
8.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
8.30 VICACTIVA’T A CASA. 
9.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Cuinem! 
9.30 QUATRE PARAULES. Jofre 
Martell, autor de La meva millor 
pitjor idea. 
10.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
11.00 L’ESCOLA A CASA.  
11.30 EL 9 INFORMATIU. De 
dilluns a divendres. 
12.45 OSONA DES DEL CONFI-
NAMENT. Càpsules. 
13.00 ANGLE OBERT.  
14.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
14.30 AVENTURA’T. Els bar-
rancs de Sant Pere i Santa Baia. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. 
15.30 VICACTIVA’T A CASA. 
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 THE WEEKLY MAG. 
17.30 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÀS. Cuinem! 
18.00 HORARI D’ESTIU. Maga-
zín. L’illa de Gràcia al Delta de 
l’Ebre. Presenta: Anna Fortuny.
20.00 DOSOS AMUNT. Presen-
ten: Toni Comes i Carles Cortés. 
20.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
21.00 PREMIS CIUTAT DE 
TARRAGONA. En directe.  
22.00 TELÓ DE FONS. El futur 
del ritual. 
22.30 LA TRAMOIA. Daniel Boga. 
23.30 SABERUTS. Capítol 7. 
23.35 GAUDEIX LA FESTA. 
0.00 TELÓ DE FONS.  
0.30 TORNA-LA A TOCAR, 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  

1.30 AVENTURA’T.  
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Diumenge 14

6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9 
MAGAZÍN. De dilluns a diven-
dres. 
7.15 OSONA DES DEL CONFI-
NAMENT. Càpsules. 
7.30 LA TRAMOIA.  
8.30 VICACTIVA’T A CASA.  
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
9.30 L’ESCOLA A CASA.  
10.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
Infantil. Les tres bessones. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.22 OSONA DES DEL CONFI-
NAMENT. Càpsules. 
12.30 L’ESCOLA A CASA. 
Dilluns / Dimecres / Divendres. 
14.00 PAISATGES ENCREUATS. 
14.30 AVENTURA’T. 
15.00 VICACTIVA’T A CASA. 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. 
16.00 DIBUIXOS ANIMATS. 
17.00 LES MALIFETES DE 
L’EMIL. Cinema infantil.  
18.00 HORARI D’ESTIU. Maga-
zín. La Patum de Berga. 
20.00 EURO COVID-19.  
20.30 AL DIA CAP DE SETMA-
NA. Informatiu.  
21.00 QUATRE PARAULES. 
21.30 ANGLE OBERT. 
22.30 ENTREVISTA A PAU 
DONÉS. Reemissió. Entrevista 
realitzada l’1 de març de 2017. 
23.30 PAISATGES ENCREUATS. 
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
0.30 EL 9 INFORMATIU. De 
dilluns a divendres. 
1.45 LA TRAMOIA.  
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

La teoria de Farrés i els 
lavabos del Parlament

Lliurament dels 
Ciutat de Tarragona 
El veredicte del 30è premi 
de novel·la Pin i Soler, el 
20è premi de traducció 
Vidal Alcover i el 23è 
premi de narrativa curta 
per Internet Tinet.

Premis Ciutat de Tarragona 
dissabte, 21.00

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga (a la 
foto) presenta cada dissab-
te i diumenge l’informatiu 
que conté les notícies més 
destacades del cap de set-
mana.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

Recordant Pau 
Donés
Reemissió de l’entrevista 
que Mònica Hernández, 
Maria Palau i Jordi 
Vilarrodà van fer l’1 de 
març de 2017 al líder de 
Jarabe de Palo.

Entrevista a Pau Donés 
diumenge, 22.30

Arrenca ‘Horari d’estiu’, 
el magazín itinerant del 
cap de setmana
L’illa de Gràcia, l’única illa fluvial habitada de Catalunya, 
al Delta de l’Ebre, i Berga, on en una situació normalitza-
da s’hauria celebrat la Patum, són els primers destins del 
nou magazín d’estiu, que es podrà sintonitzar cada cap de 
setmana fins al 6 de setembre. Entrevistes, reportatges 
i seccions diverses per conèixer els costums i la gent del 
territori coincidiran durant dues hores les tardes del cap 
de setmana en un espai presentat per Anna Fortuny.   

Horari d’estiu 
dissabte i diumenge, 18.00
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Cromos

Consell d’Alcaldes (I)
Els plens telemàtics donen per a 
molt. Al Consell d’Alcaldes d’Osona 
d’aquesta setmana enmig del ple a 
l’alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi 
Bruch, li van trucar el timbre de 
casa. Suposem que no era cap veí que 
estigués seguint el ple i no li agradés 
alguna cosa del que deia. 

Consell d’Alcaldes (II)
La novetat del Consell d’Alcaldes és 
que era semipresencial. Encara més 
complicat. Alguns hi eren de cos 
present i els altres, virtual. El proble-
ma és que entre els alcaldes també 
hi havia els periodistes. Algun cop 
estàvem temptats d’aixecar el braç i 
opinar. 

Un dels 
acudits més 
ocurrents 
d’aquests 
dies de 
pandèmia 
consistia a 
adjuntar una 
fotografia 

de la família Borbó amb la 
paraula corona-virus. L’hu-
mor més brillant sempre és 
el més senzill.

En pocs anys, la imatge de 
la monarquia espanyola s’ha 
deteriorat de forma irrevoca-
ble. No fa ni una dècada que 

Joan Carles I encara caçava 
elefants a Botswana mentre 
Espanya estava enfangada 
en una crisi descomunal amb 
l’atur més alt de la història. 
Des de llavors, la brutícia 
només ha fet que esquitxar 
més i més amunt i han hagut 
de falcar un cordó sanitari 
arran de l’actual rei Felip per 
aïllar-ne la sang blava teòri-
cament incorrupta.

L’intent d’aparentar certa 
modernització ha obligat a 
enviar un gendre a la presó, 
abdicar un rei i retirar-li la 
paga a mitja família. Però 

ni així. Ara el vell monarca 
està contra les cordes per 
unes suposades comissions 
cobrades a l’Aràbia Saudita 

en exercici del seu càrrec 
milionari, hereditari i pagat 
per l’erari públic. Felip VI és 
l’última carta que queda de 
la baralla, però no està clar 
que el rei guanyi la mà.

Per al ciutadà del segle 
XXI, els privilegis que osten-
ta aquesta elit rica pagada 
del compte comú resulten 
desorbitats i, sobretot, inne-
cessaris, improductius. I ja no 
diguem si, a sobre, negocien 
prebendes il·legals. És tan 
demencial i flagrant que ni 
la justícia, ni la política, ni la 
premsa –que des de la Tran-

sició li havien fet d’escut– no 
ho han pogut passar per alt: 
amants, testaferros, dona-
cions sospitoses, comptes 
secrets, una fortuna milionà-
ria i una deixa compromete-
dora pel fill. Que les vergo-
nyes s’hagin ventilat primer 
a l’estranger hi ha obligat: la 
premsa anglesa ho ha esbom-
bat, la fiscalia suïssa ha 
seguit el rastre del blanqueig 
de capitals i l’espanyola s’ha 
vist empesa a posar-s’hi però 
amb aquella mandra còsmica 
de ficar-se en un jardí.

La monarquia ha estat un 
dels tabús intocables here-
tats del franquisme, com la 
mateixa institució, fosca i 
anacrònica. Qüestionar-la era 
fer trontollar un pilar de la 
Transició i, per extensió, la 
democràcia espanyola. Avui 
només és garantia de la uni-
tat d’Espanya, pel que hem 
sentit de Felip VI. Potser ja 
és hora que la democràcia 
espanyola demostri la seva 
maduresa aixecant la invio-
labilitat del rei, que li ha per-
mès total impunitat.

En un gir de guió digne de 
Gila, alguns mitjans afirmen 
que Joan Carles podria des-
cartar-se i fixar la seva resi-
dència a la República Domi-
nicana, igual com van enviar 
Urdangarin a Washington 
però en versió bananera. 
Com si l’exili no fos encara 
més escandalós. Après moi 
le déluge. S’ha de reconèixer 
que seria espatarrant que el 
rei fos el primer espanyol a 
viure en una república.

Laura Serra

V.
P

Els privilegis 
d’aquesta 

elit resulten 
desorbitats, 

improductius i 
innecessaris

DESCARTAR EL REI
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President
A la presentació del Centre de Tecni-
ficació Esportiva de Vic la consellera 
de la Presidència, Meritxell Budó, 
va rebre una trucada a mitja roda de 
premsa i es va aixecar de la taula per 
atendre-la. Va resultar que era el pre-
sident Quim Torra, i ja se sap que les 
trucades del jefe s’han d’agafar.

Rajolí
A Cantonigròs hi ha la font del Rajolí, 
que el seu nom descriu molt com és. 
Ignasi Camps explicava aquesta set-
mana a les xarxes socials que després 
de les pluges persistents dels últims 
dies la font se surt de mare i hauria 
de canviar el nom. Com a mínim, diu 
ell, la font del Rajolinàs.


