
Amb l’edició 
d’avui podeu 
comprar el 
llibre

Per només

Diàlegs i una selecció 
d’imatges per testimoniar la 
crisi de la Covid-19
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La fiscalia demana fins a 41 
anys de presó per als ripollesos 
processats pel 17-A
El Parlament tanca la comissió d’investigació dels atemptats sense haver pogut acreditar la relació d’Es-Satty amb el CNI

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

No va ser un Sant Jordi com els habitu-
als però va ser millor del que preveien 
els llibreters. Les parades instal·lades 

dijous a la plaça de Vic van anar rebent 
visitants durant tot el dia però sense 
les habituals aglomeracions. El llibre de 

l’escriptora mallenca Irene Solà i el de 
l’expresident de la Generalitat Carles 
Puigdemont van ser dels més venuts. 

Sant Jordi ‘salva’ els llibreters

(Pàgines 2 i 3) Pilarín Bayés firmant llibres aquest dijous a la tarda a la plaça Major de Vic

Els positius 
de Covid-19 
es mantenen 
estables a Osona 
i el Ripollès

(Pàgines 4 i 5)

El Ripollès demana 
poder acollir la seu 
de la nova Agència 
de la Natura de 
Catalunya

(Pàgina 10)

(Pàgines 6 i 7)

Marihuana a una granja a les Masies de Voltregà 
Dos mossos que feien esport van sentir una forta olor de 
marihuana que procedia de la cort de porcs d’una granja de les 
Masies de Voltregà. Es van detenir dues persones.

(Pàgina 13)

Projecten un 
parc fotovoltaic 
a Folgueroles 
compatible amb l’ús 
agrícola i ramader	

(Pàgina 11)

Manlleu proposa 
ara al Ministeri que 
li cedeixi gratis part 
de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil

(Pàgina 9)

Una	Porronada	
atípica	pel	
coronavirus	dona	el	
tret	de	sortida	a	la	
festa	major	de	Torelló

(Pàgines 32 a 35)

El Club Bàsquet 
Vic renova per 
una temporada 
més el capità  
Juli Garrote

(Pàgina 43)

Acte reivindicatiu 
del GDT per la 
contaminació de la 
riera de Sant Martí 
Sescorts

(Pàgina 8)
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La plaça Major de Vic va ser un dels centres 
neuràlgics, aquest dijous, d’un Sant Jordi d’es-
tiu insòlit però que ha complert les expectati-
ves. Els llibreters estan satisfets de les vendes.

El Sant Jordi 
d’estiu que 
s’esperava

Els llibreters, satisfets amb els resultats

Vic

Jordi Vilarrodà

Llibreters i floristes es mira-
ven amb cautela el Sant Jordi 
d’estiu, sense esperar-ne un 
resultat espectacular. Els 
dubtes que es van crear el 
cap de setmana passat no 
ajudaven a crear un ambient 
favorable. Potser per les 
expectatives poc ambicioses 
que hi havia, el resultat del 
Dia del Llibre i de la Rosa 
va ser millor del que tothom 
es pensava. La plaça Major 
de Vic, on es concentraven 
les parades d’una ciutat que 
pot presumir de les que té 
més llibreries per nombre 
d’habitants d’Europa, va ser 
el termòmetre d’una jornada 
que va començar més tard 
del que és habitual en un 
Sant Jordi, però que al vespre 
es va allargar una estona. 

Res a veure amb un Sant 
Jordi normal. Tothom qui 
tenia una de les 10 parades 
de la plaça Major –n’hi havia 
10 més repartides en altres 
punts de la ciutat– ja sabia 
que la comparació no tenia 
sentit encara que s’hagi uti-
litzat el nom de Sant Jordi 
per entendre’ns. “Estar aquí 
ja és un premi, tot el que 
vingui serà de més a més”, 
deien al matí Raquel Sans i 

Ramon Soldevila des de la 
més petitona de les parades, 
on només hi ha els llibres de 
la Granota Nota i una mica 
de marxandatge d’aquests 
contes musicals de factura 
osonenca que s’han fet popu-
lars. En general, els llibreters 
tenien un degoteig de clients 
però no s’acumulava la gent a 
les parades, on prop del mig-
dia ja queia un sol de justícia. 
Davant la privilegiada llibre-
ria Anglada, sota l’ombra de 
les voltes, sí que alguns com-
pradors feien cua per entrar. 
“Jo vinc a comprar el d’en 
Puigdemont, en tinc quatre 
d’encarregats”, deia un pare 
amb la seva filla, que tenia 
clar el seu objectiu. Un indici 
del que acabaria passant al 
llarg del dia. També floris-
teries treien el nas en un 
dia en què la clàssica imatge 
d’una parella amb llibre i 
rosa era força cara de veure. 
“Tot i això, ha vingut més 
gent de la que esperàvem, 
ara ja estem preparant roses 
per a la tarda”, deien des de 
la parada d’Aràlia, amb unes 
magnífiques roses vermelles 
a 7 euros la unitat. Sempre 
hi ha els desinformats: “Ha 
passat gent que no sabia que 
avui es feia el Sant Jordi”. 

La tarda va costar d’ani-
mar-se, en una jornada de les 

A dalt, ambient a les parades de la plaça Major de Vic al captard. A baix, una parada de floristeria, el gel hidroalcohòlic present a tot arreu i la parada de la Granota Nota

més caloroses que s’han vis-
cut aquest juliol a Vic, però 
a partir de les 6, quan el sol 
començava a afluixar, la gent 
va sortir i en algunes para-
des es veia un ambient que 
recordava de lluny el d’un 
23 d’abril. La cua més llarga 
era a la parada de la llibre-

ria Mater, on Pilarín Bayés 
signava llibres. El Sant Jordi 
més estrany de la seva llarga 
vida, segur. “Però ho hem de 
fer, per mantenir l’esperit”. 
Ningú no marxava sense la 
seva dedicatòria amb dibui-
xet inclòs. Montse Ayats, 
presidenta de l’Associació 

d’Editors en Llengua Catala-
na, i una de les persones que 
més ha treballat perquè fos 
possible aquesta festa des 
de la Cambra del Llibre, no 
amagava que els últims dies 
havia perillat. Les notícies 
de Barcelona van fer tron-
tollar la campanya creada 

Un dia per tornar-se a trobar
Ripoll/Taradell Al voltant d’aquest Sant Jordi 
també s’han organitzat activitats paral·leles en 

diferents poblacions d’Osona i el Ripollès. La 
voluntat de no deixar passar aquesta data ha pas-
sat per sobre de les circumstàncies. D’esquerra a 

dreta, a Ripoll, el Tastet d’Autors Km 0 que Òmni-
um Cultural organitza amb els autors del Ripollès 
a la plaça de Sant Eudald. El mateix dia, dimecres, 
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la Biblioteca Antoni Pladevall de Taradell 
organitzava un recital amb motiu dels 50 
anys de la mort de Josep Carner. A Tona, 

Sant Jordi se celebrava amb un espectacle 
de carrer, i a Gurb, l’Espai Activa’t regalava 
roses que ells mateixos havien elaborat. 

Informació al telèfon 93 781 80 58

En vEnda
dos apartaments 

contigus a 
Empuriabrava,

de 70m2 cada un.
a cinc minuts de la 

platja.
Es venen de forma 

independent.

En vEnda
Pis a vic, a cinc minuts 
del Passeig. 81m2, tres 
habitacions i pàrquing.

En lloguEr
Pis cèntric a Prats de 
lluçanès, de 120m2 i 
quatre habitacions.

V E N D A  -  L L O G U E R
TRACTE DIRECTE AMB PROPIETARI
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El ‘Fadrí del Montseny’, l’escultura que Joan Sala va dedicar al poeta l’any 2002, pel centenari de la seva mort, testi-
moni de la presentació del llibre, aquest dijous al vespre als jardins de Can Dachs, davant una setantena de persones

Es presenta el nou volum de l’Obra Completa, ‘Aires del Montseny’

La síntesi de Verdaguer

Folgueroles

Miquel Erra

En l’any que es commemora 
el 175è aniversari del nai-
xement de Jacint Verdaguer 
(1845-1902), la presència 
del gran poeta folguerolenc 
no podia faltar en una cita 
com la d’aquest inèdit Sant 
Jordi d’estiu. Ho va fer amb 
la presentació d’Aires del 
Montseny, un llibre que 
mossèn Cinto va escriure el 
1901 i que ha esdevingut una 
obra cabdal dins de la seva 
bibliografia. En aquest cas es 
tracta d’una reedició crítica, 
a càrrec del filòleg i profes-
sor emèrit de la UVic Llorenç 
Soldevila, convertida en el 
14è volum de la col·lecció 
“Jacint Verdaguer. Obra 
Completa”, que actualment 
edita Verdaguer Edicions. 
L’acte va tenir lloc aquest 
dijous al vespre als jardins de 
Can Dachs de Folgueroles.

El llibre inclou 35 poemes 
que Verdaguer va escriure 

durant més de 40 anys. “És 
una autèntica, volguda, 
pensada i reflexionada auto-
biografia”, va sentenciar Sol-
devila, que va qualificar Ver-
daguer com “un dels grans 
genis de la nostra cultura”. 
El llibre testimonia el pes 
emotiu que va tenir per al 
poeta el massís del Montseny 
–a cavall dels seus dos mons, 
la Plana de Vic i Barcelona– i 
en especial la creu del Mata-
galls, sota el signe de la qual 
“va néixer i morir”. El volum 
recull alguns dels poemes 
més populars de Verdaguer, 
a través dels quals evoca 
des de la infantesa –amb 
referències inevitables de 
Folgueroles– fins a l’interès 
per la cultura popular o els 
seus referents literaris. Un 
recorregut per la seva evolu-
ció vital, ideològica i estèti-
ca. I és que “Verdaguer són 
molts verdaguers”, va insistir 
Soldevila, que va aprofitar 
per avançar que està treba-
llant en la publicació d’una 

biografia “divulgativa” de la 
vida del personatge.

“Aires del Montseny esdevé 
una peça fonamental dins 
l’extens corpus verdaguerià”, 
va voler remarcar M. Àngels 
Verdaguer, directora de la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la UVic-UCC 
i revisora d’un volum que, 
“per primera vegada”, recull, 
a banda de la versió crítica, 
els textos originals. 

“És una obra que ha portat 
dècades de treball”, va remar-
car Jordi Boix, director de 
Verdaguer Edicions. Aquest 
és el sisè dels 14 títols de 
l’obra completa que ha assu-
mit l’editorial, creada per fer 
realitat una idea nascuda als 
anys 90, la de publicar, en 42 
volums, tota l’obra revisada 
del poeta. “Per nosaltres 
aquest és un projecte de 
país”, va reblar Boix. L’acte es 
va cloure amb la lectura d’al-
guns dels poemes a càrrec de 
l’actor i rapsode Lluís Soler. 
Impagable.
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A dalt, ambient a les parades de la plaça Major de Vic al captard. A baix, una parada de floristeria, el gel hidroalcohòlic present a tot arreu i la parada de la Granota Nota

deia Ayats. Sense xifres a la 
mà encara, poc abans de les 
8 del vespre, tot apuntava a 
un bon balanç. “No és Sant 
Jordi, és una altra cosa en un 
altre moment”, deia Ayats. 
Des de l’Ajuntament, la 
regidora Bet Piella també 
estava satisfeta del resultat: 
“La ciutat hi ha guanyat, al 
matí ha estat tranquil però 
ara la gent ha sortit”. Piella 
remarcava l’expertesa de 
Vic a gestionar els mercats 
setmanals, que han anat 
creixent i ara ja tenen més 
de dues-centes parades, com 
a clau per haver-se encarat 
al Sant Jordi d’estiu amb 
confiança. “Hem reforçat la 
vigilància amb agents cívics 
i la Guàrdia Urbana”. De fet, 
no era estrany veure algun 
agent acostant-se a persones 
sense mascareta i recordant-
los l’obligació de portar-la. 

Cap al tard, els llibreters 

també començaven a fer 
recompte dels títols més 
venuts. Més repartit, com 
allò que passa amb la lote-
ria de Nadal, però amb un 
premi gros, almenys a Vic. 
“El d’en Puigdemont, amb 
diferència”. El llibre del pre-
sident a l’exili escrit amb la 
col·laboració del periodista 
Xevi Xirgo s’havia exhaurit 
a totes les parades. Entre els 
altres que marxaven més de 
les parades, hi havia Mar 
d’estiu, de Rafel Nadal; Ca 
la Wenling, de Gemma Ruiz, 
o Boulder, d’Eva Baltasar. I 
l’osonenca Irene Solà, gaire-
bé exhaurida a totes les para-
des. “És un llibre que la gent 
s’ha anat recomanant en el 
boca-orella, no hi ha res tan 
efectiu com això”, deien a la 
parada de la llibreria Foster 
& Wallace. I és que els bons 
llibres, sigui a la primavera 
o a l’estiu, sempre acaben 
surant.  

durant dos mesos “amb un 
gran esforç col·lectiu”. Es va 
haver de “remuntar” i expli-
car que la suspensió de les 
parades al Passeig de Gràcia 
no significava que arreu de 
Catalunya s’anul·lés la festa. 
“Però molta gent tenia ganes 
de sortir, celebrar i llegir”, 
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El llibre de 
Puigdemont, el 
més venut amb 

diferència
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Osona i sobretot el Ripollès han vis-
cut una setmana en què el temor als 
rebrots que s’han estès per Catalunya 
estava en la boca de tothom. Malgrat 

que en cap de les dues comarques se 
n’ha documentat un increment que 
es pugui arribar a considerar un re-
brot com els viscuts en zones com el 

Segrià o l’Hospitalet de Llobregat, el 
nombre de casos positius ha incre-
mentat de manera considerable. Ara, 
però, les dades s’estabilitzen.

Els positius, estabilitzats
Osona i el Ripollès recuperen certa estabilitat dins de la situació que es viu arreu del territori amb l’augment de casos

Casos positius per setmana a Osona i el Ripollès

Setmana del
18 al 24 de 

maig

Setmana del
25 al 31 de 

maig

Setmana de
l’1 al 7 de

juny

Setmana del
8 al 14 de

juny

Setmana del
15 al 21 de

juny

Setmana del
22 al 28 de

juny

Setmana del
29 de juny al 5 

de juliol

Setmana del
6 al 12 de

juliol

Setmana del
13 al 19 de

juliol

Setmana del
20 al 26 de

juliol*

57

52

41

36

19

1

8

2

21

2

31

2

50

16

31

1

8 7
3 2 1 2

Osona El Ripollès
*Les dades només tenen en compte fins el dimecres 22 

Font: Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

Centelles ret un 
homenatge als difunts

Centelles Com ja van fer 
anteriorment altres muni-
cipis, Centelles va retre 
un homenatge en record 
de totes les persones que 
van perdre la vida durant 
la pandèmia de la Covid-
19, indistintament de si va 
ser a causa del virus o no. 
L’acte va tenir lloc dijous al 
vespre, i va comptar amb un 
acompanyament musical de 
jazz i cant coral, parlaments 
oficials i una ofrena floral 
de roses blanques a l’olivera 
plantada en homenatge.

JO
SE

P 
PA

R
É

El roure en record 
dels vigatans ja és  
al Castell d’en Planes

Vic Després de ser un dels 
protagonistes de l’acte d’ho-
menatge i record a totes les 
persones que van morir per 
Covid-19 a Vic, el roure que 
simbolitza la fortalesa dels 
veïns i veïnes de la ciutat ja 
és davant del pavelló Castell 
d’en Planes. Fins fa poc es 
trobava a l’esplanada de l’At-
làntida, però ja va ser tras-
plantat a la seva localització 
definitiva, just davant d’on 
es va instal·lar l’hospital de 
campanya durant el moment 
àlgid de la pandèmia.

Vic/Ripoll

Eloi Puigferrer

Tot i la tendència a l’alça de 
les darreres setmanes, els 
casos de coronavirus estan 
controlats a Osona i el Ripo-
llès. La fragilitat de la situ-
ació en què qualsevol error 
pot desencadenar en un brot 
obliga els responsables sani-
taris a demanar mantenir les 
mesures d’higiene, distància 
i mascareta per evitar l’apa-
rició d’algun brot. La crida 
la fa la directora assistencial 
del Consorci Hospitalari de 
Vic, Rosa Morral. Demana 
una especial atenció per part 
dels més joves, un col·lectiu 
on ha crescut el nombre de 
contagis darrerament per la 
falsa sensació de seguretat 
perquè molts són asimptomà-
tics. “Però no sempre és així, 
nosaltres hem vist morir gent 
jove i prendre les mesures és 
també una actitud de respec-
te cap als altres”, explicava 
Morral dimecres durant la 
presentació del llibre d’EL 9 
NOU sobre la Covid-19, Mira-
des.   

Aquesta fragilitat va fer 
saltar les alarmes per exem-
ple la setmana passada al 
Ripollès, quan diferents 
positius repartits per tota la 
comarca van obligar diverses 
persones a aïllar-se. Un dels 
casos va ser el que es va viure 
quan dos dels monitors d’un 
gimnàs a la capital ripollesa 
van donar positiu en la pro-
va del virus. Recentment, 
també a Ripoll es van haver 
d’aïllar preventivament prop 
d’una trentena de nens i 

nenes i els seus respectius 
monitors del casal de lleure 
de l’Estiu Actiu per un cas 
positiu en l’entorn proper 
d’un dels nens, a l’espera de 
saber el resultat de la prova 
PCR. Des de l’Ajuntament de 
Ripoll demanen que tothom 
estigui alerta però també 
fan una crida a la calma. “Al 
Ripollès no hi ha transmissió 
comunitària del virus, no 
està descontrolat”, afirma 
Jordi Munell, alcalde de 
Ripoll, “és cert que hi ha uns 
quatre punts amb casos per 
tota la comarca, però estan 
controlats i se n’està fent un 
seguiment”, diu.

Tot i el clar increment 
de casos positius, les xifres 
generen discrepàncies en 
alguns consistoris. “Quan 
al Ripollès tenim un cas 
positiu, en les xifres glo-
bals ens repercuteix molt 
més que en qualsevol altre 
lloc, i quan parlem d’una 
incidència de 60 casos per 
cada 100.000 habitants, hem 
de tenir en compte que en 
nombres absoluts es tracta 
de 16 casos positius reals”, 
afegeix Munell. I és que, en 
xifres relatives, el Ripollès va 
situar-se la setmana passada 
en la sisena posició pel que 
fa a la incidència de nous 

casos de Covid-19 computats 
durant una setmana per cada 
100.000 habitants, però pel 
que fa al còmput total de 
casos positius les dades es 
mostren molt llunyanes a la 
d’altres comarques. 

A Osona, les xifres relati-
ves no mostren una alarma 
com a la comarca veïna, ja 
que la incidència per cada 
100.000 habitants se situa en 
prop de la trentena de casos, 
però en xifres absolutes des-
taca força més, amb 50 casos 
comptabilitzats la setmana 
passada, la tercera dada més 
alta d’ençà que es va assolir 
la nova normalitat. Aquesta 

setmana les dades continuen 
apuntant amunt, superant 
la trentena de casos confir-
mats fins dimecres, però si 
tenim en compte el nombre 
d’ingressats als centres sani-
taris gestionats pel Consorci 
Hospitalari de Vic, sembla 
que l’afectació es manté 
baixa. Hi ha cinc ingressats 
amb positiu de coronavirus, 
repartits entre l’Hospital 
Universitari de Vic i l’Hospi-
tal Sant Jaume de Manlleu, 
mentre que l’Hospital de la 
Santa Creu continua lliure 
de pacients ingressats per 
Covid-19. A Campdevànol 
n’hi ha un.

El Bisbat celebra un 
funeral pels morts 
durant la pandèmia

Vic El Bisbat de Vic celebrarà 
aquest divendres un funeral 
en homenatge i record de 
totes les persones que van 
morir durant la pandèmia de 
la Covid-19. L’acte es farà a la 
catedral de Vic a partir de les  
7 de la tarda, i serà presidit 
pel bisbe Romà Casanova. El 
funeral estarà obert a tothom, 
però es respectaran totes les 
mesures de seguretat, com 
l’ús de mascareta i gel des-
infectant. També es podrà 
seguir pel canal de YouTube 
del Bisbat.
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Aquell 17 de març 
Amb la mort d’una noia a Vic de 19 anys, el coronavirus mostrava la seva cruel virulència.  

El personal sanitari de l’Hospital de Vic no oblida el que va viure aquella nit de guàrdia
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Rosa Morral, Agustí Danés i Jordi Collet durant la presentació del llibre d’EL 9 NOU, dimecres a Can Puget, a Manlleu

Aquell 17 de 
març ho va 
canviar tot. 

El personal sanitari que hi 
havia de guàrdia a l’Hospital 
Universitari de Vic difícil-
ment el podrà oblidar. Des 
de principis d’any les notí-
cies parlaven dels casos de 
coronavirus a la Xina com un 
fet gairebé exòtic i llunyà. 
Quan va arribar a Itàlia al 
mes de febrer es van comen-
çar a encendre les alarmes. 
Llavors, però, encara es par-
lava de la Covid-19 com un 
virus semblant al de la grip. 
Aquell 17 de març l’Hospital 
d’Igualada, ja desbordat, 
demanava ajuda al de Vic per 
acollir pacients amb Covid-
19. L’arribada dels pacients 
de l’Anoia va coincidir també 
amb l’ingrés de quatre paci-
ents joves amb tots els símp-
tomes de coronavirus. Tal 
com van entrar a Urgències 
van ingressar a l’UCI i només 
dues hores després una noia 
de només 19 anys moria. Era 
una de les primeres víctimes 
de les 380 que hi ha hagut 
des de llavors a Osona per la 
Covid-19. “A les 8 del matí 
de l’endemà, estàvem tots 
en estat de xoc. Allò no era 
una grip i no afectava només 
la gent gran”, ho recordava 
dimecres Rosa Morral, direc-
tora assistencial del Consorci 
Hospitalari de Vic, durant la 
presentació del llibre d’EL 9 
NOU Mirades, un recull de 
26 entrevistes amb persones 
d’àmbits diversos parlant 
de la Covid-19. “Allò ens va 
canviar el paradigma, ningú 
tenia experiència amb aquest 
virus i això va deixar tocats 
a molts treballadors”, recor-
dava Morral. El Consorci 
Hospitalari de Vic va posar 

Víctor 
Palomar  

un equip de suport psicolò-
gic per als treballadors, un 
suport que continua encara a 
hores d’ara. “Hi ha el desgast 
físic, però aquest se supera 
descansant el dia següent; 
el desgast psicològic passa 
factura”, deia. Morral assegu-
rava que “estem acostumats 
a veure morir gent però no 
que se’t mori una persona de 
19 anys en només dues hores 
i sense que hi hagi cap remei 
per evitar-ho”.

De l’impacte inicial ràpida-
ment es va passar a intentar 
avançar-se al virus. El nom-
bre de casos es van multi-
plicar durant les setmanes 
següents i hi havia una mit-
jana d’entre 30 i 40 ingressos 
hospitalaris diaris. I sense 
cap alta. En una setmana tot 
l’hospital estava ocupat per 
pacients amb Covid-19. Es va 
passar dels 140 llits a 293 i a 
triplicar el nombre de places 
d’unitats de cures intensives. 
Ja no quedava més espai per 

créixer a l’hospital. Va ser 
llavors quan es va decidir 
convertir el pavelló munici-
pal de Vic en un hospital. “Si 
els xinesos van ser capaços 
de construir un hospital en 
deu dies, nosaltres podem 

dir que en quatre dies vam 
convertir un pavelló espor-
tiu en un centre sanitari”. 
Morral recordava com tota la 
societat civil d’Osona s’hi va 
implicar, des de voluntaris, 
el teixit empresarial fins a 
les administracions. “No hi 
havia més sortida que anar 
tots a l’una. I ens en vam 
sortir i crec que prou bé”, 
afirmava Morral. Des de les 
Cosidores per la República 

que van fer mascaretes per 
als sanitaris fins al pavelló de 
Gurb convertit en una fàbri-
ca de bates o empreses que 
els portaven croissants per 
esmorzar o pizzes per sopar. 
“La gran lliçó que ens ha dei-
xat el coronavirus és aquest 
treball en equip”, afirmava. 

Per Morral, la situació 
actual es pot definir “de cal-
ma tensa”, i assegurava que 
és “optimista però prudent”. 
Això vol dir que tot i que els 
casos estiguin estabilitzats 
cal mantenir els hàbits higiè-
nics, la distància de seguretat 
i portar mascareta. Si abai-
xem la guàrdia en una setma-
na se’n pot anar tot en orris. 
Els professionals sanitaris 
estan cansats i per això s’ha 
prioritzat que puguin fer 
les seves vacances aquests 
mesos per estar preparats si 
a la tardor amb l’arribada del 
fred tot es complica. Confi-
em que no es repeteixi mai 
més aquell 17 de març.

Jordi Collet: 
“La pandèmia 
ha em-fatitzat 
les desigualtats”

Manlleu

V.P.

Com si fos un emfatit-
zador, la pandèmia ha 
remarcat algunes situa-
cions de la societat que 
passaven desapercebudes. 
Jordi Collet, vicerector de 
Recerca i Transferència de 
Coneixement de la UVic-
UCC, cita per exemple 
les desigualtats: no és el 
mateix el confinament en 
un pis de 60 metres qua-
drats que en un de gran 
amb terrassa o en un casa 
amb fibra òptica que algú 
que no té ni ordinador. 
Collet explicava dimecres 
durant la presentació del 
llibre d’EL 9 NOU que 
el primer repte del nou 
curs serà lluitar contra les 
desigualtats que han fet 
que alguns nens s’hagin 
quedat sense un dret bàsic 
com és el de l’educació. 
La crisi també ha posat en 
valor les famílies i molts 
centres educatius s’han 
adonat que no tenien cap 
vincle amb aquestes, i, 
finalment, el territori ha 
demostrat que és i serà 
clau en l’educació. “Tota 
la ciutat és escola, des dels 
ajuntaments, els clubs 
esportius fins als museus”.  
Per Collet, després d’una 
situació com l’actual hi 
ha dues opcions: tapar els 
forats que la crisi ha dei-
xat en la carretera actual o 
construir-ne una de nova, 
aprenent dels errors per 
evitar-los en un futur. 

L’alcalde de Manlleu, 
Àlex Garrido, va destacar 
que el llibre d’EL 9 NOU 
és un document històric 
que relata uns fets que 
no havíem pensat que ens 
tocaria viure mai.

EL 9 NOU 
presenta a 

Manlleu el llibre 
‘Mirades’
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El ple del Parlament va aprovar dimarts les conclusions de dos anys  
d’investigacions que han comptat amb prop de seixanta compareixences

Barcelona

Víctor Palomar

Per què el director del Cen-
tre Nacional d’Investigació 
(CNI), Félix Sanz Roldán; el 
director general de la Poli-
cia, Germán López Iglesias, 
o l’exvicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría no van 
anar a declarar a la comis-
sió creada al Parlament de 
Catalunya per investigar 
els atemptats de Barcelona i 
Cambrils? Què amaguen? La 
seva incompareixença, junta-
ment amb la d’una quinzena 
més de càrrecs policials i dels 
serveis d’intel·ligència, en 
l’única comissió parlamentà-
ria que s’ha creat a tot l’Estat 
per investigar els atemptats 
comesos l’estiu de 2017 per 
una cèl·lula de terroristes 
gihadistes formada per joves 
de Ripoll sota la direcció de 
l’eximam Abdelbaki es-Satty 
deixa algunes preguntes sen-
se resposta. Sobretot la pos-
sible relació entre Es-Satty 
i els serveis d’intel·ligència 
espanyols. Això és el que 
pensen alguns dels diputats 
de JxCat, ERC, Catalunya En 
Comú-Podem o la CUP que 
han participat en una comis-
sió –presidida pel diputat 
de JxCat i alcalde de Ripoll, 
Josep Munell– que s’ha 

allargat dos anys, s’ha reunit 
24 vegades (una d’elles a la 
capital ripollesa), ha escoltat 
el testimoni de 59 comparei-
xents i presentava un total de 
587 resolucions i recomanaci-
ons en les seves conclusions. 

El que s’ha pogut demos-

trar en aquesta comissió és 
que Es-Satty era confident de 
la Policia Nacional “però no 
se’n pot desprendre, en abso-
lut, que els serveis policials 
o d’informació coneguessin 
la seva intenció d’atemptar”. 
És la conclusió a què arriba 
el diputat osonenc Ramon 
Espadaler (PSC-Units per 
Avançar) i que dimarts 

defensava des del faristol 
del Parlament abans que el 
ple aprovés els dictàmens 
de la comissió. Ell descarta 
de forma taxativa totes les 
especulacions que assenya-
len el CNI com a coneixedor 
o encobridor dels atemptats. 
La diputada de JxCat Aurora 
Madaula, en canvi, a part 
de considerar “vergonyós” 
i un “menysteniment” cap 
al Parlament la incomparei-
xença d’alguns responsables 
polítics i dels cossos de segu-
retat de l’Estat, demostra 
que amaguen alguna cosa. 
“La Policia Nacional va fer 
desaparèixer la seva fitxa [la 
d’Es-Satty] després de l’ex-
plosió de la casa d’Alcanar 
perquè no quedés constància 
de la relació com a confident 
seu”, va dir. La comissió ha 
demanat que es derogui la 
llei de secrets oficials “una 
llei franquista [aprovada 
el 1968] que ha evitat que 
puguem investigar dubtes 
que teníem sobre l’atemp-
tat”. Va denunciar que els 
Mossos no tinguessin cap 
informació sobre Es-Satty i 
no sabessin els seus antece-
dents com que havia estat 
investigant en l’anomenada 
operació Chacal sobre terro-
risme d’arrel islàmic relacio-
nat amb l’atemptat de l’11-M 

a Madrid. Tampoc sabien 
res del seu pas per la presó 
condemnat per un delicte 
de tràfic de drogues. Infor-
mació que, segons Madaula, 
hauria pogut posar en alerta 
els Mossos sobre l’imam de 
Ripoll i hauria estat “de vital 
importància per evitar els 
atemptats” del 17 i 18 d’agost 
a la Rambla de Barcelona i el 
passeig marítim de Cambrils 
i que van provocar la mort 
de 16 persones i més de 150 
ferits. Una de les conclusions 
de la comissió és la necessi-
tat que els Mossos s’integrin 
a les estructures policials 
internacionals com l’Europol 
i la Interpol. Per Ciutadans, 
“les teories conspiranoiques” 
han quedat descartades 
durant la investigació de la 
comissió, segons el diputat 
Matías Alonso. El PP va anar 
més enllà i va desviar l’aten-
ció cap a la policia catalana 

perquè tot i estar en alerta 4 
d’atemptat terrorista no hi 
havia agents vigilant un lloc 
turístic com la Rambla un dia 
d’agost ple de gent, i també 
perquè es va amagar que 
s’havia rebut un avís per part 
de la CIA del risc d’atemp-
tat en aquest mateix punt. 
El diputat popular Santi 
Rodríguez va lamentar tam-
bé que els Mossos no inves-
tiguessin després de la defla-
gració de la casa d’Alcanar 
que allà s’hi podien estar 
preparant explosius.   

La comissió del Parlament 
ha intentat anar més enllà i 
poder respondre una de les 
grans preguntes del 17-A: 
per què un grup de joves de 
Ripoll que havien estudiat 
aquí, parlaven català, jugaven 
a futbol i tenien feina van ser 
radicalitzats fins al punt de 
ser capaços de cometre uns 
atemptats terroristes? Espa-

El ple del Parlament de Catalunya 
va aprovar dimarts les conclusi-
ons i recomanacions de la comis-
sió d’investigació dels atemptats 

del 17 i 18 d’agost a Barcelona i 
Cambrils. La negativa a declarar 
d’alguns testimonis ha deixat al-
gunes ombres a la investigació.

La comissió del 17-A es 
tanca sense acreditar la 
relació d’Es-Satty i el CNI

S’ha demostrat 
que l’eximam 
de Ripoll era 

confident de la 
Policia Nacional

El diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha presidit la comissió d’investigació de la qual formaven part els diputats osonencs Ramon Espadaler –a dalt a la dreta– i Marc Parés

Aposten per 
millorar la 

integració per 
evitar nous casos 
de radicalització

Barcelona

EL 9 NOU

La fiscalia demana penes 
de 41 i 36 anys de presó 
a Mohamed Houli i Driss 
Oukabir, els dos ripolle-
sos processats pels atacs 
terroristes a la Rambla de 
Barcelona i a Cambrils els 
dies 17 i 18 d’agost de 2017. 
Houli va ser l’únic super-
vivent de l’explosió de la 
casa d’Alcanar, on hauria 
mort el considerat cervell 
dels atemptats, l’imam de 

Ripoll Abdelbaki es-Satty. 
Driss Oukabir és germà d’un 
dels terroristes morts i que 
s’hauria desmarcat del pla 
a última hora. El tercer pro-
cessat és Said Ben Iazza i la 
fiscalia sol·licita 8 anys de 
presó per col·laborador amb 
la cèl·lula terrorista. Cap 
dels tres processats va par-
ticipar de manera directa en 
els atemptats, i l’Audiència 
Nacional ja confirmava a 
principis de juliol, en l’acord 
per obrir judici oral, que no 
se’ls jutjaria per assassinat.

En la interlocutòria que 
acordava l’obertura del 
judici oral, la sala penal con-
firmava la finalització del 
sumari pels delictes que va 
incloure el jutge instructor 
en el seu escrit de processa-
ment: integració en organit-
zació terrorista, fabricació, 
tinença i dipòsit d’explosius, 
i delicte d’estralls en grau de 
temptativa. Tot això sense 
limitar que les acusacions 
puguin acusar-los d’estralls 
terroristes consumats i 
assassinats en temptativa o 

La fiscalia demana fins a 41 anys de 
presó als dos ripollesos processats

Mohamed Houli Driss Oukabir

lesions de caràcter terrorista 
per l’acumulació d’explosius 

a Alcanar per preparar assas-
sinats encara més massius.
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Ja sabem que
el teu poble és
el millor del món.
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daler basant-se en les apor-
tacions fetes per part dels 
serveis socials de Ripoll, als 
quals fa un reconeixement, 
apunta que la integració té 
un element subjectiu: pot 
ser que des de fora es pensés 

que estaven integrats però 
ells no se’n sentissin. Per 
això es refereix a la neces-
sitat de garantir la igualtat 
d’oportunitats, el respecte, la 
tolerància i evitar qualsevol 
forma de discriminació d’un 

col·lectiu o creença religio-
sa. Diu, també, que cal una 
resposta securitària –sense 
ni relativitzar ni menystenir 
la seva necessitat– i lleial-
tat entre cossos policials i 
governs. El també diputat 

osonenc a la comissió Marc 
Parés (CEC-Podem) deia que 
“ens hauríem de preguntar 
si l’escolarització, parlar en 
català i treballar i viure a 
Catalunya implica a les per-
sones immigrants sentir-se 
part de la societat i catalana i 
si aquesta els veu com a ciu-
tadans de ple dret”. El radica-
lisme, segons Parés, beu de 
la pèrdua d’identitat i la falta 
d’expectatives 
en una socie-
tat que els és 
aliena i que no 
té plenament 
integrada la 
multicultu-
ralitat. Va 
qüestionar si 
“estem fent 
tot el possible 
perquè això no torni a pas-
sar” i va posar l’exemple de 
les identificacions policials 
amb biaix ètnic, que no afa-
voreixen, precisament, que 
aflorin aquests sentiments. 
La d’acabar amb la dicotomia 
ells/nosaltres i amb la segre-
gació social són dues de les 
receptes apuntades per ERC 
per evitar nous casos. 

Tant CEC-Podem com la 
CUP van estendre les seves 
crítiques a l’actuació dels 
Mossos per haver “abatut” els 
autors dels atemptats. Cinc 
d’ells van morir a Cambrils 
i el sisè, l’autor material de 
l’atropellament a la Rambla, 

El diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha presidit la comissió d’investigació de la qual formaven part els diputats osonencs Ramon Espadaler –a dalt a la dreta– i Marc Parés

a Subirats (Alt Penedès). 
Parés va demanar que es 
revisi l’actuació dels agents 
en la crida i cerca dels autors 
dels atemptats perquè en 
ser abatuts mortalment s’ha 
impedit, entre d’altres, que 
siguin jutjats i disposar de 
tota la informació. Natàlia 
Sánchez (CUP) apel·lant als 
drets humans va preguntar-
se si es poden haver vulnerat 

els drets dels 
autors de 
l’atemptat a 
tenir un judi-
ci just i a la 
presumpció 
d’innocència. 
Va qüestionar 
que l’actuació 
policial s’ex-
pliqués per la 

lògica de la legítima defensa 
i de neutralitzar un perill 
objectivament més gran.

L’alcalde de Ripoll va agra-
ir el “bon clima” que hi ha 
hagut en la comissió malgrat 
“les diferències ideològiques” 
entre els partits. També va 
lamentar “el buit” que hi ha 
hagut en la investigació per 
la decisió dels representants 
de les forces de seguretat de 
l’Estat i del servei d’intel-
ligència de no comparèixer a 
donar explicacions al Parla-
ment. Tot i això confia que la 
feina feta servirà “per preve-
nir i evitar que es repeteixin 
uns fets com aquests”.

La CUP i En 
Comú Podem 
critiquen que 

els autors fossin 
“abatuts” a trets 
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LOCAL COMERCIAL
+ HABITATGELLOGuER

A COLLsuspInA
de 720m2. Habitatge a la 
part superior de 60m2 amb 
3 dormitoris, cuina, bany i 
terrassa solàrium. Preu: 1.000 
Contacte: 93 854 10 67 /
639 90 79 54 / 646 12 32 08
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Les ‘truges de la plana’ mostren als assistents a l’acte organitzat pel GDT el punt on Patel aboca aigua a la riera

L’Esquirol

Guillem Freixa

El Grup de Defensa del Ter 
(GDT) ha presentat una 
denúncia a la Fiscalia Pro·
vincial de Barcelona contra 
l’escorxador Patel de l’Esqui·
rol per tal que s’investigui un 
seguit d’abocaments d’aigua 
procedents del procés pro·
ductiu de l’empresa, i que 
haurien acabat a la riera de 
Sant Martí amb un nivell de 
contaminació massa elevat. 

Segons la denúncia, a par·
tir de diverses analítiques 
que va fer el GDT a través 
d’un laboratori homologat 
durant els primers mesos 
del 2019 es va comprovar 
que el límit d’amoníac de 
l’aigua que s’abocava a la 
riera des de Patel superava 
el límit permès de 10mg/l. 
En concret, la superació es 
va detectar en quatre analíti·
ques realitzades entre el 25 
de gener i el 6 de març del 
2019. El GDT remarca que en 
aquesta última “gairebé es 
multiplicava per cinc el límit 
que marca la normativa”. 
Davant d’aquests indicis, el 
grup ecologista demana que 
s’investiguin “uns fets que 
incorren en il·legalitat mani·
festa, i que suposen un greu 
abocament al medi natural, 
en concret a les aigües super·
ficials terrestres de la riera 
de Sant Martí”. 

Per tal de visualitzar 
aquesta situació, el GDT va 
organitzar aquest dimecres 
a la tarda una caminada 

teatralitzada per l’entorn 
de Patel, que va tenir com 
a protagonistes dues tru-
ges de la plana. Al llarg del 
recorregut, que va sortir de 
l’aparcament de l’antic Spor·
ting i va arribar fins a tocar 
del Salt del Cabrit, es van 
anar fent aturades per posar 
el focus en diversos proble·
mes que, segons el GDT, ha 
provocat l’escorxador de 
Patel. En la primera, al camí 
ral, les truges van exclamar 
davant de la setantena d’as·
sistents que les seguien que 
“de camí, ja no en queda ni 
rastre”, mentre intentaven 
comptar “els metres i metres 
de construcció que s’han 
anat afegint amb la nova 
ampliació de l’escorxador”. 

Al mig de la fàbrica –l’antic 
camí ral la travessa–, es va 
posar l’accent en “la situació 
laboral dels treballadors de 
les càrnies”, així com també 
“en les pudors i l’impacte en 
el paisatge” de la indústria. 
La parada més simbòlica 
va ser just a sobre del pont 
que creua la riera de Sant 
Martí, i des d’on s’aprecia 
la canonada que, previ pas 
per una depuradora, aboca 
l’aigua que utilitza Patel cap 
a aquest afluent del Ter. “Es 
tracta d’un petit rierol amb 
un cabal mitjà d’entre 10 i 
20 litres per segon, i Patel hi 
aboca 43 litres per segon”, 
va apuntar la presidenta 
del GDT, Ginesta Mary. 
En aquest sentit, també va 

remarcar que l’acció “és un 
gra de sorra més en la lluita 
per denunciar el que fa la 
indústria càrnia a Osona en 
matèria ambiental i d’explo·
tació laboral”.

Davant d’aquestes acusa·
cions, la resposta de Patel 
ha sigut clara, i a través d’un 
comunicat ha expressat que 
l’empresa “compleix amb 
totes les normatives vigents”, 
i que sempre “ha col·laborat 
i superat amb escreix” les 
inspeccions de l’ACA en 
matèria mediambiental i de 
tractament d’aigües. Tam·
bé recorden que disposen 
d’una depuradora pròpia 
“que millorarem en breu per 
continuar tractant les aigües 
amb la màxima responsabi·

litat”, i que un estudi intern 
revela que l’estat ecològic 
de les aigües de la riera “és 
bo, i ha millorat de manera 
progressiva des del 2011”. 
Sobre la presentació de la 
denúncia per un possible 
delicte mediambiental per 
part del GDT, “només podem 
donar per bones les analíti·
ques de l’ACA”, que tenen la 
certesa que s’han fet “sota 
paràmetres científics. Des 
de Patel s’actua de manera 
responsable i mai hem tingut 
els nivells que s’indiquen”. 

Des de l’Ajuntament de 

l’Esquirol, municipi que acull 
l’escorxador de Patel, recor·
den que estan “en contacte 
permanent amb l’empresa”, 
a causa de les obres que s’hi 
estan fent. “És una amplia·
ció que hem vetllat de ben a 
prop i hem explicat a veïns 
i a tothom qui ens ho ha 
demanat”. Sobre el possible 
abocament d’aigua amb 
nivells superiors d’amoníac, 
l’alcalde, Àlex Montanyà, 
també es remet als mesura·
ments de l’ACA, “que es fan 
sense avisar cada tres mesos 
i segons els informes són 
correctes”. En l’acte d’aquest 
dimecres a la tarda, més enllà 
de denunciar un fet concret 
que caldrà veure si té recor·
regut judicial, la presidenta 
del GDT va exclamar en el 
seu parlament que la indús·
tria càrnia “té llicència per 
contaminar i això també ho 
volem fer públic”.

Abocaments sota sospita
El Grup de Defensa del Ter denuncia Patel a la fiscalia per un presumpte delicte 
ambiental. Des de l’escorxador remarquen que sempre han complert amb la normativa

El GDT va 
detectar nivells 

elevats d’amoníac 
a la riera de Sant 

Martí  

Una setantena de persones donen 
suport a Orriols als jutjats de Ripoll
Ripoll Unes setanta persones van rebre 
dimarts l’exregidora del Front Nacional de 
Catalunya Sílvia Orriols al jutjat de Ripoll 
per declarar arran de la denúncia per un 

delicte d’odi interposada per la comunitat 
musulmana Annour. Banderes indepen·
dentistes, consignes de “no estàs sola” i 
un ambient generalitzat d’indignació dels 
incondicionals que consideren injusta la 
denúncia per unes manifestacions al ple.
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Homenatge als 
treballadors ofegats al 
Gurri, dissabte a Vic

Vic Diverses entitats i col·
lectius com l’Associació de 
Veïns del Remei, Càrnies 
en Lluita o Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme han 
convocat per aquest dissabte 
una jornada d’homenatge als 
treballadors de l’escorxador 
de Santa Eugènia que van 
morir arrossegats pel riu 
Gurri quan tornaven cap a 
casa el 22 d’abril. L’acte de 
protesta i record començarà 
a la 1 del migdia a la plaça 
de la Noguera amb un dinar 
de carmanyola i a 2/4 de 5 de 
la tarda es farà un taller de 
pancartes. A les 6 de la tarda 
començarà una manifesta·
ció antiracista pel barri del 
Remei, que finalitzarà amb 
l’acte central d’homenatge 
als dos treballadors morts. 
Després dels parlaments hi 
haurà actuacions musicals.

Un cupó de l’ONCE 
premiat amb 35.000 
euros a Tona

Tona El quiosc de l’ONCE del 
carrer Barcelona, 66, de Tona, 
va repartir dimarts passat 
35.000 euros després que un 
client encertés el número pre·
miat del cupó diari. El vene·
dor, José Manuel Sánchez, va 
validar un cupó electrònic a 
través del terminal de punt 
de venda, que permet al 
client escollir a l’instant el 
número que més li agradi, en 
aquest cas el 01336.
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L’Ajuntament de Manlleu proposa 
ara partir-se la finca de l’antiga 
caserna i aconseguir-la gratis

El Ministeri va desestimar la darrera opció de pagar un preu inferior al que havia estipulat

Manlleu

Guillem Rico

La croada de l’Ajuntament 
de Manlleu per recuperar 
el solar i l’edifici de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, 
en una finca del carrer Cava-
lleria, passa ara per una nova 
proposta del consistori que 
permetria que no li suposés 
cap cost. En una darrera tro-
bada just la setmana abans 
del confinament, l’alcalde, 
Àlex Garrido (ERC), va plan-
tejar al Ministeri de l’Inte-
rior, que n’és el titular, una 
“divisió horitzontal del ter-
reny”. La proposta considera 
que en lloc que el consistori 
faci un pagament, se’ls cedei-
xi la meitat de la finca i que 
la resta Interior “la pugui 
posar al mercat i nosaltres 
tenir una opció pública per 
fer un equipament municipal 
sense cost”. Considera que hi 
guanyen tots perquè “ells en 
trauran rendiment econòmic 
i nosaltres l’espai” sense cost. 

Garrido creu que la finca és 
prou gran i que amb la meitat 
del terreny podrien portar-hi 
a terme les diferents opci-
ons que tenen en ment, que 
encara s’han de madurar però 
que podrien passar per fer-hi 
habitatges tutelats per a gent 
gran. L’alcalde recorda que 
des dels serveis tècnics muni-
cipals ja han dit en diverses 
ocasions que l’edifici, molt 
degradat, hauria d’anar a 
terra. Ara el consistori està a 
l’espera d’obtenir resposta. 
El Ministeri va desestimar la 
darrera proposta de l’Ajunta-
ment l’any passat. L’ens fixa-
va en 318.000 euros el cost, 
però el consistori n’oferia 
130.000 i es marcava un topall 
de 220.000. Abans, segons 
una sentència, s’estipulava 
en 560.000 euros el preu de 
l’edifici. Segons Garrido, des 
de Madrid es va desestimar 
perquè deien que “no podien 
justificar a la intervenció 
econòmica vendre un edifici i 
un terreny per sota del preu”. 
Ara l’aparició de rates que 
tindrien l’origen a la caserna, 
segons va dir l’alcalde al ple, 
pot ser “un argument més per 
forçar de forma urgent recu-
perar l’espai”. 

L’origen del conflicte es 
remunta al 1970, quan l’Ajun-
tament va cedir gratuïtament 
el solar a l’Estat per fer-hi la 
caserna. Una clàusula especi-
ficava que si al cap de 30 anys 
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El ple aprova canvis 
en l’ordenança de 
la piscina per fer 
abonaments 

Manlleu El ple d’aquest 
dimarts va aprovar per 
urgència la modificació de 
l’ordenança de la piscina per 
poder fer abonaments de 
10 entrades “per abaratir el 
preu d’accés”, segons l’alcal-
de, Àlex Garrido (ERC), que 
va explicar que l’abonament 
que hi havia fins ara era 
“inviable perquè no sabíem 
què podia passar aquest 
estiu” i la limitació de l’afo-
rament “feia incontrolable” 
l’accés dels abonats si estava 
ple. S’han fet diversos trams 
segons les edats. La CUP es 
va abstenir, segons la regi-
dora Flory Martínez perquè 
consideraven que “s’havia 
d’haver tingut en compte 
les famílies amb infants en 
diferents franges d’edat o 
els abonaments familiars”. 
El PSC també es va abstenir 
perquè “ha millorat però 
hem anat tard”, deia la regi-
dora Marta Moreta.

Atenen més de 150 
famílies noves als 
serveis socials a 
causa de la Covid-19 

Manlleu A causa de la crisi 
del coronavirus, entre el 14 
de març i el 21 de juliol des 
dels serveis socials de l’Ajun-
tament de Manlleu s’han 
fet 1.231 visites a unitats 
familiars. Segons va explicar 
al ple el regidor de Promo-
ció Social i Personal, Pere 
Compte (ERC), en el mateix 
període s’han donat d’alta 
152 famílies que mai s’havien 
hagut d’atendre, ja sigui per-
què s’han quedat sense feina 
o perquè han estat afectades 
per ERTO. Al Sarró, el rebost 
d’aliments, s’hi han atès 385 
famílies, mentre que abans de 
la pandèmia n’hi anaven 310. 

La CUP dubta de 
l’ús dels tendals i 
carpes que s’han 
instal·lat al municipi 

Manlleu El regidor de la 
CUP Albert Generó va dema-
nar sobre els tendals i carpes 
que es van posar a la plaça 
Fra Bernadí i en altres punts. 
Generó deia que “finalment 
la funció ha estat decorativa” 
perquè no s’hi han instal·lat 
bars ni botigues, i considera 
que “hem pagat un cost car”, 
de 45.000 euros. L’alcalde, 
Àlex Garrido (ERC), va res-
pondre que s’utilitzen, per 
exemple per a la gent que 
s’espera al CAP o al rocò-
drom, i va afegir que servei-
xen per al mercat dels dilluns, 
s’utilitzaran per a actes de la 
festa major i estaran a dispo-
sició d’escoles i entitats.
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Fa 60 anys que Jaume Codi-
nach viu al carrer Sescorts 
de Manlleu. En aquest 
temps potser s’havia trobat 
set o vuit rates, explica. El 
darrer mes, però, n’ha caçat 
21. La de les rates és una 
problemàtica nova per als 
veïns dels números parells 
d’aquest carrer, que pels 
darreres dona a l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, 
abandonada des del 1998 i 
cada cop més degradada, i 
també l’escorxador. Des de 
fa un mes, tot i la calor “ho 
hem de tenir tot tancat a la 
nit, entren per on no saps”, 
assegura. Per això, ell té tres 
trampes parades i cada matí 
en troba una, o fins i tot en 
una ocasió en va caçar dues 
de cop. El que té clar és que 
“venen d’aquí darrere”. Un 
altre veí, Emílio Martínez, 
també explica que se li han 
menjat la mosquitera i tam-
bé “es mengen les plantes i 
queda tot ple de cagallons”, 
un fet amb el qual també 
s’ha trobat Codinach. “No 
puc obrir per por que es 

fiquin a dins” i per això tam-
bé ha posat trampes i ja n’ha 
agafat quatre de grosses. 
Montse Andreu, una altra 
veïna, també diu que li han 
entrat a casa i “me les he 
vist magres per treure-les”. 

Al ple d’aquest dimarts 
el regidor del PSC, Antoni 
Poyato, va demanar per la 
plaga de rates a la zona de 
l’escorxador. Segons l’al-
calde, Àlex Garrido (ERC), 
“sembla ser que l’origen és 
l’antiga caserna” i va dir que 
han traslladat aquesta qües-

tió al Ministeri de l’Interior 
perquè faci una intervenció 
urgent de desratització. 

Andreu i Ester Solà, una 
altra veïna de la zona, tenen 
dubtes que les rates provin-
guin només de la caserna. 
Diuen que “han de venir de 
l’escorxador perquè bus-
quen menjar”. Ho sumen 
a les molèsties que han 
denunciat en reiterades oca-
sions de l’escorxador sobre 
“pudors i brams a les nits”. 
Solà i Andreu insisteixen 
que “volem que el tanquin” 
i diuen que han presentat 
al·legacions al projecte que 
pretén bunqueritzar l’es-
corxador per minimitzar 
pudors i sorolls.

Per la seva banda, el 
gerent de l’escorxador, 
Jaume Criballés, nega 
que les rates provinguin 
de l’escorxador, i explica 
que l’Ajuntament ja es va 
posar en contacte amb ells 
i que els han passat tota la 
documentació de l’empresa 
que controla les plagues de 
forma periòdica, que acre-
dita que “no hi ha hagut cap 
incidència” d’aquest tipus 
amb rates.

Veïns dels números parells del carrer Sescorts de Manlleu, en una de les terrasses que dona a l’escorxador i la caserna

Un veí n’ha caçat 
una vintena el 

darrer mes  
a casa seva

Es queixen que des de fa un mes els entren i sospiten que 
provenen de la caserna o de l’escorxador que tenen darrere casa

Veïns farts de les rates

hi cessava l’activitat aquest 
revertiria automàticament 
al consistori. L’edifici es va 

desocupar el 1998 i el con-
tenciós va començar 11 anys 
més tard, quan l’Ajuntament 

va exigir el retorn de la finca 
per la qual Interior demanava 
mig milió.
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D’esquerra a dreta, Joan Moreno, Roser Montané, Roger Corominas, Albert Serra i Yolanda Tristancho, dimarts al ple

La moció de censura plana en l’ambient del 
primer ple de Roda amb el nou govern

Canvi de papers

Roda de Ter

G.R.

La moció de censura va pla-
nar en l’ambient del primer 
ple de Roda des que es va fer 
efectiu el canvi de govern. 
De fet, la sessió extraordi-
nària n’era una conseqüèn-
cia, ja que l’ordre del dia es 
basava bàsicament a donar 
compte del nou cartipàs i de 
les noves representacions 
en comissions i organismes 
dels quals forma part l’Ajun-
tament. El primer punt era 
la composició dels grups 
polítics i els portaveus i es va 
donar compte de l’expulsió 
de Joan Moreno i Marina 
Quintana del grup municipal 
de JxRoda, que ara queda 
representat per qui era el 
número 2 de la llista, Albert 

Aguilar. D’aquesta manera, 
els altres dos regidors, que 
havien format de l’anterior 
govern, passen a ser definiti-
vament no adscrits. 

IPR i JxRoda, ara a l’oposi-
ció, es van abstenir en totes 
les votacions i van votar en 
contra de la darrera, la dels 
nomenaments dels repre-
sentants a altres organismes. 
Seguint la línia del ple de la 
moció, l’exalcalde i portaveu 
d’IPR, Albert Serra, va dir 
que hi votaven en contra per-
què consideren que “aquest 
govern és il·legítim” i va 
insistir que ERC ha pactat 
“amb dos regidors trànsfu-
gues”. Aguilar va dir que “és 
un pacte de ressentiment 
més que de treball”. Tots dos 
van retreure al nou alcalde, 
Roger Corominas (ERC), que 

“havia dit que no pactarien a 
qualsevol preu” i que consi-
deren que ho ha acabat fent. 
L’alcalde va dir a Serra que 
“entenc i és lògic que vostè 
estigui enfadat i molest, 
però espero que cuidem les 
manifestacions que fem, que 
no siguin gratuïtes acusant, 
que és l’habitual en vostè”. 
En aquest sentit, Coromi-

nas responia a la crítica de 
Serra al nou regidor de Cul-
tura, Roger Canadell, que 
ha renunciat a ser director 
adjunt de la Fundació Miquel 
Martí i Pol per incompatibili-
tat. Canadell va explicar que 
la implicació era anterior i 
totalment voluntària, sense 
remuneració. Serra deia que 
“no tenia clar que no cobrés”, 

i Canadell va comentar que 
quan Serra n’era president 
havia fet consultes legals 
perquè no estava d’acord 
que hi fos. Pel que fa a les 
representacions, Corominas 
va dir que per exemple en 
aquesta fundació “hi ha una 
generositat perquè hi hagi 
representativitat de la plura-
litat del ple”.

El Ripollès reclama acollir la  
seu de la tot just creada Agència 
de la Natura de Catalunya

S’oferirà ubicar-la a l’oficina del Centre d’Espais d’Interès Natural a Ribes de Freser

Ripoll

Isaac Muntadas

El president del Consell Co-
marcal del Ripollès, Joaquim 
Colomer (JxCat), va explicar 
durant el ple de dimarts que 
Ripoll havia presentat una 
sol·licitud per acollir la seu 
de la tot just creada Agència 
de la Natura de Catalunya. 
L’agència, que es va aprovar 
al Parlament el passat mes de 
juny, té com a objectiu pro-
tegir, planificar i estudiar el 
medi natural de Catalunya. 
Colomer va assegurar al 
ple que havia traslladat al 
conseller de Territori, Damià 
Calvet, que “no és necessari 
que estigui tot centralitzat a 
Barcelona i a l’Àrea Metro-
politana o a les capitals de 
província” i que comptar amb 
el Parc Natural de les Cap-
çaleres del Ter i del Freser 
seria un punt a favor perquè 
s’acceptés la proposta. El pre-
sident va apuntar que alguna 
altra comarca com el Pallars 
també havia mostrat interès 
per acollir la seu.

Els consellers comarcals 
d’ERC van demanar fer un 
canvi a la proposta tot i 
expressar que tenien la volun-
tat de votar-hi a favor. L’alcal-
dessa de Setcases, Anna Vila 

(ERC), va dir que seria posi-
tiu no vincular la ubicació de 
la seu concretament a Ripoll 
si la comarca acaba sent can-
didata i va suggerir que seria 
millor que estigués a Ribes 
de Freser per dos motius. En 
primer lloc, per descentralit-
zar i, en segon, perquè allà 
ja hi ha l’oficina del Centre 
d’Espais d’Interès Natural 
del Ripollès (CEINR) i “així 
es podria amortitzar un local 
que té poc ús pel que s’hi fa 

ara”. De fet, l’alcaldessa de 
Queralbs, Imma Constans, 
membre de l’equip de govern, 
va dir que era una proposta 
“encertada” perquè aquella 
seu està “una mica infravalo-
rada” i allà s’hi podrien ubicar 
les oficines d’aquesta futura 
agència. Colomer va entomar 
el suggeriment i, de fet, va 
aclarir que les converses amb 
Territori van en la línia d’in-
tentar que primer vingui al 
Ripollès “i ens és igual si és 

en un municipi o en un altre”. 
Per tant, al final van consen-
suar un redactat més inclusiu 
que abastava tota la comarca 
com una possible ubicació 
de l’agència i no se centrava 
a demanar-la exclusivament 
per a Ripoll.

En el ple va prendre pos-
sessió Joaquim Roqué com 
a nou conseller en substitu-
ció del difunt Joan Dordas. 
Núria Pérez (ERC) també 
deixarà el càrrec.

Obres a l’aparcament de Setcases
Setcases Amb l’objectiu de reforçar el 
Ripollès com a destinació turística pels seus 
recursos naturals, el Consell va impulsar la 

millora de l’aparcament de Setcases com a 
àrea que dona la benvinguda al Parc Natu-
rals de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
Les obres han costat 120.000 euros.

El Consell 
del Ripollès 
bonificarà l’escola 
de música

Ripoll

I.M.

El ple del Consell Comarcal 
va aprovar, per unanimitat, 
la modificació de l’ordenança 
fiscal que regula les taxes 
d’ensenyament de l’Escola 
Comarcal de Música del 
Ripollès. Aquesta modificació 
es va fer arran de la situació 
econòmica provocada per la 
crisi sanitària de la Covid-19. 
Des de l’àrea d’Ensenyament 
es va proposar establir una 
bonificació del 50% de les 
taxes de l’escola de música de 
cara al curs vinent; sobretot, 
per a aquelles famílies que 
s’hagin vist afectades eco-
nòmicament per la crisi i no 
arribin als llindars mínims 
de renda. Les famílies d’un 
o dos membres que tinguin 
uns ingressos inferiors al 
salari mínim pagaran el 50% 
de la taxa; les famílies de tres 
membres que tinguin un SMI 
d’1,5, també, i així, proporcio-
nalment fins a famílies de sis 
membres.

La consellera d’Ensenya-
ment, de JxRipollès, Mònica 
Santjaume, va deixar clar que 
l’equip de govern continuaria 
vetllant perquè l’escola de 
música no es veiés afectada 
per la situació econòmica 
dels familiars. El portaveu 
d’ERC, Roger Bosch, va felici-
tar el professorat de l’escola 
per haver continuat oferint 
formació durant el confina-
ment per mitjans telemàtics. 
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Projecten un parc fotovoltaic a 
Folgueroles que serà compatible 
amb cultius agrícoles i pastures

Ho promou Green Concept Management i l’objectiu és que funcioni la tardor de l’any que ve
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La instal·lació de Folgueroles s’ubicaria a prop de la subestació elèctrica i l’eix. A sota, dues recreacions del projecte

Folgueroles

Guillem Freixa

La nova normativa en la 
generació d’energia solar 
ha reactivat la creació de 
parcs fotovoltaics a l’Estat 
espanyol, ja que, de nou, 
la venda d’electricitat a la 
xarxa energètica general per-
met obtenir un rendiment 
econòmic a qui fa aquesta 
inversió. Aquesta situació 
ha comportat que en els 
últims mesos, i sobretot en 
zones rurals, propietaris de 
grans extensions de terreny 
decideixin omplir els seus 
antics camps de cultiu o de 
pastura amb panells solars, 
amb la idea que amb menys 
despeses que una explotació 
agrícola o ramadera podran 
obtenir més benefici. Davant 
d’un escenari que pot fomen-
tar l’abandonament de la 
pagesia, el director de la 
multinacional Green Concept 
Management, Guy de Maillé, 
explica que han treballat “en 
un projecte d’energia solar 
que ajudi a potenciar-la”. 

L’evolució en la tecnolo-
gia dels panells solars –amb 
menys quantitat es pot gene-
rar la mateixa energia que 
abans amb molts– així com la 
nova normativa estatal “ho 
fan possible”. La proposta és 
un parc fotovoltaic “amb els 
panells a més alçada i dirigi-
bles”, i un espai entre cada 
estructura “de com a mínim 
vuit metres i vuitanta centí-
metres”. Aquest disseny de la 
instal·lació permet que a les 
zones de sota els panells “s’hi 
puguin posar gallines, ruscs 
d’abelles, cabres, ovelles o 
fins i tot vaques”. D’altra 

una degradació paisatgística 
“com el pas d’una carretera o 
d’una gran línia elèctrica”. 

En el cas de Folgueroles, 
els solars escollits estarien al 
costat de l’Eix Transversal i 
a prop de la subestació elèc-
trica situada al quilòmetre 
184, tot i que no s’ha volgut 
concretar del tot. Des de 
l’ajuntament folguerolenc, 
l’alcalde, Xavier Roviró, con-
firma que tenen constància 
d’aquest projecte “i diversos 
més vinculats amb energia 
solar” i que hauran d’estudi-
ar bé totes les propostes.

Amb una extensió de 
26 hectàrees i una potèn-
cia total de 14 megawatts 
(MW), la intenció es que es 

posi en funcionament la tar-
dor del 2021. El propietari on 
s’ubicarà la instal·lació solar 
rebrà una compensació eco-
nòmica en forma de lloguer, 
i en el cas que no vulgui ser 
el responsable de l’explota-
ció agrícola o ramadera “ens 
posarem en contacte amb 
els municipis de l’entorn 
per trobar ciutadans que hi 
puguin estar interessats”. 
D’altra banda, el projecte 
que impulsa Green Concept 
Management també inclou 
una aportació de 1.500 euros 
per MW a l’any que es desti-
narà a l’explotació agrícola ja 
existent més propera, amb la 
voluntat d’ajudar més page-
sos de la zona i aconseguir 
que l’ofici sigui més rendible 
i atractiu.

L’alcalde té 
constància que 
s’han iniciat els 
tràmits d’aquest 

projecte
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L’associació vetllarà per recuperar la gestió pública de l’energia 

Sis municipis d’Osona,  
en la creació de l’AMEP 

Terrassa

G.F.

Aquest passat dilluns es va 
crear l’Associació de Muni-
cipis i Entitats per l’Energia 
Pública (AMEP), una enti-
tat que ja compta amb 49 
municipis inscrits, entre els 
quals destaca la presència de 
sis poblacions d’Osona. En 

concret, es tracta de Tona, 
Taradell, Santa Eugènia 
de Berga, Sant Quirze de 
Besora, Olost i Sobremunt. 
Des d’Olost, un dels muni-
cipis impulsors, el regidor 
de l’àrea d’Eficiència Ener-
gètica, Gil Salvans, apunta 
que l’objectiu “és unir forces 
i recursos per explorar vies 
que permetin que la xarxa 

d’energia elèctrica torni a ser 
pública”.  

En el document fundaci-
onal es remarca la voluntat 
d’anar cap a una transició 
energètica “justa, democràti-
ca i sostenible, molt especial-
ment amb relació al sistema 
elèctric”, Per aconseguir-ho, 
els integrants de l’AMEP 
apunten cap a mesures que 

“afavoreixin i permetin la 
municipalització de les xar-
xes de distribució d’electrici-
tat, tal com es fa en d’altres 
països d’Europa”. Ciutats 
importants com Hamburg, 
a Alemanya, han fet aquest 
pas, i una de les grans nove-
tats de la creació de l’AMEP 
és que més enllà de comptar 
amb municipis de dimensió 
petita o mitjana també hi 
apareixen grans ciutats. De 
fet, una de les principals 
impulsores és Terrassa, i en 
el llistat de poblacions inte-
ressades en la iniciativa hi ha 
les quatre capitals catalanes: 
Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona.

Amb la força del muni-
cipalisme es vol crear una 
xarxa per treballar de mane-
ra conjunta i intercanviar 
coneixement i experiències 
vinculades a la gestió ener-
gètica. Aquest lligam entre 
totes les poblacions que for-
men part de l’AMEP ha de 
permetre crear un centre de 
recursos. La seva funció serà 
oferir assessorament tècnic 
i assistència jurídica i admi-
nistrativa als municipis que 
desitgin assolir la titularitat 
i la gestió pública de la xarxa 
de distribució energètica. A 
Osona ja hi ha un cas històric 
de gestió pública de l’electri-
citat com és Centelles.

banda, l’espai entre panells 
és suficient “per cultivar 
verdures o hortalisses, sense 
cap incidència negativa”, diu 
l’impulsor de la iniciativa, 
Guy Maillé.

El projecte, que s’ha 
començat a desenvolupar 
en dos terrenys de Juià 
(Gironès) i un tercer a 
Folgueroles, compta amb un 
pressupost inicial de 20 mili-

ons d’euros. La multinacio-
nal amb seu a França, Angla-
terra i Barcelona, Green 
Concept Management, mos-
tra prioritat per ubicar-se en 
zones rurals que hagin patit 

La voluntat 
d’ubicar plaques 
solars en zones 
agrícoles va en 

augment
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Sant Martí preveu desviar  
el torrent de l’Oller aquest any

L’exalcalde va anar a declarar al jutjat aquest dijous per no haver executat l’obra
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Estat en què es troba el torrent, encara canalitzat per sota de l’edifici on actualment hi ha el restaurant de l’Oller

Sant Martí de Centelles

E.P.

L’Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles preveu poder 
desviar i arreglar el torrent 
de l’Oller, curs fluvial que 
transcorre per sota de l’ac-
tual restaurant i zona espor-
tiva, abans d’acabar aquest 
2020. Ho assegura l’alcaldes-
sa del municipi, Núria Roca. 
L’obra de desviació d’aquest 
torrent ha aixecat certa 
polèmica i fins i tot s’ha pre-
sentat una denúncia per part 
d’un particular que acusa 
l’anterior consistori d’haver 
tirat endavant el projecte de 
la urbanització de la zona de 
l’Oller sense haver desviat 
el torrent, pas previ a poder 
avançar les obres. És per això 
que ara, per poder desenca-
llar la situació de la urbanit-
zació de l’Oller, Roca afirma 
que “és la nostra primera 
prioritat pel que fa a obres 
a Sant Martí i la promotora 
presentarà el projecte defini-
tiu per començar les obres al 
mes de setembre”.

En el projecte d’urbanit-
zació de la zona de l’Oller, 
aprovat i tirat endavant l’any 
2003, s’incloïa el desviament 
del Torrent de l’Oller, que 
transcorre per sota de l’edi-
fici. Aquest projecte, avalat 
per l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’any 2011, plante-
java la creació d’un canal a 
celobert per conduir el curs 

fluvial, pas necessari i pre-
vi per tirar endavant amb 
la restauració de l’edifici 
abandonat als anys noranta. 
Malgrat ser considerat un 
projecte previ a l’inici de les 
obres en l’edifici, el torrent 
no va ser desviat i l’any 2014 
es va procedir a la rehabilita-
ció del que actualment és el 
Restaurant Oller. Per aquest 
motiu, un veí va tramitar una 
denúncia cap al fins alesho-
res consistori de Sant Martí, 
que ha portat a declarar 
diversos membres de l’Ajun-
tament per un presumpte cas 

de falsificació documental i 
premeditació, entre d’altres. 
Dijous li va tocar a l’exalcalde 
Josep Grau.

Malgrat que la denúncia 
interposada al·lega que es 
van produir irregularitats en 
la desviació d’aquest torrent, 
tals com l’emissió d’infor-
mes amb dades incorrectes 
o la recepció de les obres 
sense que aquestes s’hagin 
realitzat del tot, Grau afirma 
que “es va fer tot segons el 
que estava previst, i amb 
l’esclat de la crisi econòmica 
la promotora va fer fallida i 

no va enllestir les obres de 
desviació”. Però tot i que el 
torrent no està desviat, Grau 
remarca que “era necessari 
dotar Sant Martí d’unes 
instal·lacions esportives 
com les de l’Oller, així que 
es va avançar en el projecte 
tenint clar que les obres no 
estaven ni de tros acabades 
ni recepcionades del tot, ja 
que encara s’han de fer mol-
tes coses”. Aquesta mateixa 
setmana totes dues parts van 
ser citades a declarar i resten 
a l’espera de veure com avan-
ça el procés judicial.

Centelles

Vicenç Bigas

Les negociacions iniciades 
el 2004 per regularitzar la 
situació de la urbanització de 
Sant Pau, construïda en ple 
franquisme en un pendent 
de la muntanya en terme 
de Centelles però a tocar 
d’Aiguafreda i Sant Martí, 
han cristal·litzat amb un pri-
mer acord entre la comunitat 
de propietaris i l’Ajunta-
ment. La primera fase de les 
obres d’urbanització ha estat 
aprovada amb un import de 
2,27 milions més els 39.000 
euros que ha costat la redac-
ció del projecte per resoldre 
un servei tan essencial com 
és el del clavegueram. El cost 
es compensa amb les contri-
bucions especials que paga-
ran els veïns.

En un primer moment, 
aquesta primera fase pujava 
a uns 3,5 milions perquè 
preveia la construcció d’una 
depuradora i una estació 
de bombeig. Ara, en canvi, 
s’han ajustat a “uns costos 
que s’acostin més a les pos-
sibilitats econòmiques dels 
veïns”, segons l’alcalde, Josep 
Paré (PSC), i s’ha optat per 
derivar el clavegueram per 
decantació cap a la xarxa 
d’Aiguafreda. Això ha obli-
gat l’Ajuntament a establir 
una delegació de compe-
tències amb el Consorci 
Besòs-Tordera, de qui depèn 
el sanejament de les aigües 
del sistema Aiguafreda-Con-
gost. L’Agència Catalana de 
l’Aigua ha inclòs la inversió 
per fer aquesta connexió en 
el quinquenni 2022-2027 i 
“ens preocupa que això es 
pugui demorar”, manifestava 
Dolors Morera (Ara Junts). 
L’alcalde reconeixia la lenti-
tud del projecte, que “és un 
tema mediambiental impor-
tant”.

L’acord amb els propietaris 
de la urbanització “és fruit 
de la feina de moltes perso-
nes que ens han precedit”, 
assenyalava Paré, al temps 
que el cap de l’oposició, 
Alfons Giol (Ara Junts), 
recordava que aquesta “no és 
una àrea fàcil d’urbanitzar”. 
La proposta va tirar enda-
vant amb la unanimitat del 
plenari d’aquest dimecres, 
de la mateixa manera que es 
va aprovar la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques per 
alimentar el consum de l’es-
cola Xoriguer, tal com ja s’ha 
fet amb altres equipaments 
públics i que es vol anar este-
nent.

Acord entre els 
veïns de Sant Pau 
i l’Ajuntament de 
Centelles per fer 
el clavegueram

L’Esquirol comença les 
obres per rehabilitar el 
pont romànic de la Gorga
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El projecte de restauració procurarà preservar l’aspecte original del pont

L’Esquirol

EL 9 NOU

El pont de la Gorga, també 
conegut com a pont del 
Raval, estarà durant els tres 
mesos vinents en obres per 
rehabilitar i restaurar l’es-
tructura romànica original. 
Aquestes obres, promogudes 
des de l’Ajuntament de l’Es-
quirol i finançades des de 
la Diputació de Barcelona, 
tenen un cost total de 
101.139 euros i se centren a 
mantenir l’aspecte del pont, 
però aportant-li certes millo-
res per evitar-ne el desgast i 
promoure’n la conservació. 
El projecte va ser adjudicat 
mitjançant un concurs públic 
a l’empresa IMESAPI, men-
tre que l’enginyeria tècnica 

estarà sota el control de l’em-
presa Ayesa.

Per tal de no alterar l’as-
pecte actual del pont, que 
té un alt valor històric pel 
nucli antic del municipi i que 
és considerat un patrimoni 
arquitectònic local, les obres 
procuren preservar tant com 
sigui possible la construcció 
ja existent. Així, per consen-
suar-ho amb els ciutadans de 
l’Esquirol, durant els mesos 
previs al començament de 
les obres, tècnics i membres 
de l’Ajuntament es van tro-
bar amb veïns dels voltants 
per valorar quin tipus de 
material s’ha d’utilitzar per 
fer les obres, l’enllumenat o 
les baranes per tal d’alterar 
el menor possible l’aspecte 
que presenta el pont actu-

alment. D’aquesta manera, 
les obres s’han iniciat amb el 
sanejament de l’estructura, 
l’aixecament de les pedres 
del tauler i la col·locació 
d’una tela asfàltica per evitar 
noves filtracions, per posteri-

orment restaurar-lo tot amb 
pedres i materials de l’entorn 
més proper. Durant els tres 
mesos que duraran les obres, 
el pont restarà tancat i es 
donarà pas alternatiu pel 
gual que travessa el riu.
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Imatge de la cort convertida en una plantació interior de marihuana

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

Dos agents dels Mossos d’Es-
quadra que es trobaven fora 
de servei i fent esport per una 
zona rural de les Masies de 
Voltregà van detectar una for-
ta olor de marihuana que sor-
tia d’una explotació ramade-
ra. A l’acostar-s’hi, van poder 
precisar que la flaire provenia 
concretament de la zona on 
s’ubicaven les corts de porcs. 
Amb aquesta alerta es va 
obrir una investigació des de 
la comissaria de Vic que es 
va poder culminar divendres 
passat amb la detenció de dos 
homes com a responsables de 
la finca i de la plantació que 
hi havia a l’interior.

En les inspeccions que 
es van fer a la granja es va 
confirmar que una de les 
corts de porcs no tenia cap 
animal a l’interior. Al seu 
lloc s’hi havia muntat tota 
una plantació de marihuana 
amb diferents estances molt 
ben equipades i amb tot de 
material com llums de calor, 
tubs d’aspiració i ventiladors. 
A la zona central de la cort 
hi havia una cambra molt 
ben protegida amb una porta 
tallafoc tancada amb clau i 
tot d’aparells elèctrics que 
subministraven energia a l’in-
terior. Un cop oberta aquesta 
sala van aparèixer 223 plan-
tes de marihuana. Durant 
l’escorcoll es van intervenir 
dues bosses d’escombraries 
industrials i una caixa de car-
tró amb plançons, que sumats 
arribaven als 18 quilos de 
marihuana. Segons la primera 
estimació, el valor de la droga 
intervinguda estaria valorada 
en 33.580 euros. Els agents 
també van fer una entrada i 
escorcoll al domicili d’un dels 
detinguts, on van trobar 300 
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Condueix begut  
i acaba agredint els 
agents que l’aturen

Vic La Guàrdia Urbana de 
Vic va aturar la matinada 
de dissabte passat un vehi-
cle que havia xocat amb 
tres cotxes que es trobaven 
estacionats al carrer Joan 
Serrallonga. El conductor, 
amb símptomes evidents de 
trobar-se sota els efectes de 
l’alcohol, es va negar a fer les 
proves i va agredir els agents, 
que li van instruir diligències 
al jutjat de guàrdia.  

Dos detinguts per conrear plantes 
de marihuana a la cort d’una 
granja de les Masies de Voltregà

Dos mossos que hi van passar fent esport van sentir l’olor 

torratxes amb restes de plan-
tes i més infraestructura per 
al seu cultiu.

Els dos detinguts són dos 
homes sense antecedents 
de 65 i 32 anys i veïns de les 
Masies de Voltregà i Sant 

Hipòlit de Voltregà. Se’ls 
imputa un delicte contra la 
salut pública i un delicte de 
frau en el subministrament 
elèctric. En les pròximes set-
manes seran citats a declarar 
davant el jutge.
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La televisió d’Osona. Sempre al teu costat.
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Si vius en un pis amb antena comunitària,
truca al teu antenista de confiança.
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Granollers/Vic

F.P.

El govern de la Generalitat ha 
tornat a lamentar el retard de 
l’Estat en el desdoblament de 
la línia R3, que, tot just ara, 
executa alguns treballs pre-
vis com la supressió de pas-
sos a nivell i ha presentat les 
expropiacions lligades al pro-
jecte de duplicació de la via i 
la catenària. Per Isidre Gavín, 
secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
la situació de l’R3 és “una de 
les grans vergonyes” i mos-
tra la manca d’inversions de 
l’Estat i l’incompliment de 
les actuacions previstes al pla 
de Rodalies. Gavín ho va dir 
en un debat sobre les neces-
sitats de mobilitat al territori 
que va organitzar dimecres 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC).

“Els actuals gestors d’Adif 
sembla que acceleren una 
mica i hi ha una certa millora 
però tot va molt lent”, va afir-

mar Gavín, que va pronos-
ticar que encara es tardarà 
“uns anys”. “I és lamentable”. 
En aquest sentit, Ricard Font, 
president de Ferrocarrils de 
la Generalitat, va posar la 
necessitat de crear una línia 
de bus exprés entre Vic i 
Barcelona com a mostra del 
mal de la línia R3. “Durant 
molt temps hem posat molts 

bus exprés a la C-17 per la 
ineficiència de l’R3. No tin-
drien cap sentit si hi hagués 
un tren que funcionés”, va 
afegir Font, que va recordar 
que el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat va apos-
tar l’any 2012 per crear línies 
de bus exprés “a corredors 
amb demanda que no estaven 
servits”. 
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L’arribada d’un tren a l’estació de Vic, el desembre passat pel Mercat Medieval
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El govern lamenta la lentitud 
en el desdoblament de l’R3

Per Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures, la situació és “vergonyosa”

El tren transversal 
Granollers/Vic Preguntat 
sobre el projecte de l’Eix 
Transversal Ferroviari, 
Font va assegurar que 
està “ben planificat com a 
projecte de futur”. Entén 
que la prioritat passa per 
“les infraestructures que 
responen a un retorn 
econòmic i social” perquè 
relliguen territoris on 
ja existeix una demanda 
suficient per justificar-
ho. Joan Prat, director 
general de l’AMTU, va 
recordar l’aposta de l’en-
titat per “desplegar una 
xarxa de transport flexi-
ble on l’oferta s’adapti a 
la demanda”. La idea és 
crear “una xarxa més capil-
lar que pugui fer grans 
aportacions a trens o a les 
xarxes de bus exprés”. Són 
mesures que han d’ajudar 
“a evitar la desertització 
del país” demogràfica-
ment parlant.

Enxampen dos 
lladres després 
de robar mòbils 
a Vic i Torelló

Vic/Torelló

EL 9 NOU

La Guàrdia Urbana de Vic va 
detenir aquest dimarts un 
veí de la ciutat de 48 anys 
per un presumpte delicte de 
robatori amb violència en 
grau de temptativa. Segons 
els agents, van rebre l’avís 
cap a les 12 del migdia que 
un individu hauria agafat 
una motxilla amb un mòbil 
en un establiment del carrer 
Doctor Salarich. La propietà-
ria va intentar bloquejar l’ho-
me, que va aconseguir fugir, 
i ella va informar els agents. 
A través de la descripció van 
localitzar el lladre, que en 
veure els agents va llançar 
el telèfon. El dia abans es 
va donar un fet similar a 
Torelló, on la Policia Local va 
detenir a la tarda un jove, un 
veí de Ripoll de 18 anys, per, 
presumptament, haver robat 
un telèfon mòbil a un veí 
del poble. Segons els agents, 
el telèfon estava valorat en 
més de 1.300 euros i es va 
poder recuperar després de 
la detenció.
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Solé, durant la seva visita a Vic del passat cap de setmana

“La pandèmia ha fet evident  
la utilitat de les delegacions”
Entrevista a Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

“La gestió de 
proximitat és la 

que millor ha 
funcionat durant 

la pandèmia” 

“Les delegacions 
han ajudat a 

tornar a casa 3.000 
catalans repartits 

pel món”

“La mesa de diàleg 
ha de ser un espai 

per posar sobre 
la taula els casos 

d’espionatge”

Vic

Guillem Freixa

Alcalde d’Agramunt durant 
nou anys i membre del Par-
lament des del 2015. Del 
món local a la Conselleria 
d’Acció Exterior. Per què 
vostè i què hi pot aportar el 
seu perfil?

Com a alcalde vaig apren-
dre moltes coses. Crec que 
l’alcaldia et dona una visió 
general de la situació d’un 
municipi però també t’obliga 
a apropar-te a la gent i conèi-
xer-ne les necessitats. És un 
valor incalculable que no et 
dona cap títol. Quan el partit 
em demana fer un pas enda-
vant per encapçalar un depar-
tament com el d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals 
i Transparència, com sempre 
fem els alcaldes davant les 
dificultats responem i apor-
tem tot el bagatge posant-lo a 
disposició del país.

Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transpa-
rència. Són tres àmbits que 
domina per algun motiu?

Són àmbits en els quals 
comptem amb l’expertesa de 
tota la gent del Departament. 
La feina del conseller ha de 
ser gestionar un equip, treba-
llar perquè l’equip tingui el 
màxim d’excel·lència i pilotar 
el millor possible el transat-
làntic que és una conselleria. 
El meu objectiu com a conse-
ller és que les polítiques del 
Departament arribin a la ciu-
tadania i els siguin útils.

El fet d’assumir una con-
selleria el pot situar més a la 
palestra en el procés judicial 
que té obert per haver faci-
litat el referèndum de l’1-O, 
i que podria acabar amb la 
seva inhabilitació?

Hauríem de pensar que no. 
Entenc que a la justícia hi 
arriba tothom amb les matei-
xes condicions, independent-
ment dels càrrecs que has 
tingut. Voldria pensar que no 
serà així. Ara bé, també hem 
vist com darrerament s’ha fet 
una persecució i espionatge a 
dirigents polítics com el pre-
sident del Parlament, Roger 
Torrent, o Ernest Maragall 
pel fet de ser qui són. La 
persecució va més enllà de la 
causa en si, i es converteix en 
un objectiu polític. Mai una 
voluntat política hauria de 
ser perseguida.

Després dels casos d’espi-
onatge a polítics catalans, té 
sentit la mesa de diàleg amb 
el govern espanyol?

La mesa de diàleg sempre 
té sentit si a l’altre costat hi 

ha algú que vulgui dialogar. 
La mesa ha de ser preci-
sament un espai on, entre 
d’altres, es posi sobre la taula 
aquest espionatge. Si no, 
tens la sensació que estan 
apareixent casos molt greus i 
queden en el no-res. O només 
queden en la nostra reivindi-
cació a través de les càmeres 
parlamentàries o les declara-
cions als mitjans. El que cal 
exigir és l’assumpció de res-
ponsabilitats. En la mesa s’ha 
de parlar d’una manera lliure 
de totes les opcions per resol-
dre la situació de Catalunya. 
Entenem que a través del 
diàleg i la negociació podem 
resoldre i fer entendre a 
l’Estat que hi ha un 80% de 
catalans que volen exercir 
el seu dret a vot en matèria 
d’autodeterminació. Ara ens 
falta que l’altra part ocupi la 
cadira, posi data i lloc.

Durant la pandèmia, 
molts catalans han tingut 
problemes per tornar a casa. 
Què ha fet Acció Exterior 
per solucionar-ho?

Des del primer dia es va 
crear un comitè d’emergèn-
cies que treballava 24 hores 
de manera coordinada amb 
les 15 delegacions que tenim 
arreu del món. Amb aquesta 

coordinació hem fet possi-
ble que 3.000 catalans hagin 
pogut tornar a Catalunya. Ha 
estat una tasca de cirurgia 
fina i n’estem orgullosos, per-
què s’ha fet evident la utilitat 
de les delegacions catalanes 
al món. Són una eina útil i cal 
continuar-hi apostant.

L’Estat espanyol, a través 
de les ambaixades, ha fet el 
que tocava?

No valoraré el que ha fet 
l’Estat espanyol. En tot cas, 
quan hi ha hagut 3.000 per-
sones trucant al telèfon de 
la conselleria i de les delega-
cions queda demostrat que 
hi havia un buit. Que no es 
donaven les respostes que 
reclamaven els nostres ciuta-
dans a l’estranger. En alguns 
punts, el retorn només ha 
estat possible amb la media-
ció de la delegació. Hem aju-
dat a gestionar vols, a accedir 
a informació, i en definitiva 
hem fet allò que faria qual-
sevol Estat, que és fer tot el 
possible perquè els nostres 
ciutadans tornin a casa.

Les delegacions a l’exteri-
or són criticades. Què per-
meten fer?

Són la representació de la 
Generalitat a determinats 
països o territoris. Per tant, 

són la plataforma que permet 
exportar tot allò que fem 
a Catalunya des de molts 
àmbits: el turístic, l’econò-
mic, el cultural, etc. D’altra 
banda, també ens permeten 
importar coses interessants 
dels països on se n’han obert. 
Durant la pandèmia s’han 
creat un miler d’informes 
amb tot allò que altres paï-
sos feien per combatre-la, i 
aquesta informació es posava 
a disposició del govern de la 
Generalitat. 

A Osona tenim la UVic-
UCC. Ha de ser la gran 
ambaixadora del territori?

Sense cap dubte. Ha de ser 
l’ambaixadora per importar 
i exportar alumnes a través 
de programes acadèmics i 
també una font de coneixe-
ment internacional. Cal que 
els nostres estudiants puguin 
rebre l’expertesa que hi ha 
a fora de Catalunya, però 
també els hem d’oferir les 
condicions necessàries per-
què un cop assumida aquesta 
expertesa puguin retornar. 
A través de les delegacions 
detectem que molts joves van 
marxar per finalitzar o com-
plementar els seus estudis i 
ja no tornen. Tot i que tenen 
voluntat de tornar, no tenen 

les condicions òptimes per 
fer-ho.

En temes de transparència 
s’ha anunciat la creació de 
bústies ciutadanes anòni-
mes per denunciar casos de 
corrupció. Què és aquest 
projecte?

És una part de l’estratègia 
iniciada contra la corrupció 
i la integritat pública que 
desenvolupem des de la 
Generalitat. En els propers 
dos anys s’han d’assolir 25 
objectius molt clars per tal 
que les institucions siguin 
del tot transparents i no hi 
hagi cap ombra de corrupció. 
És un element més perquè la 
ciutadania tingui elements 
suficients per evidenciar i 
denunciar possibles males 
gestions públiques.

En l’explicació de la pan-
dèmia, les xifres han estat 
molt importants. S’ha estat 
prou clar en la seva trans-
missió?

Les dades són essencials, i 
són del ciutadà. El govern de 
la Generalitat les ha d’oferir 
perquè el ciutadà les tingui 
a la seva disposició. Com a 
departament responsable de 
les dades obertes s’han reco-
llit totes les estadístiques i 
a través d’eines digitals més 
llegibles i interpretables 
s’han transmès a la població. 
S’ha aconseguit que les bases 
de dades fossin accessibles i 
es poguessin treballar des de 
molts àmbits de la societat.

Va visitar Brussel·les i va 
remarcar que els recursos 
econòmics de la UE per a 
la reconstrucció els han de 
gestionar els territoris. És 
possible a dia d’avui això?

Sí, i així hauria de ser. S’ha 
comprovat que amb la pan-
dèmia la gestió de proximitat 
és la que millor ha funcionat. 
Els estats que han apostat 
per una gestió descentralit-
zada se n’han sortit millor, 
i l’exemple és Alemanya. El 
govern ha estat en total coor-
dinació amb els lands, i en 
funció de cada cas es prenien 
unes mesures. A Espanya 
vam tenir el cas contrari, i 
ho vam veure amb la Conca 
d’Òdena. Es van proposar 
unes mesures, l’Estat no les 
va acceptar d’entrada però 
dies després va fer el que 
la Generalitat avançava. Els 
fons de recuperació de la UE 
han d’anar a projectes con-
crets de territori. 

En l’àrea de sostenibilitat, 
la pandèmia serà un impuls 
o un fre per a les seves polí-
tiques?

Ha de ser un catalitzador 
de l’Agenda 2030 que es mar-
ca des de les Nacions Unides. 
El que no podem fer és dir 
que cal un canvi de model i 
després d’una pandèmia no 
fer res diferent. Hem de ser 
hàbils i resilients. Ara més 
que mai els pilars de l’educa-
ció, la salut i la sostenibilitat 
ambiental han de quedar 
totalment garantits.
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Un cant que no defalleix
Els cantaires per la llibertat de Vic van celebrar els 125 dilluns entonant cançons  

per mostrar el seu suport als presos polítics catalans
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Els cantaires per la llibertat, en un moment del recital que van fer dilluns passat a la plaça del Carbó

Vic

Guillem Freixa

Amb la cinquantena d’assis-
tents ben col·locats en rot-
llana a la plaça del Carbó de 
Vic, Pau Solà va llegir el nom 
de tots els presos i preses 
polítics catalans. La lectura 
d’aquest dilluns, però, era 
especial, ja que com s’encar-
regava de recordar el mateix 
Solà “ja fa 125 dilluns que 
ens trobem per cantar”. La 
xifra, a més, coincidia amb 
una jornada ben especial, ja 
que amb motiu de la visita 
del rei Felip VI a Catalunya, 
des d’Òmnium Cultural es 
donava visibilitat a la cam-
panya “CoronaCiao”. A Vic, 
durant tota la jornada es va 
poder veure a la plaça Bis-
be Oliba una gran pancarta 
amb la imatge de la corona 
i el lema “Fem-la caure”. Al 
vespre, el músic Jordi Ban-
cells remarcava que durant la 
cantada “farem alguna cançó 
antimonàrquica”, i destacava 
que el graller Josep Senmartí 
s’afegís al recital en un dia 
tan especial.

Els cantaires per la llibertat 
de Vic van començar a reu-
nir-se el 5 de març de 2018, 
“i els grans impulsors van ser 
Enric Torner i Alba Roure, 
que encara hi estan implicats 
però avui precisament no han 
pogut venir”, va explicar Sira 
Puig. L’objectiu era crear un 
punt de trobada “per cantar 
i fer suport a tots els presos i 
preses polítiques”, i la inicia-
tiva es va consolidar “amb un 

grup estable d’unes seixanta 
persones”. 

Al llarg d’aquests 125 
dilluns han anat consolidant 
un cançoner on destaquen 
temes com El cant dels ocells, 
El cant dels Indignats o L’es-
taca, molts d’ells amb lletres 
creades expressament per 
explicar la situació política 
catalana. En el record hi que-
den jornades com la que els 
va portar a cantar davant de 

la presó de Lledoners. També 
van aconseguir continuar 
cantant junts durant el confi-
nament: “Teníem un grup de 
WhatsApp i els dilluns fèiem 
la trobada de manera virtual”, 
diu Solà.

A Osona, municipis com 
Tona i Folgueroles, entre d’al-
tres, també acumulen cente-
nars de dilluns fent actes com 
cassolades i cantades a favor 
de l’alliberament dels presos.

L’activista Joan Bona 
Nit presenta el seu 
llibre a Folgueroles

Folgueroles L’activista Joan 
Porras, més conegut com 
a Joan Bona Nit per haver 
desitjat des de l’exterior de la 
presó de Lledoners bona nit 
als presos polítics durant 482 
nits consecutives, presenta-
rà el seu nou llibre aquest 
diumenge, a les 12 del mig-
dia a la plaça Verdaguer de 
Folgueroles. La publicació, 
titulada Història d’un crit, 
desenvolupa com es va crear 
el personatge i quina ha estat 
la seva funció al llarg de tots 
aquests mesos de protesta 
pacífica.

Les cosidores 
de la Vall del Ges 
recullen 1.235 euros

Torelló El grup de cosidors 
i cosidores de la Vall del 
Ges ha aconseguit recaptar 
1.253 euros durant el mes de 
juny a través de la venda de 
mascaretes. Aquest passat 
dilluns es va fer l’ingrés dels 
diners a la campanya “Jo em 
corono”, que fa investigació i 
recerca contra la Covid-19. El 
grup agraeix el suport de les 
farmàcies i els comerços i diu 
que estan a punt per oferir la 
seva solidaritat de nou.

Juliol
26 de juliol
20h Gratuït
Monestir de Sant Pere (exterior)

duo del mar
Marta Robles
Ekaterina Zaitseva (2 guitarres)

Agost

6 d’agost
20h Gratuït
Monestir de Sant Pere (interior)

guelar
piano duo
Larisa Loginova
Gennady Dzyubenko (2 pianos)
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Bonvehí diu al PDeCAT d’Osona que 
treballen per la unitat amb JxCat
Santa Eugènia de Berga El president del 
PDeCAT, David Bonvehí, va dir davant de 
més de 50 associats al partit d’Osona, en una 
assemblea al teatre de Santa Eugènia, que 
treballaran fins a l’últim moment perquè hi 
hagi unitat del que sembla que són dos sec-
tors. Segons Ignasi Puig, president comarcal 
de la formació, Bonvehí sabia el posiciona-
ment doble que es va acordar la setmana 
passada de donar suport a Puigdemont i ins-
tar les parts –PDeCAT i el partit de Puigde-
mont– a arribar a un acord. Puig deia que 
va posar èmfasi en el fet que la constitució 
del nou partit aquest cap de setmana “és una 
oportunitat per continuar negociant” i que 
confia que hi hagi un encaix.
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Rogeli Montoliu, nou 
secretari del Col·legi 
de l’Advocacia 
Catalana

Vic El degà del Col·legi 
d’Advocats de Vic, Rogeli 
Montoliu, és des d’aquest 
dilluns el nou secretari del 
Col·legi de l’Advocacia Cata-
lana. Forma part de l’equip 
liderat per M. Eugènia Gay 
com a presidenta. L’equip del 
qual forma part el vigatà pre-
tén modernitzar la justícia, 
implantar l’expedient judicial 
electrònic o potenciar fórmu-
les alternatives de resolució 
de conflictes.
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Recullen firmes 
perquè el bus 
d’Ogassa agafi 
els nens del Pla 
del Roser

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

Un grup de pares d’alumnes 
de l’institut Mestre Andreu 
de Sant Joan ha iniciat una 
recollida de signatures per-
què el bus escolar que porta 
els nens d’Ogassa s’aturi 
al barri del Pla del Roser 
per transportar-los també 
al centre d’ensenyament. 
La ubicació del nou insti-
tut, que es va inaugurar el 
setembre de 2018 al carrer 
Bernat Guillem de Samassó, 
al sector nord del municipi, 
ha augmentat la distància 
dels veïns de l’entrada sud, 
que ara el tenen a més d’un 
quilòmetre i mig. La intenció 
de recollir adhesions té com 
a finalitat que s’aprofiti l’au-
tobús que ja funciona per als 
nois que baixen del municipi 
veí d’Ogassa.

El director de l’institut 
escola santjoaní, Miquel 
Marcer, explica que ell 
mateix ha demanat al Con-
sell Comarcal del Ripollès 
que s’estableixi aquest punt 
d’aturada del bus escolar 
pel barri del Pla del Roser i 
l’Estació, i els responsables 
de l’ens comarcal li van 
comunicar que ho estudia-
ran. El nombre d’estudiants 
de Secundària que viuen 
en aquell barri “no és gaire 
elevat”, explica Marcer, que 
justifica que fins ara no s’ha-
gi plantejat l’ús del transport 
públic “perquè algun pare ja 
els portava amb el seu vehi-
cle”. La voluntat del centre és 
que els alumnes puguin fer 
tant el trajecte d’anar a l’ins-
titut com de tornar a casa un 
cop acabat l’horari lectiu.

La Mancomunitat 
La Plana finalitza  
els cursos de català

Taradell/Viladrau Amb el 
lliurament de diplomes dels 
cursos de català i coneixe-
ment de l’entorn a Taradell 
i Viladrau han finalitzat els 
cursos del Servei d’Acollida 
de la Mancomunitat La Pla-
na. Quan es va decretar l’es-
tat d’alarma l’ens tenia nou 
cursos engegats amb més de 
cent alumnes. Es va valorar 
l’opció de fer-los en línia i en 
alguns casos es va desestimar 
perquè els alumnes no dispo-
saven de la capacitat digital. 
Tot i això, en cada grup s’han 
buscat fórmules per no inter-
rompre el curs, per exemple 
amb vídeos via WhatsApp.

Jordi Colomer
i Brutau

23è aniversari de la mort de

“Tu ets l’adeu que mai sabré dir”

Jordi, et continuem estimant malgrat el pas dels anys.

La missa en el seu record se celebrarà el proper 9 d’agost a 
l’església de Sant Feliu de Bruguera a 2/4 d’1 del migdia.

Bruguera, juliol de 2020

Ramona Jordà
i Bou

Vídua de Josep Puntí Cirera
Va morir cristianament el dia 4 d’abril.

A.C.S.

Se celebrarà el proper diumenge, 26 de juliol,
a les 11 del matí a l’església parroquial

de Sant Martí de Sentfores.

Mas La Codina, Sentfores - Vic, juliol de 2020

Missa en memòria de Carme Domínguez
i Grilló

Vídua de Ricard Solans Juvany
Ha mort cristianament el dia 19, a l’edat de 92 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Josep, Ricard i David; filles polítiques, Maria Bru-
gués i Dolors; nets, Anna, Ricard i Olive, Maria, Mireia, Ricard, 
i Laia; besnets, Nil i Noa; nebots, cosins, tota la família i la Srta. 
Kanza, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la 
recordeu en les vostres oracions, i us agraeixen les mostres de 
condol, així com l’assistència a l’acte del seu comiat.
També volen donar les gràcies a tot el personal de la Residència 
Saits de Vic, pel seu caliu humà i les atencions rebudes.

Vic, juliol de 2020

Patro García
i Garrido

Vídua de Manuel Barranco Rossi
Morí cristianament el dia 15 d’abril, a l’edat de 91 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Manoli i Manolo, Jacint i Isabel, Nani i Joan, Montse i 
Santi; nets, Susana i Jordi, Adrià i Laura, Aida, Ester i Albert, i Ro-
ger; besnets, Carla, Arnau i Roger; germanes, Encarnita i Purita; ger-
mans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions.
La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dissabte, dia 25 de ju-
liol, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Santa Maria de 
Manlleu.
Domicili: c. Àngel Guimerà, 14.

Manlleu, juliol de 2020

Jordi Rabionet
i Sala 

Us agraeix les mostres de condol rebudes
així com la vostra assistència a l’acte del seu comiat.

Donem les gràcies a tot l’equip humà de
l’Hospital Universitari de la Santa Creu,

Fundació Sant Tomas i TAC Osona,
per l’atenció rebuda.

Vic - l’Esquirol, juliol de 2020

La família de 

Àngel Serra i Sentmartí
05-12-1933 - 21-07-2020

L’Àngel de Serramestre - L’Àngel de les Cubes

A.C.S.
La seva esposa, Dolors Pujadas Solagran; fills, Lluís i Carme, Rosa 
i Joan; nets, Mireia, Carles i Genís; germans, Maria ( ) i Josep ( ),
Ramon ( ), Josep ( ) i Remei, Maria i Perico ( ), Pita i Ramon ( ),
Ramoneta ( ) i Víctor ( ); nebots, cosins, la Teresa, treballadors, 
clients i proveïdors de Cubas Vic, amics i totes les persones que han 
marcat la seva vida us donem les gràcies pel vostre suport.
També volem agrair al personal mèdic i sanitari que l’han atès durant 
tot aquest temps.

Vic, juliol de 2020

Pepita Gamell
i Xumetra

Ha mort cristianament el dia 21, a l’edat de 88 anys.

A.C.S.

La seva germana, Antònia; germana política, M. Dolors Salvans, 
vídua de Lluís Taberner; nebots, renebots, 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 rebudes, així 
com l’assistència a l’acte del seu comiat.

Vic, juliol de 2020

Narcís Vila
i Vilardell

Vidu de Carme Grau Malla
Ha mort cristianament el dia 23, a l’edat de 98 anys.

A.C.S.
Els seus fills, Josep i Dolors; net, Josep; besnetes, Bruna i Mar; 
germana política, nebots, cosins i tota la família, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que el tingueu present en les 
vostres oracions.
La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest divendres, dia 24, a les 
5 de la tarda, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.
Domicili: c. Estudiant de Vic, 2.
Capella ardent núm. 1 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, juliol de 2020
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L’AMPA de l’institut Cirviànum de Torelló lliura 
els quarts premis del treball de recerca
Torelló L’AMPA de l’institut Cirviànum de Torelló va lliu-
rar divendres els guardons de la quarta edició del Premi del 
Treball de Recerca, valorat en 500 euros per a cadascuna 
de les tres categories. En la d’Humanitats i Ciències Socials 
es va premiar l’alumna Laia Fontserè pel treball “Polònia, 
la salut democràtica del nostre país”. Pel que fa a Ciències 
de la Naturalesa i de la Salut i de Tecnologia, es va valorar 
“Els microplàstics, n’ets conscient?”, de Berta Jiménez. 
Finalment, Paula Casquero es va endur premi en la cate-
goria Transversal pel treball “Discalcúlia, un trastorn poc 
visible”. L’AMPA organitza el guardó per motivar els alum-
nes a fer bons treballs i per donar valor a la feina que fan 
per ajudar a l’entrada a la universitat o a la nova vida que 
comencin els alumnes després del Batxillerat.

La UVic premia 
set treballs de 
recerca osonencs

Vic

EL 9 NOU

La UVic ha premiat set 
alumnes osonencs en la 22a 
edició dels Premis als Millors 
Treballs de Recerca de Batxi-
llerat, en què s’han presentat 
159 propostes. Anna Brusosa, 
del col·legi Sant Miquel dels 
Sants, de Vic, ha obtingut el 
primer premi en la categoria 
Osona contra el Càncer, i 
en aquesta mateixa Jaume 
Meinhardt, de l’Institut de 
Taradell, ha guanyat un accès-
sit. En la categoria Fundació 
Caixa d’Enginyers, Marta 
Espina, de l’institut Jaume 
Callís, ha obtingut un primer 
premi ex aequo. En l’apartat 
Bon Preu, Carla Mallarach, 
del col·legi Sant Miquel dels 
Sants, i Laura Parecolls, de 
l’institut Castell del Quer, 
de Prats, han obtingut un ex 
aequo. I en la categoria Eumo_
Dc, Marçal Cedó, de l’Institut 
de Taradell, i Guillem Mas, 
de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic, també han 
obtingut un ex aequo.

Llum verda als 4 milions 
d’euros per fer l’institut 
escola de Castellterçol

La reforma permetrà agrupar tots els alumnes

Castellterçol

F.P.

El Departament d’Educació 
ha compromès una inversió 
de 4 milions d’euros per 
reformar l’actual edifici d’In-
fantil i Primària i ampliar-lo 
amb noves aules que per-
metin suprimir els mòduls 
prefabricats que ocupen els 
alumnes d’ESO de l’institut 
escola de Castellterçol. La 
conselleria ha modificat el 
pla econòmic i financer d’in-
versions (PEF) amb la incor-
poració de 17 nous projectes 
que sumen una despesa de 
més de 91 milions. Ara, els 
alumnes d’Educació Infantil 
i Primària i els d’ESO estan 
en dos espais separats per 
un quilòmetre de distància. 
La Secundària està en bar-
racons des de fa una dècada. 
“En un institut -escola, si els 
dos espais no estan junts és 
estrany. En un mateix espai, 

el contacte entre els alum-
nes grans i els petits serà 
molt més habitual”, destaca 
Francesc Ruiz, director del 
centre, que valora la pressió 
feta per l’Ajuntament a la 
Generalitat per aconseguir 
finançament per al projecte. 
Finalment, l’aposta és cons-
truir el nou edifici aprofitant 
els terrenys que hi ha al vol-
tant de l’edifici de l’antiga 
escola Ramona Calvet i Picas, 
construït als anys 70 i que es 
posarà al dia. L’Ajuntament 
ja està construint una passera 
que connectarà el recinte de 
l’escola amb el bosquet de 
Can Sedó, una zona verda que 
està a tocar però que ara no 
està connectada. Això perme-
trà que es faci servir l’espai 
com a pati en les hores lecti-
ves. A la vegada, es generarà 
un nou accés al centre que 
té uns 330 alumnes amb dos 
cursos desdoblats tant a Pri-
mària com a Secundària.

Bar       restauraNt

C. sant Jordi, 3 - VIC | tel. 93 886 24 35

horari habitual

No tanquem per vacances

Fem menjar per emportar

www. fundacioelpares.com
fundacioelpares@gmail.com

“Amb identitat i valors, apostant per un 
futur transformador”

O B E R T  A G O S T  I  S E T E M B R E
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No patiu. No em posaré a fer un 
tractat filosòfic i social sobre per 

què és tan important la cultura a la nostra societat, 
a la nostra vida, a la nostra ment. No defensaré que 
cal l’art i la lectura i el plaer de l’espectacle en viu. 
Ni batallaré per la música i la plàstica i el teatre 
com a eines pedagògiques. 

Ja fa temps que vaig entendre que, fins i tot per 
mi que soc un ésser devorador de cultura i que 
m’hi dedico professionalment, la cultura no era la 
meva prioritat vital. Salut primer, educació des-
prés, seguretat i estabilitat, socialització i, després, 
cultura. Ni pòdium pobre. I això que la defenso i hi 
crec i la sento i la visc i la somio, la cultura. Soc ges-
tora i consumidora de teatre i si em fas triar entre 
un dia de platja o una obra de teatre, et triaré la 
platja. Soc gestora i consumidora d’exposicions i 
si em fas triar entre un sopar amb amigues o una 
exposició al CCCB (per cert, meravellosa l’actual 
sobre videojocs), et triaré el sopar amb amigues. 
Soc espectadora de cinema a més no poder i si em 
fas triar entre anar-hi o tenir un sistema sanitari 
fort, no ho dubtaré tampoc. Soc escriptora medi-
ocre i lectora voraç i si em fessis triar entre una 
indústria del llibre fortíssima o una educació públi-
ca fortíssima (tot i que segur que va lligat), triaria 
la segona opció. 

I amb això no vull dir que no sigui important la 
cultura i la indústria cultural, els llibres i les llibre-

ries (oasis són, oasis!), els cinemes, els teatres, els 
museus, l’art, la creació... això per mi és importan-
tíssim. I també ho és si volem una societat mental-

ment rica, mentalment forta, culta, oberta (sobretot 
oberta) i sensibilitzada. La cultura fa això sobretot: 
obre la ment, la fa sensible, la fa capaç d’elevar-se, la 
fa valenta i crítica. Ho crec cegament. I també crec 
que això no és el més important. Ho hauria de ser 
potser, però no ho és. És millor tenir les UCI lliures 
i els mestres ben pagats amb unes ràtios adequades. 
És millor que no ens atraquin i violin cada cop que 
sortim al carrer. 

Tanquen la cultura amb facilitat perquè mou poca 
gent. Sabíeu que les estadístiques diuen que només 
un 4% de la població va al teatre? Un 4% és poquet. 

No ens enganyem. Ara ens hem posat les mans 
al cap perquè tancaven la cultura a la capital cata-
lana (que sembla que només hi hagi cultura allà, 
però això és un altre article) i amb raó, perquè la 
cultura està fent les coses molt bé per reobrir i ha 
patit molt (no només amb la Covid-19, sinó sem-
pre), però crec que és perquè tancar la cultura és 
fàcil, perquè la cultura no ens importa massa, per-
què mai, pobreta, fa pòdium. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

La cultura és important 
si volem una societat 

mentalment rica, forta, culta, 
oberta i sensibilitzada. La 
cultura obre la ment, la fa 

valenta i crítica
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La situació provocada per la 
Covid-19 obliga a ser previn-
guts, però en la justa mesura. 
Hi havia dubtes de si calia 
celebrar la Festa del Llibre i 
la Rosa aquest dijous després 
que el Sant Jordi no s’hagués 
pogut fer en plenitud per 
culpa del confinament. Els 
dubtes havien augmentat 
els darrers dies pel repunt 
de positius de coronavirus a 
Barcelona i l’Hospitalet que 
va obligar a suspendre de 
forma consensuada entre els 
editors, llibreters i govern de 
la Generalitat les parades de 
llibres al passeig de Gràcia de 
Barcelona. A Vic es va apos-
tar per mantenir les parades 

de llibres i roses al carrer i 
es va demostrar que va ser 
un encert. No va ser un Sant 
Jordi habitual però va ser 
millor del que preveien els lli-
breters, tot i que no tant per 
a les floristeries. Els carrers 
del centre de Vic, acompa-
nyats pel bon temps, es van 
omplir de gent però sense 
aglomeracions i els llibreters 
estaven satisfets per les ven-
des. Vic, que segons un estudi 

és una de les ciutats amb 
més llibreries per habitant, 
va abanderar la celebració de 
la festa del llibre. També és 
important posar de relleu que 
un dels llibres que serà dels 
més venuts aquesta setmana 
és el d’una escriptora osonen-
ca, Irene Solà, Canto jo i la 
muntanya balla. La mallenca 
ha aconseguit amb la seva 
multipremiada obra fer-se un 
lloc en el món literari català.

Aquest estrany Sant Jordi, 
però, s’ha viscut amb una 
situació a Osona i el Ripollès 
de calma tensa. El nombre 
de casos positius de Covid-
19 a Osona i el Ripollès està 
controlat, però la situació és 
molt fràgil. Una sola persona 
pot contagiar-ne fàcilment 
deu més i per això no es pot 
abaixar la guàrdia. És impor-
tant la mascareta, les mesu-
res d’higiene i la distància 

social. Això no és incompati-
ble amb segons quines acti-
vitats. I el món de la cultura 
en general, no només el dels 
llibres, ha demostrat que se li 
ha de donar un grau de con-
fiança perquè tot el que s’ha 
fet fins ara ho ha fet seguint 
totes les recomanacions. És 
un sector sempre fràgil i 
l’estocada que ha suposat els 
mesos de confinament pot 
ser definitiva si no es permet 
que aquest estiu pugui reacti-
var-se, aplicant, això sí, totes 
les mesures de seguretat. 
L’administració caldrà que 
també doni suport a aquest 
sector, que té un impacte en 
les nostres vides que va molt 
més enllà de les que assenya-
len les xifres econòmiques.

Sant Jordi, la cultura  
i la Covid-19

La importància de la cultura
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Mariona Isern                          

Un dels temes més polèmics i dels que es 
debat més quan parlem del món rural és la 
dificultat perquè els més joves tornin als 
pobles i puguin fer la vida aquí. Tots sabem 
que al món rural no hi ha les oportunitats 
laborals que hi ha a la ciutat però, alhora, hi 

ha altres coses que valorem molt més. Per això, és tan impor-
tant que quan els joves vulguin tornar a casa –amb tot el que 
això representa– ho puguin fer sense sentir que se’ls acumu-
len els problemes un darrere l’altre.

I no, no és així.
Contínuament, als mitjans de comunicació ens parlen del 

que passa a les grans ciutats i de les seves aglomeracions. Sem-
bla que el que passi allà sigui molt més important i els pobles 
sempre ens acabem quedant una mica a la cua de tot. És preci-
sament el que passa amb això, amb el dret a l’habitatge i amb 
la idea de tornar a casa.

En aquest país, sabem que per cada cosa que vulguem fer 
(obrir un negoci, canviar de pis o tenir un fill) ens demanaran 
una quantitat de papers i de burocràcia (o burrocràcia) que 
et passes més estona omplint aquests papers que ves a saber 
si es llegirà algú que no a (pre)ocupar-te del que realment és 
important. Del canvi de vida que vols fer. Ai, com serien de 
diferents les coses si entre tots ens preocupéssim per les per-
sones i menys per les lleis!

A vegades, tinc la sensació que el que volen les grans admi-
nistracions és fer-nos perdre el temps i les ganes de voler tirar 
endavant. A vegades, et rendiries.

És exactament això el que els passa a aquelles famílies que 
volen tornar al món rural i fer vida aquí, un altre cop. El món 

rural té uns beneficis i una qualitat de vida envejables. Sabent 
que el que interessa als pobles petits és que els joves vulguin 
tornar aquí, trobin una feina i puguin realitzar-se com a per-
sones com farien a qualsevol punta del món, és una barbaritat 
que no ho puguin fer per uns papers burocràtics que ningú sap 
per què existeixen. 

El més gros de tot això és que aquestes suposades lleis les 
dicten des d’un despatx d’una gran institució de Barcelona. 
Tot això ve imposat per unes persones que no tenen ni idea de 
la vida que es viu als pobles i de la situació de cada persona. 
Segons el meu parer, tots –a poble i a ciutat– hauríem d’estar 

encantats que els més joves vulguin tornar aquí, fer-hi una 
casa i seguir construint la seva vida. Creieu-me que això a dia 
d’avui és quasi impossible.

Aquest petit exemple serveix per explicar la situació en 
què es troba un territori petit i que, sovint, ningú se l’escolta. 
Mentre es continuï pensant que les grans ajudes i oportuni-
tats s’han de donar als territoris més poblats, hi continuarà 
havent gent que no pot desenvolupar la seva vida com voldria 
perquè algú, des d’un despatx, així ho decideix. 

Com si tingués la raó absoluta. Com si realment algú es pre-
ocupés del que passa als pobles, al món rural i fes veure que 
se’n preocupa. Què més voldríem, oi?

TRIBUNA

Tornar a casa
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El Ripollès registra 15 
nous casos de corona-
virus en només una 
setmana

Cotxes cremats a Torelló

Dos detinguts per 
cultivar marihuana en 
una cort de porcs a les 
Masies de Voltregà

L’epidemiòleg Oriol 
Mitjà aposta per un 
confinament quirúrgic

Cinc persones multades 
a Vic per anar sense 
mascareta pel carrer
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Colomer-Rifà ha 
comprat la finca 
Torre Novellas, 
també anomena-
da Can Passerells, 
a Sant Vicenç de 
Torelló. L’objec-

tiu és reformar la construc-
ció d’estil colonial i conver-
tir-la en un espai de turisme 
rural.

PROTAGONISTES

Un bon ús de la 
tecnologia pot aju-
dar a projectes de 
recerca com el que 
impulsa Rovira, el 
Cucadellum. Ara 

està rebent dades d’arreu de 
Catalunya que permetran 
saber la situació d’aquest 
insecte amb llum pròpia. 

L’entitat Osona 
Bici ha creat una 
aplicació perquè 
tothom pugui 
tenir al seu mòbil 
la informació de 

les rutes i camins que enllacen 
poblacions d’Osona. L’ús en 
què es pensa no és exclusiva-
ment el turístic. 

Segimon Rovira                
Biòleg i professor

Eduard Folch                
Membre d’Osona Bici

Guillem Colomer               
Colomer-Rifà

El Festival Micro-
clima de Cam-
prodon va ser 
un èxit artístic, 
organitzatiu i de 
públic en els dos 
dies en què es va 

celebrar. Des de La Tornada, 
els organitzadors, van saber 
replantejar la cita que s’havia 
anul·lat per la pandèmia. 

Pau Planas              
Periodista i promotor

El món rural té uns beneficis i una 
qualitat de vida envejables. S’haurien 
de posar totes les facilitats perquè la 
gent jove pugui tornar i instal·lar-s’hi

Jordi 
Vilarrodà

Dissabte, 
18. Passo 
pel Festival 
Microclima 
de Cam-

prodon, un dels pocs que 
s’havien de fer quan encara 
estàvem en estat d’alarma i 
que s’ha pogut replantejar i 
reubicar després. Concerts 
de petit format sota el pont 
Nou de Camprodon –impos-
sible un escenari millor– amb 
un cartell de primera cate-
goria, totes les mesures de 
seguretat i un temps que 
hi acompanya. Els músics 
agraeixen poder tocar, i el 
públic escoltar-los. Em sento 
ben segur en aquest festival 

com m’he sentit en tots els 
esdeveniments culturals als 
quals aquests dies he assistit. 
De música, teatre, cinema 
o literatura. Al Museu del 
Ter o el Museu Episcopal, 
al monestir de Sant Joan o 
al de Casserres, al pati del 
Seminari, a L’Atlàntida, al 
cinema Catalunya de Ribes 
o en qualsevol llibreria, 
per posar només alguns 
exemples. Respecte a les 
distàncies, higiene de mans, 
gent amb mascaretes... La 
confusió generada entorn de 

l’anunci de mesures restric-
tives a l’activitat cultural, a 
Barcelona i el seu entorn, ha 
perjudicat un sector que ha 
treballat moltíssim per ser 
segur. També és cert que dos 
dels llocs on m’he posat les 
mans al cap i he fugit abans 
d’arribar-hi han estat petits 
concerts en terrasses de bars, 
on la mascareta era un objec-
te exòtic i les distàncies, una 
entelèquia. Excepcions que 
no alteren el comportament 
exemplar general. La cultura 
és segura, sí. 

Dimecres, 22. Vigília 
d’aquest estrany Sant Jordi 
d’estiu, una incògnita pel que 
fa a la resposta del públic, 
dels lectors. Es van suspendre 
els actes públics previstos 
a Lleida, ja fa dies, i ningú 
no en va fer cas. Es van sus-
pendre els de Barcelona –les 
parades al Passeig de Gràcia– 
i va semblar que ja no n’hi 
haurà enlloc de Catalunya. 
Les ciutats que van apostar 
per mantenir-les, com Vic, 
han hagut d’esforçar-se a 
explicar que sí, que continua-
ven amb el programa. Perquè 
hi ha una situació controlada 
pel que fa a la Covid-19 i per-
què saben com gestionar dos 
mercats setmanals. Però con-
tinuem vivint en un país que 
no es coneix ell mateix.

Cultura segura i país 
‘barcelonocèntric’

A correcuita
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                                posa a la 
venda el recopilatori de vinyetes      
‘La noia que sempre fa tard’, 
de Maria Saladich, quatre anys 
de treball recollits en un llibre 
imprescindible que ens ajuda a 
repensar el món on vivim i com 
utilitzem el nostre temps. 

90 vinyetes, algunes de les quals 
són inèdites, per només 16

No facis tard i compra aquest 
recopilatori de vinyetes a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. Catedral, 2, de Vic) 
abans del 31 de juliol.
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No ens hi acabem 
d ’ a c o s t u m a r , 
però ens hi acos-

tumarem. I és greu.
Fins fa poc, les fotografies que 

ara veiem a la premsa ens hauri-
en espantat i angoixat: els prota-
gonistes de les notícies, amb la 
cara tapada, separats un bon tros 
uns dels altres, les cares poc visi-
bles... Ens hi anem acostumant. 
(I els fotògrafs ja deuen estar 
buscant-hi alternatives.)

Reconèixer amics i coneguts 
amb la cara tapada, fer cua amb 
distància fora de les botigues 
pràcticament buides, demanar 
hora per anar a comprar, esfor-
çar-se a expressar només amb 
els ulls el que abans s’expressa-
va amb tot el rostre, assistir a 
un espectacle amb les cadires 
ben separades, reservar lloc per 
anar a la presentació d’un llibre 
o a una conferència, o a la platja, 
fer reunions familiars o de feina 
a través d’una pantalla, no abra-
çar familiars i amistats... I va per 
llarg.

Ens hi acostumarem –el costum 
és supervivència– i prendrem 
noves habilitats i noves mane-
res de fer per suplir allò que no 
podem fer.

I els nens? Molts d’ells fan ara 
l’aprenentatge de les formes soci-
als, amb aquests hàbits; aquesta 
és la seva normalitat. Això també 
és greu. O potser no; potser els 
serà un aprenentatge vital i molt 
més útil del que ens pensem.

Això: que la pandèmia és una 
malaltia no només física.

No només
Víctor 
Sunyol

SI...

Una de les feines més importants que tenim 
l’Ajuntament de Folgueroles és aprovar un 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM). Un POUM nou que ha de millorar substancial-
ment l’actual, que conté unes mancances greus i unes mesu-
res exagerades de superfície constructiva. És un POUM 
fruit d’una època de grandesa que ara ha quedat totalment 
desfasat. Estem treballant intensament per tal que el nou 
sigui més adequat a la realitat del nostre municipi. Un dels 
temes més espinosos que ens hem trobat és el del nou polí-
gon del pla de Sant Francesc. És un tema ja tancat, inamovi-
ble, que no podem canviar. El POUM estableix una reserva 
molt important de sòl per ser destinada al desenvolupament 
d’activitats econòmiques en un sector que es troba entre 
l’Eix Transversal i el polígon Malloles de Vic, al pla on hi 
ha l’ermita de Sant Francesc s’hi Moria. Serà doncs una 
continuació del polígon Malloles de Vic. L’administració 
de la Generalitat està al davant d’aquest projecte que està 
considerat un pla director urbanístic de gran importància 
comarcal. Els tècnics asseguren que és un polígon industrial 
intercomarcal de gran interès per a tots els municipis de la 
Plana. En diuen el Pla Director Vic-Folgueroles. En realitat, 
però, l’àrea que ocupa aquest polígon es troba gairebé tota 
dins el nostre municipi. D’una seixantena d’hectàrees que 
té cinquanta-vuit són de Folgueroles i la resta, de Vic. Vic té 
sols una estreta franja en forma de falca que uneix els dos 
polígons. Malgrat tot, Vic se’l fa seu, se’l fa seu amb el nom 
mentre que la Generalitat s’apropia de les parcel·les. Segura-
ment que els beneficis, si n’hi ha, seran per a tots els pobles 
de la comarca, Folgueroles en serà un més.

El nostre municipi té tres parts molt diferenciades, la de 
llevant és muntanyosa i entronca amb les Guilleries, la part 
central és la del nucli urbà i la de més a ponent és la que està 
formada per plans conreables de gran valor agrícola. És aquí 
on situen el nou polígon. Folgueroles què en traurà, de tot 
plegat? Pot ser que ens quedem amb ben poc cosa. Som un 
poble petit en habitants (2.237) i petit en superfície (10,7 
km2) i encara ens n’escapcen un bon tros.

Pensem que el nostre consistori pot acceptar aquest polí-
gon, poca cosa hi podem fer ja que forma part d’un pla tre-
ballat i orquestrat des de ja fa molts anys per la Generalitat, 
però hi posaríem unes quantes condicions. Que no oblidi 
ningú que és en terme de Folgueroles i no de Vic, i això fa 

referència al nom i als beneficis que se’n puguin derivar. 
Que la seva implantació ha de ser per donar sortida a una 
necessitat real de parcel·les de grans dimensions. Que la ges-
tió de l’actuació ha de ser en tot moment de caràcter públic. 
Que es prohibeixin la implantació d’activitats contaminants, 
especialment les relacionades amb la indústria càrnia que 
puguin tenir efectes nocius sobre el subsòl. Que les empre-
ses que allí s’hi instal·lin tinguin un segell de qualitat social 
i ambiental. Que la concepció del polígon tingui el valor afe-
git de la sostenibilitat. Que es potenciïn les empreses inno-
vadores. Que les parcel·les i les naus estiguin ben integrades 
a l’entorn. Que no es malmeti ja més terreny de valor agríco-
la: la Plana ha de ser una comarca equilibrada o no serà.

Fem d’Osona una comarca model. Una comarca on el 
municipi gran no es mengi el petit, on els polígons siguin 
sostenibles, on la pagesia sigui possible, on l’aire sigui net i 
l’aigua potable i on el límit sigui el respecte a la natura.

Xavier Roviró  
Alcalde de Folgueroles

El polígon de Folgueroles
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Des de Folgueroles posarem 
condicions com que al nou 

polígon no s’hi facin activitats 
contaminants i que les empreses 

que s’hi instal·lin tinguin un segell 
de qualitat social i ambiental
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Enganyats per Educació

Aquest curs que iniciarem es crea l’escola nova 
Voltregà, ubicada a Sant Hipòlit arran de la fusió 
entre l’escola Abat Oliba i el Despujol de les Masi-
es. Aquests canvis sempre generen dubtes i incer-
teses que les famílies intentem encarar de la millor 
manera. Per gestionar tot això la informació és bàsi-
ca. Moltes famílies hem apostat per aquesta nova 
escola tenint en compte la nostra experiència vis-
cuda amb el nou equip directiu, d’altres confiant-
hi i en la informació que ens va oferir de com seria 
la nova escola el Departament d’Educació a través 
del conseller i dels Serveis Territorials. El curs pas-
sat, concretament el dia 19 de febrer, es va fer una 
reunió amb la nova direcció de l’escola i les repre-
sentants dels Serveis Territorials d’Educació a la 
Catalunya Central, on es van convocar les famílies 
d’ambdues escoles per informar com es concreta-
va aquesta nova escola. En aquesta reunió Dolors 
Collell Surinyach, directora dels Serveis Territo-
rials, va expressar literalment que la nova escola 
Voltregà “serà una escola de dues línies de P3 fins 
a 6è i que en aquestes dues línies tindrà una ràtio 
molt baixa (...) això vol dir que en aquesta escola 
no arribarà als 20 alumnes de mitjana, és una bona 
ràtio per treballar –i treballar molt bé– en les dues 
línies”. A més, tant el conseller, el Sr. Bargalló, com 
la directora dels SSTT a la Catalunya Central, la Sra. 
Collell –en el moment de visitar la realitat del terri-
tori–, van dir que no escatimarien en recursos per 
potenciar la qualitat i innovació en l’escola nova. 
La sorpresa ha arribat quan s’han desdoblat tots els 
grups menys el de 2n. La direcció de l’escola ens ha 
explicat a les famílies que és perquè el Departament 
ha marcat la ràtio per desdoblar en 28 alumnes. Les 
famílies vam fer una queixa formal el dia 19 de juny 
de la qual a hores d’ara el Departament d’Educació 
encara no ens ha donat resposta oficial. La direc-
ció de l’escola sí que s’ha reunit amb nosaltres per 
garantir-nos el màxim de suport a l’aula que ens 
poden oferir durant aquest curs. Per als pròxims 
cursos, però, no ens el poden garantir perquè depe-
nen de la dotació de mestres del Departament. Cal 
remarcar que la informació de ràtio de 20 alumnes 
per aula i desdoblament de P3 fins a 6è és la que 
vam rebre de manera oficial per part del Departa-
ment abans del període de preinscripció. Sabem que 
a la resta d’escoles la ràtio és de 28 per aula, però a 
les famílies de la nova escola Voltregà la Sra. Collell 
va dir que seria de 20 i no ho està complint. Les 
famílies afectades ens sentim enganyades i menys-
tingudes. Demanem al Departament d’Educació, 
concretament a la Sra. Dolors Collell Surinyach, que 
compleixin amb el que van dir que farien. És l’edu-
cació dels nostres fills i filles i no estem disposats a 
deixar-nos enganyar ni a conformar-nos. Volem el 
curs de 2n desdoblat definitivament. Compleixin 
amb la seva paraula!

Enric Viñas i Roger Gallifa, en nom de les famílies 
de l’alumnat de 2n de l’escola Voltregà  

amb el suport de l’AFA Voltregà
Sant Hipòlit de Voltregà

Can Planes

Des de fa uns quants anys, la casa de colònies de 
Can Planes de Sant Julià de Vilatorta acull la cele-
bració de la diada de Colòmbia. Això vol dir que 
a partir de les 9 del matí i fins passades les 9 del 
vespre els veïns de la Font d’en Pep estem sotme-
sos a una marató de soroll de més de 12 hores que 
sobrepassa, la major part del dia, el llindar dels 
decibels permesos legalment. Cada any se segueix 
la mateixa litúrgia: proves de so al matí, un dego-
teig constant de cotxes que aparquen allà on poden 
i/o volen (sense fixar-s’hi gaire), i molta gent amb 
ganes de gresca que, lluny del seu lloc de residèn-
cia habitual, obliden les normes més elementals de 
comportament. Lluny de casa, tot s’hi val. En rei-
terades ocasions ens hem adreçat a l’Ajuntament, 

que s’empara en respostes tan poc compromeses 
com “tenen permís”, “poca cosa hi podem fer, tret 
de demanar-los que abaixin la música”, “pacièn-
cia”… i així any rere any. Enguany, però, s’ha creuat 
una línia vermella que posa en entredit el rigor de 
l’Ajuntament pel que fa a la protecció de la salut 
pública per fer front a la Covid-19, permetent una 
concentració de més de 100 persones sense exigir 
i verificar que es complien les mesures d’higiene 
més elementals, com l’ús de la mascareta. És curiós 
si més no, i d’una incongruència absoluta, que el 
mateix cap de setmana que s’ha celebrat aquesta 
festa a Can Planes s’hagin establert unes normes 
d’higiene i seguretat de rigorós compliment per a 
tots els vilatortins assistents als actes de la festa 
major i que, en canvi, hagin fet els ulls grossos a 
una trobada tan nombrosa en una casa de colòni-

Ho enteneu, oi?

La gent gran que viviu a les residències us heu tor-
nat a quedar sense poder sortir al carrer. Però, ho 
enteneu, oi? A fora, la resta de persones sí que po-
dem decidir què fer, on anar, amb qui, si mantenim 
les distàncies o no, si ens abracem o no, si ens po-
sem mascaretes o no. Sí que és cert que les nostres 
accions han tornat a fer rebrotar el maleït virus, 
però les conseqüències pitjors sempre van per a 
vosaltres. Sou el col·lectiu més vulnerable davant 
d’aquesta malaltia, i per tant us sobreprotegim  tan-
cant-vos a la vostra llar (perquè una residència és 
una llar comunitària de gent gran convivint). Ens 
atorguem el dret de decidir per vosaltres (perquè 
us estimem molt i en sabem més que vosaltres) i 
posem la vostra salut física per sobre de qualsevol 
altra necessitat que tingueu (sí que és cert que us 
vam dir que es prioritzava posar vida als anys i no 
anys a la vida, però... és pel vostre bé). Ja sabem que 
a les residències hi viviu un grup molt heterogeni 
de persones grans amb necessitats molt diferents i 
en moments vitals únics. En el que sí que majorità-
riament coincidiu és que sou gent d’edat avançada, 
vulnerable i al final de la seva vida. També sabem 
que alguns de vosaltres, per la vostra situació basal 
personal, ja no teniu més al·licients en el que us 
resta de vida que les abraçades i petons de la gent 
que estimeu i us fan sentir estimats. Però, malgrat 
que a les residències ja fa temps que estem treba-
llant per canviar la mirada, alineant-nos en l’aten-
ció centrada en la persona (en cadascuna de forma 
individual), ara ens veiem abocades a prioritzar al-
tra vegada la salut. Però, ho enteneu, oi? És veritat 
que ens hem vist obligades a convertir altra vega-
da la vostra llar en una presó (no en podeu sortir 
voluntàriament), que hem augmentat la rigidesa 
dels protocols (distàncies, abraçades i petons) i 
hem tornat molt asèptiques les visites dels vostres 
familiars. Però, ho enteneu, oi? Si visquéssiu a casa 
vostra, encara tindríeu els vostres drets preservats 
igual que la resta de la societat i tindríeu el dret 
a decidir com voleu viure. Però esteu en una re-
sidència i no és el mateix. Ho enteneu, oi? També 

sabem que tots els qui patiu algun tipus de deteri-
orament cognitiu i heu passat a ser persones grans 
desorientades necessiteu una atenció especial, que 
moltes vegades (sobretot en fases més avançades) 
necessita del contacte humà per establir algun ti-
pus de comunicació i poder sentir el vostre famili-
ar, però ara no pot ser. Ho enteneu, oi? Doncs a mi, 
com a psicòloga que treballa en residències i que 
intenta, entre d’altres accions, mirar de minimit-
zar, compensar i acompanyar-vos en aquesta etapa 
tan dura per a vosaltres, em costa molt d’entendre. 
La nostra tasca ha esdevingut emocionalment molt 
difícil de sostenir tant de temps. És molt dur ha-
ver de mirar als ulls una persona gran a qui l’únic 
al·licient que li queda en aquest món és abraçar 
el seu net i haver de negar-li; a una filla dir-li que 
no pot tocar la seva mare, quan aquesta es troba 
en una fase vital de molt deteriorament i l’única 
manera que la pugui sentir és mitjançant aquest 
contacte. Exercir aquest paper de policia no entra 
dins de la meva formació, especialitzada en l’aten-
ció a la gent gran, i estic fermament convençuda 
que mai no ha de formar-ne part. Una de les meves 
tasques està orientada a intentar revertir la mira-
da de la gent davant dels més grans, a poder veure 
capacitats preservades per sobre de dependències 
i mancances. Hem de veure la història de vida per 
sobre les conductes anòmales i sobretot tractar-los 
amb el respecte i la dignitat que es mereixen, sen-
se infantilitzar-los, incloent-los en les converses, 
empoderant-los en allò que sí que poden fer, an-
teposant les seves necessitats a les nostres como-
ditats... Quan arribi el moment i em trobi vivint en 
una llar per a la gent gran, continuaré lluitant per 
defensar els meus drets. Uns drets fruit de l’esforç 
i la lluita de moltes generacions que no pot ser que 
es perdin en funció de l’edat i el lloc de residència. 
Jo no vull sobreprotecció, vull un tracte igualitari.  
I si jo, arribat el moment, malauradament no po-
gués decidir per mi mateixa, que els meus famili-
ars ho puguin defensar per mi. Ho enteneu, oi? 

Maria Teresa Duran Borràs 
Seva

Exclusiu
pEr a 
subscriptors
i socis

Totes les notícies 
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A partir d’ara, 
teniu accés directe a
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Entreu a www.el9nou.cat

Un arxiu documental molt valuós,
al vostre abast

Si encara no sou subscriptors, truqueu al 93 889 49 49
o envieu un e-mail a subscripcions@el9nou.com

d’

Divendres, 24 de juliol de 2020 23Bústia



OPINIONOU9EL

es. L’excusa que era privat no val. En situacions 
excepcionals calen mesures excepcionals; i la salut 
és cosa de tots, no? Esperem que aquesta festa no 
sigui motiu de notícia com a focus d’un nou rebrot, 
perquè… a qui s’haurien d’exigir responsabilitats: 
als de Can Planes per no respectar-les? A l’Ajunta-
ment per no fer-les complir?

Fina Camprubí i Montse Riera, en representació 
dels veïns de la Font d’en Pep Sant Julià Vilatorta

Predicar amb l’exemple

Aquests dies podem llegir a la premsa generalista 
que diversos partits, entre ells ERC, han presentat 
una proposició al Congrés per eliminar la inviola-
bilitat, suposo que referint-se al rei emèrit, igual-
ment que al Senat una altra proposició per abolir 
els privilegis en l’àmbit de la justícia i de la fisca-
lització de la seva activitat econòmica i financera. 
A més, demanen que es retiri l’aforament al rei o 
reina que hagi abdicat i el seu cònjuge. Fins aquí 
puc estar-hi d’acord, ja que els temps han canviat i 
la percepció dels privilegis absurds és cada vegada 
més acusada en la societat. O sigui, que res a dir. 
Ara bé, potser també seria interessant de retirar 
l’aforament d’una vegada per sempre a tots els 
diputats i senadors que gaudeixen d’aquesta mesu-
ra que no té cap raó de ser. Ells haurien de ser els 
més interessats a treure’s aquest anacronisme de 
sobre, principalment els partits republicans i d’es-
querra, i donar exemple a tots els ciutadans que ja 
no entenen res. Mantenir aquest privilegi –i d’al-
tres– em fa creure que potser prediquen el que no 
creuen i que el seu discurs és només de cara a la 
galeria sense cap interès a canviar res i seguir gau-
dint dels privilegis acostumats per molt que s’em-
boliquin en un fals progressisme.

Ramon Riu Codinach Manlleu

Miracle

Quanta gent s’ofega al mar o a una piscina, doncs al 
gorg d’un riu encara deu ser pitjor. I en ple hivern 
i a 15 graus sota zero. Tot glaçat, fins i tot el sal-
tant d’aigua. Anàvem cap a escola els de tres cases 
veïnes: el Puigví, la Teuleria, i la meva germana 
Pilar i jo, de la Tarrada. Jo, en Pepitu de la Tarrada, 
tenia uns 6 o 7 anys. El gorg de Tarrés de la riera 
del Sorreigs era tot glaçat. Em vaig ficar a sobre el 
gel fins al salt d’aigua, vaig agafar una candela i no 
va passar res. Al dia següent hi vaig tornar, però el 
salt d’aigua no estava glaçat. Em vaig quedar allà 
un moment i zas!, se’m va trencar el glaç. Quedo 
colgat d’aigua, baixava i pujava traient el cap a fora 
de l’aigua. Jo cridava: “Pilar, Pilar”, i tornava cap a 
baix cobert d’aigua a una temperatura de més de 15 
graus sota zero. Baixava, pujava i tornava a cridar: 
“Pilar, Pilar”. De cop vaig trobar un tros de glaç, 
m’hi vaig agafar però, com surts d’allà sense poder 
agafar-te enlloc, ni sense poder posar els peus 

enlloc? Quan estava agafat se’m va trencar el gel i 
ja tornava a estar colgat d’aigua. Em vaig espantar 
molt i vaig tornar a baixar i pujar, treure el cap a 
fora l’aigua i a cridar: “Pilar, Pilar...”. De cop va apa-
rèixer l’àngel de la guarda salvador que em va aga-
far pel coll de la camisa i em va treure a fora. Vaig 
sortir-me’n. Vaig sortir fora i la Pilar m’agafava. 
Jo, tremolant de fred, em deia que estava més blau 
de cara i llavis que un jersei que duia. Vaig quedar 
arrugat i glaçat de fred amb una temperatura tan 
freda i me’n vaig anar cap a casa tot sol. La Pilar 
em volia acompanyar, però li vaig dir que ja anava 
tot sol. A casa, el papa em va ajudar i em va canviar 
de roba, vaig tornar a l’escola i allà la mestra em va 
dir: “Què t’ha passat, que arribis tard?”. Però ella ja 
ho sabia i tot el poble de Santa Cecília en va parlar 
durant molt de temps.

Josep Pou  Calldetenes

Parlant del pont de Queralt

Ara que des d’aquest periòdic s’ha posat en valor 
l’estructura i la història del pont de Queralt en un 
singular article signat per Xavier Roviró i Carme 
Rubio (vegeu EL 9 NOU de 17 de juliol), aquesta 
icona del Vic antic construït al segle XI pateix des 
de fa alguns anys d’un dèficit de carreus en la seva 
base que dona al sector de la rambla del Bisbat. No 
crec que n’alteri l’estabilitat de moment (en tot cas 
ho haurien d’estudiar els tècnics municipals), però 
sí que dona una mala imatge del manteniment, ja 
que es tracta d’una obra i peça emblemàtica de la 
ciutat. Farà uns dos anys que es va  renovellar l’antic 
pont de la Pista (1949). Caldria posar la vista en el 
pont romànic i actuar abans que una rierada l’acabi 
per descalçar. 

Miquel Cañellas Vic

100 anys

La Sunsión, la nostra mare, ha complert 100 anys. 
El que en circumstàncies normals hauria de ser 
un esdeveniment festiu del qual no totes les famí-
lies poden gaudir s’ha convertit per nosaltres en 
una diada trista per culpa de la pandèmia que ens 
afecta. És dolorós veure que el que hauria pogut 
ser una festa d’aniversari en la qual la protagonis-
ta estigués envoltada de tota la seva família (fills, 
nets, besnets) i la resta de familiars i amics s’ha-
gi vist reduïda a una visita de mitja hora a la resi-
dència on està ingressada per la seva discapacitat.  
I només com a cas excepcional, durant aquesta 
estoneta, acompanyada únicament pels seus quatre 
fills. Fa aproximadament cinc mesos (des de l’inici 
del confinament) que els seus fills no hem pogut 
tenir cap tipus de contacte amb ella, quan no havia 
passat cap dia durant tots els anys de la seva estada 
a la residència que un de nosaltres no li hagués fet 
companyia. Tots hem patit aquesta falta de contac-
te al qual estàvem acostumats i suposem que ella 
dins les seves limitacions també ens ha trobat a fal-
tar. Afortunadament, tot el personal de la Residèn-

cia de les Germanes Josefines s’ha abocat en ella 
i ha procurat, ens consta, que no li faltés de res i 
sobretot no se sentís sola. A tots ells/elles, el nostre 
etern agraïment, amb menció especial a la Maria, 
a qui considerem que ha estat la seva cinquena 
filla durant tots aquests anys. Una salutació a tots 
aquells que l’heu conegut i sabeu del seu tarannà i 
de la força del seu caràcter.

Sunta, Tomàs, Joan i Jordi Bach Vic

Agraïment als voluntaris de Taradell

Des del col·legi Sant Genís i Santa Agnès volem fer 
arribar el nostre agraïment a la xarxa de voluntaris 
per la seva valuosa tasca arran del confinament per 
la Covid-19. Com a escola, un dels reptes als quals 
ens hem enfrontat ha estat poder contactar i fer 
un seguiment pedagògic i emocional dels nostres 
alumnes, ja que no tothom està preparat per accedir 
al món digital. En el nostre cas, hem tingut la sort 
de ser escoltats i ajudats perquè absolutament cap 
alumne es quedés sense suport. Agraïm als volun-
taris i coordinadors que heu dedicat part del vostre 
temps repartint els nostres dossiers educatius a 
aquells alumnes amb necessitats específiques. Ens 
heu ajudat a arribar a aquells que ho necessitaven, i 
ara que estem tancant el curs podem dir que la nos-
tra escola ha portat el confinament amb ordre, tre-
ball i esforç per part de tots. Que hem pogut arribar 
a tothom i que per a nosaltres ha estat tot un èxit! 
Èxit que sense la xarxa de voluntariat no hauria es-
tat possible. Tot i el confinament, la vostra ajuda ens 
ha fet sentir més a prop els uns dels altres. Gràcies, 
de nou, per la vostra col·laboració i per fer efectiu 
aquell proverbi africà que tant ens agrada i que diu: 
“Per educar un infant, fa falta la tribu sencera”.

Gemma Olivé, en representació del col·legi Sant 
Genís i Santa Agnès 

Taradell

Agraïment

El dia 16 ens va deixar el pare, en Francesc. Volem 
donar les gràcies a la Magda i la Sandra, inferme-
res i doctores del CAP, i a tot l’equip de PADES de 
l’Hospital de la Santa Creu i primera planta per la 
seva professionalitat tant mèdica com humana per 
al malalt i els acompanyants. Moltes gràcies.

M. Dolors Costa Vila 
Vic

Fe d’errors

En el llistat de defuncions publicat a la pàgina 49 de 
l’edició de divendres 17 de juliol hi havia un error 
en un dels noms. On posava Josep Castany Rovira 
hauria d’haver dit Josep Castany Capdevila, que va 
morir als 78 anys a Vallfogona de Ripollès. 
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Oferta
subscriptors

Truqueu i us n’informarem Serveis

APARQUEU
PER 1  AL DIA

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Abonament mensual fix 25
(excepte dimarts i dissabtes fins 14h)

Places limitades

Tel. 93 889 36 50

Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

www.aquabrava.com
Obert del 2 de juliol al 13 de setembre

Diversió per a tota la família 
al teu parc aquàtic de Roses!

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades dobles per al parc aquàtic
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Aventura

Sorteig
d’entrades

dobles

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Teatre

breve tratado sobre las ovejas domésticas
Companyia Obskené
Dissabte 1 d’agost, a 2/4 de 10 del vespre, als 
jardins de l’Espona de Torelló
Preu: 8 anticipada i 10  a taquilla

FUENTEOVEJUNA,

teatrecirvianum.cat

Oferta
subscriptors

2x1 En curs caiac presentant el carnet
Aquaslider: Comprant 1 hora regal d’una altra hora gratuïta

Esport

Segway, tir amb arc, senderisme, nòrdic 
walking i molt més, al vell mig de la Vall 

de Sau, gaudeix de la natura.

* Passeig lliure d’1 hora amb Aquaslider 
per l’embassament de Sau.

* Curs d’iniciació al caiac.

Tel. informació i reserves: 620 76 24 32
www.aquaterraclub.com

Vilanova de Sau
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El pla de Sant Francesc acollirà el nou polígon 

Comencen les obres d’un aparcament de camions
Vic En aquest solar del carrer Cantonigròs, al peu de la C-153 i al costat de 
la subestació elèctrica, van començar aquest dimecres els moviments de ter-
res per habilitar un aparcament per als camions que utilitzen aquesta àrea 
industrial. Aquesta és una de les principals mancances del pla viari, perquè 
s’ha detectat la falta de llocs on aparcar, els transportistes deixen els remolcs 
dels camions en zones destinades als cotxes i ocupen moltes places al temps 
que generen una sensació d’inseguretat. Les obres de neteja i adequació de 
la parcel·la, d’uns 8.000 metres quadrats, estaran acabades per la tardor.
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L’Ajuntament de Vic ha establert un contacte 
estret i periòdic amb els empresaris dels seus 
polígons industrials, en els quals està plante-
jant millores en matèria de seguretat i mobili-

tat. La falta d’espai disponible es vol resoldre 
amb la creació d’un nou polígon per a empre-
ses innovadores que Folgueroles veu amb re-
cel perquè ocupa el seu terme municipal.

La importància d’associar-se
Vic L’Ajuntament ha instat els empresaris dels polígons de la ciutat a inte-
grar-se a les seves respectives associacions com a vehicle de transmissió per 
conèixer les seves inquietuds i necessitats. Actualment n’hi ha tres, l’As-
sociació Industrial Nord Est Vic –que engloba els polígons de Malloles, les 
Cassasses i el Bruguer–, el Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona i Empre-
saris Vic Nord –que abasta les zones del Sot dels Pradals, Mas Beuló, Mas de 
Bigues i Mas d’en Prat–. A la trobada de l’Ajuntament també hi va assistir la 
presidenta de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, Sílvia Solanellas.
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La xifra d’empreses 
a la ciutat arriba  
a les 1.831
Vic El primer trimestre 
d’aquest any hi havia a Vic 
1.831 comptes de cotitza-
ció, el número de registre 
d’una empresa a la Segu-
retat Social, segons dades 
de l’Observatori Socioeco-
nòmic d’Osona. El nombre 
de persones assalariades 
pujava a 19.961, que repre-
senten un 86% dels llocs de 
treball, ja que la xifra d’au-
tònoms pujava als 3.181. 
Per contra, la variació 
interanual és molt negativa 
pel que fa als demandants 
d’ocupació. Al mes de 
juny, Vic registrava una 
taxa d’atur del 13,2% amb 
3.007 persones sense feina, 
mentre que les demandants 
d’ocupació eren 6.278, 
a causa dels expedients 
de regulació temporals 
d’ocupació provocats per 
la pandèmia. L’increment 
és, doncs, del 125% respec-
te als 2.791 demandants 
d’ocupació de juny de 2019.

Vic

Vicenç Bigas

A Vic hi ha una altra ciutat 
més enllà del nucli urbà. Més 
gran fins i tot de la que aglu-
tina els habitatges, els equi-
paments i els edificis monu-
mentals que defineixen el 
caràcter d’una urbs. És el Vic 
on no hi viu la gent, sinó que 
hi treballa, el dels 270.000 
metres quadrats de carrers 
dels seus polígons industri-
als, que arriben fins al límit 
nord del terme municipal.

L’Ajuntament ha activat un 
pla de xoc per posar-los al dia 
i planificar-ne el desenvolu-
pament futur, tota vegada 
que es va esgotant la dispo-
nibilitat de sòl edificable 
d’ús industrial. Darrere dels 
murs de formigó d’aquestes 
naus hi ha “el motor empre-
sarial de la ciutat que hem de 
cuidar, que hem de vetllar”, 
segons paraules de l’alcal-
dessa, Anna Erra, que dilluns 
advertia també els empre-
saris que “hem de fer una 
cuitat més sostenible, més 
saludable” i que, en conso-
nància, “els polígons també 
han d’anar cap aquí”.

En una jornada de treball 
amb els empresaris esta-
blerts en aquests polígons i 
la participació de Creacció, 
l’Ajuntament va exposar 
alguna de les seves línies de 
treball. Sobretot pel que fa a 
temes de mobilitat, comple-
xos per la difícil convivència 
de tota mena de vehicles 
amb conductors de diferents 
característiques i amb tipo-
logies d’usuaris molt variats: 
transportistes, treballadors 
i compradors que es dirigei-
xen als punts de venda. S’ha 
detectat un augment de l’ús 
de la bicicleta per desplaçar-
s’hi que permet compensar 
l’escassetat d’aparcament 
per a cotxes que també convé 
revertir. En aquest sentit 
es volen fomentar les vies 
ciclistes amb els municipis 
veïns i fer aparcaments per 
a bicicletes amb millors con-
dicions.

En l’últim quadrimestre 
de l’any es duran a terme 
enquestes per conèixer les 
necessitats de mobilitat 
dels polígons on el gran taló 
d’Aquil·les en aquest sentit 
continua essent el transport 
públic. Fins ara les línies 

Vic planifica el futur 
dels seus polígons

L’Ajuntament planteja millores i l’ampliació de l’espai disponible per a noves empreses

d’autobús que hi passen són 
de caràcter interurbà, algu-
nes de les quals han duplicat 
la freqüència de pas, però 
per ara l’autobús urbà no hi 
pot arribar per les caracterís-
tiques de la concessió i pel 
cost que representaria, que 
els empresaris s’han negat a 
compartir.

En canvi sí que s’ha arribat 
a un acord entre les dues 
parts per tirar endavant una 
inversió en matèria de segu-
retat en la qual també inter-
vé l’Ajuntament de Gurb. Es 
tracta d’instal·lar càmeres 
lectores de matrícules als 
accessos als polígons d’amb-
dós municipis –que agluti-
nen el 40% de les empreses 
de tota la comarca– al càrrec 
de les quals hi hauria la 
Guàrdia Urbana, que ja està 
tramitant els permisos al 
Departament d’Interior.  “Els 
polígons són un lloc a tenir 
en compte pel que fa a la 
seguretat”, sosté la regidora 
de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Comerç, Bet 
Piella. La col·laboració públi-
co-privada també s’estén al 
projecte “Vic Ciutat Cardio-
protegida” amb l’habilitació 

de nous desfibril·ladors als 
polígons.

L’altre aspecte que es vol 
continuar desenvolupant és 
el del grup de compra agre-
gada, que ja porta tres anys 
de funcionament i permet un 
important estalvi en el cost 
de l’energia elèctrica. Actu-
alment ja hi ha 130 empreses 
corresponents a 138 punts 
de subministrament que es 
beneficien dels avantatges 
d’obrir el seu consum de for-
ma conjunta a una subhasta 
entre comercialitzadores. 
Aquest any, la proposta 
impulsada des de Vic i Man-
lleu s’estén a tota la comarca 
a través de les diferents ofici-
nes de promoció econòmica.
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Ripoll explora 
de nou fer el 
polígon de les 
Llosses

Ripoll

Jordi Remolins

Cinc anys després del primer 
revés que la Comissió d’Ur-
banisme de Girona va etzibar 
al polígon de la carretera de 
les Llosses, que l’Ajuntament 
de Ripoll té previst crear en 
una antiga zona industrial 
que havia estat una sorrera, 
el procés per executar-lo con-
tinua sent una de les pedres a 
la sabata de l’equip de govern 
que per tercer mandat conse-
cutiu dirigeix Jordi Munell.

Aquest cop sense majoria 
absoluta però afavorit pel 
bloqueig que la resta de par-
tits estan exercint sobre la 
regidora Sílvia Orriols, actu-
alment no adscrita després 
de desvincular-se del FNC, 
Munell i JxRipoll encara no 
han perdut cap votació en 
l’any i escaig de mandat. La 
impossibilitat d’entesa amb 
l’oposició ha fet que l’equip 
de govern estigui explorant 
novament de tirar endavant 
aquest espai. Els condici-
onants de l’ACA que han 
impossibilitat l’edificació del 
sector proper a la riera de les 
Llosses i l’oposició de part 
de la població no han erosi-
onat els anhels d’executar el 
polígon en un espai que la 
CUP i ERC voldrien restituir 
com a natural. Més ambigu 
és el paper del PSC, soci de 
JxCat al Consell Comarcal, 
i que malgrat haver-s’hi 
oposat reiteradament no hi 
tanca del tot la porta adduint 
les millores que incorpora 
l’actual projecte. Per la seva 
banda la decisió d’Orriols, 
que té Fina Guix, fins fa un 
any i mig tinent d’alcalde de 
Munell com a número 2, és 
una incògnita. Per ara i fins 
que Munell no tingui lligat el 
sí al polígon, el vot no es dis-
cutirà en sessió plenària.

Folgueroles/Vic

V.B.

L’escassetat de sòl industrial 
a Vic ha reactivat el projecte 
d’un polígon intercomarcal 
que ja formava part del pro-
grama de govern de JxCat 
a desenvolupar en aquest 
mandat. No es tracta només 
de comptar amb espai dis-
ponible sinó també que els 
projectes empresarials que 
s’hi instal·lin tinguin unes 
especials característiques. 
“L’objectiu suposa portar 
empreses de més valor afe-
git”, segons l’alcaldessa, Anna 
Erra, pensant en un context 

econòmic “més preparat per 
al segle XXI” i que compen-
sés el predomini del sector 
agroalimentari o de la indús-
tria més tradicional amb una 
economia més innovadora.

La nova zona industrial 
està prevista al pla de Sant 
Francesc, al costat de l’er-
mita de Sant Francesc s’hi 
Moria, delimitada pel polí-
gon Malloles i l’Eix Transver-
sal. L’alcaldessa de Vic hi veu 
un potencial de creixement 
perquè “és una zona ben 
comunicada amb la C-25 i la 
C-17” que avança amb pas 
ferm. L’Incasòl ja ha arribat 
a acords amb diferents pro-

pietaris i ha adquirit moltes 
de les parcel·les que l’han de 
compondre. El POUM ja ho 
considera així, tant el de Vic 
com el de Folgueroles, muni-
cipi per on s’han d’estendre 
58 hectàrees del nou polígon, 
més del 90% del total, per-
què la part restant només és 
la connexió amb el de Vic.

I aquest projecte no acaba 
de convèncer el nou govern 
de Folgueroles, ara amb 
majoria absoluta de Desperta 
Folgueroles-AM. Començant 
pel mateix nom, perquè “en 
diuen Vic-Folgueroles quan 
hauria de ser Folgueroles-
Vic”, lamenta a EL 9 NOU 

l’alcalde, Xavier Roviró. 
En tractar-se d’un projecte 
supramunicipal “l’Ajunta-
ment poc hi pot fer” a l’hora 
de definir-lo, tot i que com-
parteix la intenció de “fer-lo 
verd, amb característiques 
modernes d’empreses netes 
i sense deixalles”. En tot cas, 
Roviró recela d’un projecte 
heretat del govern anterior 
en un indret on “ens fa per-
dre terres de conreu riques 
de la Plana” i així ho posa de 
manifest en un article d’opi-
nió que apareix a la pàgina 
22 d’aquesta edició, on dubta 
dels beneficis que pugui 
representar per al seu poble.

Pràcticament tota la superfície del projecte que impulsa l’Incasòl està en el seu terme

Folgueroles veu amb impotència
i recel el polígon intercomarcal
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El pla de Sant Francesc acollirà el nou polígon 

Llotja de Bellpuig (20-7-20)

CONILL: 1,74 (=)
POLLASTRE VIU: 1,08 (+0,04) – 1,28 (+0,03)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,81 (+0,06) – 2,05 (+0,04) 
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: 0,10 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (16-7-20) 

PORC: 1,733 / 1,745 (-0,030)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 41,50/43,00 (-3)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,71 / 3,57 / 3,35 / 3,20 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,76 / 3,58 / 3,43 / 3,29 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,33 / 3,25 / 1,99 (-0,03)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,10 / 3,02 /1,58 (-0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 3,71/3,57/3,46/3,14 /2,45 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 3,77/3,61/3,50/3,23/2,44  (=)
VEDELLA (180/220 kg): 3,82/3,62/3,51/3,26/ 2,46 (=)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,65  (+0,03) / 2,15/1,60 /1,40 (=)
FRISÓ: 40 / 100 (=) 
ENCREUAT: 105 / 230 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (17-7-20)

PORC VIU selecte: 1,312 (-0,022) 
LLETÓ 20 kg: 22 (-2,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,35 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,20 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 198 (+6)
BLAT PA: 204 (+6)
MORESC: 185 (+4)

ORDI LLEIDA: 169 (+7)  
COLZA: 340  (+30)  

Llotja de Barcelona (22-7-20)

GARROFA: 230/t (=)
GARROFA FARINA: 220/t (=)
SOJA PAÍS: 318 (=)
MORESC UE: 188/t (=)
BLAT: 200/t (=)
ORDI PAÍS: 175/t (=) 
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 216 (=)
MILL: 475 (=)
COLZA: 235 (=)
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (17-7-20)

GRA DE COLZA: preu a consultar segons collita
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Barcelona

EL 9 NOU

Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya (JARC) 
ha demanat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca una moratòria per a les 
granges que han de presen-
tar la verificació dels siste-
mes d’emmagatzematge de 
purins abans del 25 de juliol, 
atenent a l’excepcional situa-
ció derivada de la Covid-19.

Aquestes mesures afecten 
les granges de zones vulne-
rables, com és el cas d’Osona 
o el Moianès, que han de 
passar una inspecció cada 
sis anys arran del decret de 
dejeccions ramaderes que 
va entrar en vigor fa un any. 
Segons el sindicat, els tècnics 
que han de dur a terme les 
verificacions de la imperme-
abilitat dels sistemes d’em-
magatzematge encara no han 
rebut la formació i demana 
que aquestes es facin de 
gener a maig, quan és més 
adequat complir amb les con-
dicions de buidatge.

Servei de mediació 
a Tona per als locals 
afectats per la crisi

Tona L’Ajuntament de Tona, 
conjuntament amb la Man-
comunitat La Plana, s’ofereix 
a fer de mediador entre els 
propietaris i llogaters d’es-
tabliments comercials que 
s’hagin vist afectats per la 
crisi de la Covid-19. El servei 
està destinat a autònoms o 
empreses de menys de 10 
treballadors del poble, que 
han hagut de cessar la seva 
activitat totalment o parcial 
durant l’estat d’alarma per 
facilitar la reobertura o con-
tinuïtat dels establiments si 
no han arribar a cap acord 
amb el seu propietari.

Economia social i cooperativisme, 
a debat a la Fira de Sant Jaume

La mostra de Prats redueix les activitats previstes per la situació sanitària

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

La Fira de Sant Jaume, de 
Prats de Lluçanès, incorpo-
ra aquest any unes jorna-
des tècniques dedicades a 
fomentar el cooperativisme, 
l’economia social i el comerç 
local. Entre les 10 del matí 
i la 1 del migdia de dissabte 
es farà una sessió a l’Espai 
amb la participació de dife-

rents experts que és d’accés 
gratuït però amb places 
limitades. Per una banda, 
es farà una xerrada teòrica 
sobre el funcionament del 
cooperativisme i per l’altra, 
una taula rodona on es posa-
ran de manifest experiències 
de dinamització del consum 
agroalimentari local a la 
Catalunya Central.

La situació sanitària ha 
obligat a reduir el programa 

previst aquest cap de setma-
na. La fira de productes de 
proximitat i pràctiques salu-
dables ha quedat suprimida 
així com la cinquena edició 
del Tastaqmarca, el vessant 
gastronòmic de la fira, que 
diumenge al matí comptarà 
amb la presència de parades 
d’entitats i de botigues al 
carrer, a part dels marxants 
habituals del mercat setma-
nal.

Centelles emprèn accions per ajudar el comerç

Centelles L’Ajuntament de Centelles ha dut a terme dife-
rents mesures per ajudar els comerciants del poble en 
aquests temps de dificultats. Dimarts es va signar un con-
veni amb la Unió del Comerç de Centelles per tal de poder 
dinamitzar els establiments que formen part del col·lectiu i 
amb la intenció de professionalitzar-lo. A aquest efecte, tant 
l’Ajuntament com la Diputació de Barcelona i la mateixa 
associació aportaran 3.000 euros cadascun per a la contracta-
ció d’una persona que exerceixi les tasques de dinamitzador. 
L’endemà el ple també aprovava destinar 12.000 euros a una 
línia d’ajuts als comerciants. A la foto, Josep Arisa, regidor 
de Promoció Econòmica i Comerç; l’alcalde, Josep Paré, i 
Sergi Pàmies, president de la Unió del Comerç de Centelles, 
en la signatura del conveni.
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JARC demana 
una moratòria en 
les inspeccions a 
basses de purins

“Amb els rebrots, els serveis de prevenció 
de riscos són més essencials que mai”

Contingut elaborat per Creacció

La reactivació dels brots de Covid-19 ha reforçat l’alerta 
de les empreses osonenques en un doble repte: garan-
tir la salut dels seus equips i evitar la disseminació dels 
rebrots que han aparegut en alguns punts de Catalunya.
A la reunió de la setmana passada del Comitè de Salut 
i Prevenció de Riscos, promogut per Creacció amb la 
participació d’empreses referents d’Osona, els represen-
tants de les empreses coincidien a destacar que “no hem 
abaixat la guàrdia ni hem flexibilitat cap mesura en cap 
moment. Ara, més que mai, hem reforçat tots els proto-
cols i seguim minut a minut l’evolució dels rebrots”. A la 
sessió hi va participar la responsable de Salut Pública de 
la Catalunya Central, Imma Cervós, que els va traslladar 
la importància dels serveis de prevenció de riscos laborals 
de les empreses en la lluita contra la pandèmia. 

En el context actual de rebrots, què recomanaria a 
les empreses?
En primer lloc, vull remarcar l’excel·lent col·laboració dels 
empresaris d’Osona i destacar el paper essencial dels ser-
veis de prevenció de riscos laborals (SPRL). La raó de ser 
i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos la-
borals (SPRL) és assessorar i donar suport a les empreses 
en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels 
seus treballadors. En benefici dels seus propis treballa-
dors, les gerències de les empreses i de la mà de SPRL 
poden contribuir i ajudar a controlar la transmissió de la 
malaltia aplicant les mesures establertes per la normativa 
de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de 
les autoritats sanitàries i de salut pública davant del virus, 
en especial del Procediment d’actuació enfront de casos 
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de 
desconfinament. Indicadors de seguiment. Pel que fa a 
casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL), s’haurà 
de recollir la informació que consta a l’annex 2 d’aquest 
procediment.

I als treballadors i treballadores, què els diria?
Que no vagin a treballar en cas que es tinguin símptomes. 

Si en tenen, cal que abans d’anar a la feina ho consultin 
amb el servei de riscos laborals de la seva empresa. Per 
anar a la feina, recomanem anar a peu o amb transport 
individual (cotxe, moto, bicicleta...). En cas que s’hagi 
d’agafar transport públic, portar mascareta i mantenir la 
distància de seguretat.
A la feina, utilitzar la mascareta, rentar-se sovint les mans, 
mantenir la distància amb els companys, no compartir 
equips o dispositius i evitar els ascensors. I quan arribin a 
casa, rentar-se de seguida les mans o dutxar-se i netejar 
els objectes que s’han portat de fora, com ara el mòbil o 
les ulleres.

Els serveis de prevenció de riscos de les empreses 
s’han convertit en un node estratègic per a la salut 
pública en aquesta nova normalitat? 
Sí, absolutament. Han de mantenir les mesures de pre-
venció establertes en l’entorn laboral. I en cas de simpto-
matologia, tenen un paper essencial de cooperació amb 
les autoritats sanitàries i serveis de salut pública. Passem 

una bona part del dia a l’entorn laboral on es produeixen 
interaccions humanes. A més de la prevenció i control, els 
serveis de prevenció han de contribuir a la identificació 
precoç de casos i contactes estrets i a l’estudi i seguiment  
dels contactes estrets dels casos sospitosos confirmats, 
de manera coordinada amb els Serveis de Vigilància Epi-
demiològica de la Secretaria de Salut Pública.

Quins mecanismes han previst per tal de coordinar 
l’acció de les empreses amb Salut Pública?
Per una banda, reunions de treball per l’intercanvi de 
coneixement, problemàtiques o situacions diverses. I per 
l’altra, els mecanismes que s’estableixen a la guia d’ac-
tuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos 
laborals per fer front a la pandèmia de Covid-19, que hem 
comentat anteriorment. Igualment, des de Salut Pública 
col·laborem en la investigació i control de brots epidè-
mics d’origen laboral i en aquest sentit donem suport en 
l’adopció de mesures de prevenció i protecció de la salut 
davant l’existència d’un brot epidèmic.

Algunes empreses havien començat la desescalada 
tornant a incorporar els equips de manera presencial. 
Han de tornar al teletreball si és possible?
En situació de transmissió comunitària del virus, el teletre-
ball ens ajuda a minimitzar el moviment social i, per tant, 
és una eina més de prevenció i control.

Més informació:
empresa@creaccio.cat
www.creaccio.cat

“Si es tenen símptomes, abans d’anar 
a la feina, cal informar el Servei de 
Prevenció de Riscos de l’empresa”

Imma Cervós, subdirectora regional a la Catalunya
Central de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
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Un moment de la Porrona-
da infantil, aquest dijous 

a la tarda, un dels primers 
actes de la festa major
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El Festival Nits 
arrenca la 17a edició 
amb un públic àvid 
de cinema oriental

L’Atlàntida iniciarà la 
propera temporada amb 
43 espectacles i els actes 
del seu desè aniversari

Roda viurà la 25a 
edició de la Fira  
del Pescador, però 
en versió reduïda

Borgonyà, Sant 
Miquel de Balenyà 
i Sant Martí de 
Centelles, de festa

Torelló enceta una festa 
major concentrada
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El Festival Nits de Cinema Oriental 
de Vic ha començat aquest dijous la 
17a edició, que es concentra en quatre 
dies. El cinema Vigatà i la Bassa dels 

Hermanos acullen les sessions en què 
es projecten més d’una vintena de pel·
lícules de cinema asiàtic, algunes de 
les quals no s’han estrenat ni als pa·

ïsos d’origen a causa de la Covid·19. 
L’obertura del festival ha coincidit 
amb el Sant Jordi d’estiu i l’inici d’un 
cap de setmana de molta activitat.  

El bon equilibri del cine oriental
El Festival Nits comença omplint tot l’aforament permès del cine Vigatà en una edició concentrada en quatre dies
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A dalt, acte d’inauguració del festival. A baix, una imatge general de la Bassa, l’àrea destinada als sopars i la cua al cinema Vigatà, al migdia

Vic

Jordi Vilarrodà

Pel·lícules al Vigatà durant 
tot el dia, i a la Bassa dels 
Hermanos a la nit. Sopar ori-
ental amb gastronomia can-
tonesa. Seria l’agenda habi-
tual d’un dia del Festival Nits 
de Cinema Oriental si no fos 
perquè tot això es fa amb 
limitacions d’aforament, 
amb mascaretes posades i 
amb les delícies gastronòmi-
ques preparades en un pack 
individual, en lloc d’haver 
estat cuinades in situ. El 
maneki neko, el gat de la sort 
que simbolitza el festival, 
fa equilibris amb uns plats 
xinesos, en el cartell d’en-
guany. Metàfora perfecta de 
la situació que s’ha viscut 
durant els mesos previs al 
festival, sempre amb l’objec-
tiu que no es perdés aquesta 
17a edició. “El bon equilibri 
es demostra en el moviment, 
i no en la quietud”, diu Quim 
Crusellas, director del cer-
tamen, citant el mític Bruce 
Lee. Doncs això. 

De quietud, de fet, no n’hi 
va haver ni des del minut 
zero. A la primera sessió, 
divendres al matí, tres-cen-
tes persones omplien la sala 
gran del Vigatà, al màxim de 

RECOMANAT
ADEU A ASAMI

De la programació de 
divendres destaca la 
projecció de Tunguska 
Butterfly, del japonès 
Akira Nobi. És la darrera 
d’Asami, estrella del cine-
ma d’arts marcials, que ha 
anunciat el seu adeu com 
a actriu amb aquest film. 
Havia de ser a Vic per 
rebre el Premi Honorífic 
del festival, però la Covid-
19 ho ha impedit.

‘ANIME’ A LA BASSA

Festa major per als amants 
de l’anime. Per primera 
vegada, un film d’aquest 
gènere es projecta a la 
Bassa dels Hermanos. 
Serà la nit de divendres, 
i la pel·lícula és Her Blue 
Sky, producció japonesa 
que explica una història 
d’amor. 

L’ÍNDIA, QUE NO FALTI

Si un ingredient no pot 
faltar al Festival Nits és 
el cinema de l’Índia, cada 
dissabte a la Bassa dels 
Hermanos. El menú gas-
tronòmic d’enguany no 
serà cuinat in situ per la 
comunitat índia de Vic, 
com és habitual, però el 
menú cinematogràfic no 
pot ser més genuí: Action, 
un film del gènere ano-
menat masala, que en ell 
mateix és una barreja de 
gèneres: acció, com diu el 
títol, i també balls i can-
çons i escenaris exòtics. 
Abans de començar, és 
clar, exhibició de danses 
Bollywood. 

CINE ‘INDIE’ XINÈS

El festival va premiar 
l’any passat una directora 
debutant, Li Jingxiang, 
per una pel·lícula nostàl-
gica que s’ambientava a 
la Xina rural dels anys 80. 
Enguany aquest cinema 
xinès d’aroma indepen-
dent també és present a 
Vic amb Sheep Without 
a Shepherd, un film tam-
bé dirigit per una dona, 
Wang Jing, amb el record 
del seu poble molt pre-
sent. També als anys 80, i 
amb un to nostàlgic. Serà 
diumenge, en sessió de 
tarda, per dir un bon adeu 
al Festival Nits.

Torelló

J.V.

El Festival BBVA de Cinema 
de Muntanya de Torelló 
també es farà, si res no ho 
impedeix. Aquesta setmana 
s’ha anunciat que l’organit-
zació treballa per tenir-ho 
tot a punt per a la 38a edi-
ció, entre els dies 13 i 20 

de novembre. Es doblaran 
projeccions –al Cirvianum i 
al Casal– i també està previst 
d’oferir espectacles i con-
ferències en streaming. En 
la nota que han fet pública 
s’afirma que la Covid-19 
també marcarà “un abans 
i un després en la manera 
d’entendre la muntanya i 
l’aventura”.

la capacitat que permeten 
les normatives actuals. Es 
projectava The Legend of Hei. 
Els casals d’estiu formaven 
part del paisatge de la sessió, 
juntament amb els primers 
espectadors fidels. Pel·lícula 
d’animació en mandarí 
amb subtítols en català que 
demostra com les produc-
cions xineses s’adapten a la 
sensibilitat global del segle 
XXI: el protagonista és un 
gat-dimoni que viu a les 
muntanyes i n’ha de marxar 
perquè la ciutat s’expandeix 
i amenaça casa seva. Al sor-
tir, monitors recomanant el 

rentat de mans, i personal 
d’organització demanant que 
es respectin les distàncies. 
“Millor que la prova de foc 
sigui forta”, diu Quim Cruse-
llas, director artístic del fes-
tival. Tota l’organització s’ha 
fet testos PCR de la Covid-19 
i han donat negatiu, i els 
protocols sanitaris que s’han 
estudiat serviran de guia per 
a altres festivals. Avantatges 
de ser el primer. A la sortida 
de la sessió familiar de pri-
mera hora, ja hi ha una cua 
que s’enfila carrer Verdaguer 
amunt per veure la segona, 
Enter the Fat Dragon, un 

homenatge Bruce Lee en to 
humorístic rodat l’any 1978. 
Un clàssic. Preludi de la ses-
sió nocturna de la Bassa dels 
Hermanos.

Les nits en aquest espai 
són el plat fort del festival, 
l’origen de tot. Enguany, 
però, el ritual que s’hi 
segueix és diferent. Control 
rigorós a l’entrada, i cadires 
molt separades. El sopar can-
tonès que se servia aquest 
dijous, igual que passarà amb 
el japonès de divendres o 
l’indi de dissabte, no s’havia 
cuinat allà mateix i s’entre-
gava en safates individuals a 
cadascú. Un ambient menys 
festiu del que és habitual 
i un recinte que oferia un 
bon aspecte, tot i que sense 
acabar-se d’omplir del tot. 
Després d’una exhibició de 
taitxí i dels parlaments inau-
gurals de Quim Crusellas i 
Susagna Roura, regidora de 
Cultura, arribava la primera 
pel·lícula, una nova versió 
d’Enter The Fat Dragon. 
Quan s’apaguen els llums 
i s’encén la pantalla gran, i 
sobretot si s’hi projecta una 
comèdia amb un actor com 
Donnie Yen, sembla que els 
virus ja no existeixin i l’única 
cosa que es pugui encomanar 
sigui el riure. 

La 38a edició, entre el 13 i el 20 de novembre

Torelló manté el festival
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Tres concerts en un 
dia a Campdevànol, 
aquest dissabte

Vic Campdecústic és el 
nom que l’Ajuntament de 
Campdevànol ha donat a 
un minifestival que s’ha 
organitzat aquest dissabte. 
“La nostra intenció és por·
tar gent al poble, amb una 
proposta innovadora”, diu 
Sergi Colomé, regidor de 
Cultura. El primer a actuar 
serà Arnau Obiols, al Casino 
(8 vespre), un percussionista 
de la Seu d’Urgell amb arrels 
en la música pirinenca. A 2/4 
d’11 de la nit, actuaran els 
osonencs Junco y Mimbre i 
després els Últim Cavall, del 
Garraf, a les places de la Sar·
dana i Valldemossa. 

Clara Peya tanca el cicle 
de Sant Pere de Casserres

La cantant, compositora i pianista actuarà al monestir aquest dissabte

Les Masies de Roda

Jordi Vilarrodà

Clara Peya tancarà aquest 
dissabte, al monestir de Sant 
Pere de Casserres, el cicle 
cultural que s’hi ha portat a 
terme durant el mes de juli·
ol. La cantant, compositora i 
pianista hi actuarà a partir de 
2/4 de 8 del vespre.

El concert se centrarà en 
el disc Estómac (Satélite K, 
2018), que Peya presentarà 
en format de trio. Estómac 
és un treball sorgit de les 

entranyes, on Peya es rebel·
la. I ho fa contra l’amor 
romàntic, que sent que 
forma part encara dels seus 
propis clixés. Després d’Oce-
anes (2017) es qüestionava, 
al cap de vuit discos i més de 
tres·centes cançons, per què 
sentia encara la necessitat de 
cantar l’amor tòpic, i ho feia 
a través de la seva proposta 
que barreja el jazz, l’electrò·
nica i el pop. El disc va comp·
tar amb participació osonen·
ca, la de Jordi Casadesús com 
a productor, al costat de Vic 

Moliner, contrabaixista i soci 
musical de Peya des de fa 
anys; Didak Fernández, bate·
ria en format acústic; Andreu 
Moreno, bateria i percussió, i 
Magalí Sare, la veu dominant 
en la gravació. La gira d’Estó-
mac va passar pel Teatre Cir·
vianum de Torelló just en el 
seu inici, i l’any passat Clara 
Peya va ser una de les estre·
lles del festival Cantilafont. 

El festival d’estiu de 
Casserres va començar amb 
el recital poètic Sarau Mal 
Gastat, una cloenda simbòli·
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Clara Peya, al concert del juliol passat del festival Cantilafont

Sanjosex, al Festival del Comte Arnau
Sant Joan de les Abadesses Poques 
ocasions havia tingut Carles Sanjosé –San·
josex– de presentar en directe el seu Dos 
somnis (Bankrobber, 2020), que va sortir 
a la llum en format digital en ple confina·
ment. Després de l’estrena al Cruïlla XXS de 
Barcelona, va passar dissabte pel claustre del 
monestir de Sant Joan en el 25è Festival del 
Comte Arnau. Acompanyat per Miquel Sos·
pedra al baix, Pep Mula a la bateria i Juliane 

Heinemann a la guitarra (a la fotografia) va 
mostrar un nou treball, sis cançons que arri·
ben després de sis anys sense nous temes, i 
va fer també una personal versió de la can·
çó tradicional del comte Arnau, un peatge 
que –gustosament– paguen els artistes que 
passen pel festival. La programació conti·
nua aquest dissabte amb el blues de The 
Suitcase Brothers (Santos i Víctor Puertas), 
també al claustre del monestir a partir de les 
10 del vespre. 

ca del cicle Els Vespres Mal·
gastats que amb prou feines 
havia pogut començar abans 
del confinament i va seguir 
amb els concerts de Paula 
Valls i el Cor Nebbia.

Guillem Ramisa 
presenta el nou 
disc a La Cabra

Vic El cantautor rodenc Gui·
llem Ramisa actuarà aquest 
dissabte a la sala La Cabra de 
Vic, en el primer concert de 
presentació a Osona del seu 
nou treball, Ens enfilarem 
enlaire. L’actuació serà a les 
10 del vespre. El disc, que és 
el tercer en solitari de Rami·
sa, va sortir el desembre de 
l’any passat i es va estrenar 
en concert a Barcelona, però 
la pandèmia va tallar la gira 
quan ja estava programada 
l’actuació de Vic, a finals de 
març. Anteriorment, havia 
publicat Aquest sol hi és per a 
tots (2015) i Bondat senzilla 
(2017).

El Seminari acull el 
Cor Jove Nacional 
de Catalunya

Vic El Cor Jove Nacional de 
Catalunya (CJNC) realitza 
una estada al Seminari de 
Vic entre aquest dijous i el 
dia 31 de juliol, en què aca·
baran amb un concert al Pati 
de l’Ós. Aquesta actuació no 
prevista s’afegeix a les que 
s’hi estan portant a terme al 
llarg del juliol, per les quals 
fins ara ja hi han passat més 
de 800 persones. El CJNC el 
formen sempre 32 cantaires 
d’entre 18 i 28 anys i es reno·
va anualment, fent una selec·
ció dels seus integrants a 
través d’audicions. Enguany 
està sota la batuta del direc·
tor Lluís Vilamajó. 

Visita al Museu de 
Ripoll ‘des de fora’ 
amb Les Cantarines

Ripoll El quintet vocal Les 
Cantarines, de Ripoll, pro·
tagonitzarà aquest diven·
dres una visita especial al 
Museu Etnogràfic de Ripoll. 
Es farà des de fora, a partir 
de les 7 de la tarda, amb un 
repertori (del Cançoner de 
Ripoll, entre d’altres) que 
farà referència a la col·lecció 
del mateix museu. Dissabte 
a les 6 de la tarda, s’inaugura 
una nova exposició temporal, 
amb peces escultòriques de 
l’artista manresana Àngels 
Freixanet. Porta per títol 
“Amb un llarg sospir” i es 
podrà visitar fins al dia 12 
d’octubre. 

La llegenda de      
‘La flor romanial’,     
a Folgueroles

Folgueroles El cicle Mes 
Art de Folgueroles conti·
nua aquest divendres amb 
l’espectacle La llegenda de la 
flor romanial, basat en una 
tradició popular mallorqui·
na recollida per Antoni M. 
Alcover. A partir d’ella, la 
il·lustradora Gibet Ramon i 
el cisteller Joan Ferrer han 
creat un muntatge per expli·
car·la a través del joc d’om·
bres. La representació tindrà 
lloc a 2/4 de 10 del vespre, 
com les anteriors als jardins 
de Can Dachs. El cicle Mes 
Art és una iniciativa nova 
que posa en contacte crea·
dors folguerolencs. 

Clara Peya. Sant Pere de 
Casserres. Dissabte, 25 de 
juliol, 2/4 de 8 vespre. 
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El personatge de 
sant Feliu va fer un 
recorregut amb un 
remolc pels carrers 
de Torelló en una 
Porronada simbòlica 
aquest dijous a la 
tarda

A Torelló, sant Feliu també  porta mascareta

Torelló

Guillem Rico

L’inici de la festa major de 
Torelló és sinònim de mul-
tituds a la plaça de la Vila 
quan es llança el xupinassu i 
comença el bateig de la Porro-
na, el porró de grans dimensi-
ons del qual es deixa caure el 
vi des del balcó de la casa de 
la vila. Aquesta imatge, però, 
haurà d’esperar. La XXVII 
Festa del Batre i la Civada, 
la Porronada, va ser atípica i 
simbòlica aquest dijous. Es va 
limitar a una cercavila de sant 
Feliu, que aquest any encar-
nava Judit Quintana, pels car-
rers del poble, això sí, sense 
tallar el trànsit per evitar que 
s’acumulés gent darrere seu, 
un recorregut que acabava 
als jardins Vicenç Pujol, on 

es concentraran la major part 
d’actes, i on hi havia de fer 
el pregó i després, música. 
Sant Feliu, com els sanfeli-
uets de la Porronada infantil, 
portava també mascareta 
–amb el porró del logotip dels 
Deixebles–, com marquen les 
normes sanitàries a les quals 
feien èmfasi les entitats orga-
nitzadores i l’Ajuntament en 
la presentació dels actes. A 
la Porronada, però, no hi va 
faltar el racó del Veteranot, 
reubicat als jardins, on cada 
any els socis més grans dels 
Deixebles fan un àpat per ati-
par els participants a la festa, 
en aquest cas, Fetge i Lletada. 

La festa, que s’allargarà fins 
al diumenge 2 d’agost, encara 
el primer cap de setmana amb 
més d’una vintena d’actes. 
Un programa que com deia 

l’alcalde, Marçal Ortuño, en 
un missatge el mateix dijous, 
“només hi tenen cabuda els 
actes en què les mesures sani-
tàries decretades pel govern 
permeten fer amb total segu-
retat”. La presidenta dels 
Deixebles, Meritxell Viñas, 
també insistia a demanar 
“consciència social a la gent 
que vingui” als actes.

L’activitat es reprendrà 
aquest divendres al vespre 
amb el pregó a càrrec de 
l’ADET, que precedirà els ver-
sots dels Diables del Ges i les 
danses de Torelló i dels Verds. 
Segons el tècnic de Cultura, 
Pep Tines, aquests balls s’han 
hagut d’adaptar “al format a 
la italiana”, és a dir, perquè 
el públic els vegi només des 
d’una banda, ja que habitu-
alment es fan a la plaça Vella 

amb gent als quatre costats. 
La jornada acabarà amb la 
primera nit de concerts que 
organitzen els Deixebles i 
que avancen l’horari, també 
als jardins, en aquest cas amb 
Judit Nedderman, Falciots 
Ninja i Sybarites. La segona 
nit de concerts, dissabte, serà 
amb Las Karamba, Mabel 
Flores, Cala Vento i els locals 
Deixebles Band. Els actes de 
dissabte, però, començaran 
amb el dinar popular dels 
Deixebles i la quina. També 
es farà un espectacle de circ i 
s’estrenarà L’escura-xemeneies 
(vegeu pàgina 35) del grup 
Xarxa. Diumenge serà el torn 
del vòlei, un taller de cuina 
i un espectacle de carrer, a 
banda dels concerts amb l’Or-
questra Venus i el correfoc 
estàtic dels Diables del Ges.
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Torelló

A Torelló, sant Feliu també  porta mascareta

Torelló

G.R.

El gran gruix dels actes de 
la festa major de Torelló 
es faran als jardins Vicenç 
Pujol. És l’espai que han 
decidit entre l’Ajuntament 
i els Deixebles de Sant 
Feliu, que organitzen la 
majoria d’actes per poder 
garantir les mesures sani-
tàries que marquen la situ-
ació de pandèmia. Segons 
el regidor de Cultura, Xevi 
Lozano, “permet tenir l’afo-
rament i l’accés controlat” 
per poder-lo limitar a 800 
persones. Amb aquesta 
decisió també se centra-

litza la festa al centre del 
poble, però segon el regi-
dor també va bé per poder 
controlar què hi passa. “Es 
requereix la distància de 
seguretat i l’ús de la mas-
careta”. L’alcalde, Marçal 
Ortuño, no s’amagava de 
dir que “tenim un botó ver-
mell” i si cal el premeran, 
ja sigui perquè la situació 
sanitària global canvia i 
s’han de prendre mesures 
més restrictives o bé “si no 
hi ha comportaments ade-
quats”. 

Pel que fa a l’aforament, 
el tècnic de Cultura, Pep 
Tines, afegia que en la 
majoria d’actes, tret dels 

concerts que es feien a la 
zona esportiva, era poc 
habitual sobrepassar les 
800 persones. Els jardins 
estaran tancats quan no hi 
hagi activitats i s’obriran 
per a cada acte. S’hi han 
habilitat dos accessos, un 
per la plaça Vella i un pel 
camí Nou de Can Parrella, 
i dues sortides, pel carrer 
Ges Avall i per l’altra porta 
del camí nou. Tines apunta-
va que quan s’arribi al límit 
es tancaran portes. També 
s’han habilitat dos esce-
naris, un serà el fix d’obra 
i l’altre s’ha instal·lat a 
l’altra banda per qüestions 
logístiques de muntatge.

Als jardins i amb distància

Porronada infantil 
des de les cadires
Torelló La Porronada 
infantil es va fer aquest 
dijous a la tarda també 
adaptada a la situació sani-
tària. Els assistents es van 
asseure per grups famili-
ars, en cadires i a les mar-
ques que s’han fet a l’herba 
i que se’n van omplir la 
meitat. L’espectacle infan-
til va anar a càrrec de Pepa 
& Pili i va continuar amb la 
Fletxa Blava, que en algu-
nes ocasions va plantejar 
petits balls als nens sense 
moure’s de la seva parcel-
la. L’activitat va acabar 
amb una petita benedicció 
dels cinc santfeliuets que 
va presentar sant Feliu a 
l’inicis (a la foto) als assis-
tents en grups de cinc i 
amb tanda.

 

Torelló L’Associació 
d’Estudis Torellonencs, 
l’ADET, fa el pregó aquest 
divendres a les 8 del ves-
pre amb motiu dels 75 
anys de la seva creació. 
Dimecres l’entitat va pre-
sentar el fons fotogràfic.

recinte festa major
jardins vicenç pujol

Carrer Ges Avall

Plaça Vella

Camí nou de Can Parrella

LLocs D’interÈs
1. Entrades
2. Escenari 1
3. Escenari 2
4. Barra
5. Zona Food Trucks
6. Punt Lila
7. Sortides

6

2

1

3

4

5

1

7

7

El pregó

 

Torelló Els gegants i nans 
sortiran per primer cop 
des de l’inici de la pan-
dèmia i ho faran amb les 
mascaretes que han fet 
les cosidores. La primera 
cercavila sortirà dissabte a 
2/4 de 6 de la plaça Nova.

Gegants 

 

Torelló Els Deixebles recu-
peren dissabte el dinar i 
la Quina Passada, un acte 
previst fa uns mesos i que 
es va haver de suspendre 
a causa del confinament. 
Serà dissabte al migdia als 
jardins Vicenç Pujol.

Dinar i quina

 

Torelló L’Agrupació Foto-
gràfica de Torelló instal-
larà una exposició fixa 
als jardins Vicenç Pujol 
durant tota la festa major. 
Serà el Fotoclip 14.0 i en 
aquesta ocasió es titula 
“Fotos del confinament”.

Exposició
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A l’esquerra, el 
capgròs recuperat 
el dia 1 d’agost de 
1995 al balcó de 
l’ajuntament. A la 
dreta, la recreació 
de la figura al Taller 
Gabins el mateix any

Quan l’Hereu va tornar a casa

Torelló

Guillem Rico

Arribava amb un farcell i el 
gegant i la geganta l’anaven a 
rebre un tros més enllà de la 
plaça de la Vila. Era l’1 d’agost 
de 1995, havien passat gairebé 
sis dècades des de la seva des-
aparició, per la Guerra Civil, i 
el capgròs de l’Hereu tornava 
a trepitjar Torelló. L’acte, pre-
vi a la tradicional ballada de 
gegants, simbolitzava el retorn 
de la guerra i de l’exili d’un 
dels sis caps centenaris de la 
família gegantera de Torelló. 
L’havien adquirit el 1908 junta-
ment amb el Patufet, el Cucut, 
el Vell, la Vella i la Jove i els 
dos gegants per 800 pessetes. 
Però entre els anys 1936 i 1939 
es va perdre la figura, proba-
blement per les males condici-
ons del local on es guardava. 

En la teatralització de la 
serva arribada el qui llavors 
era el cap de colla, Manel Solà, 
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deia que “ens comentava 
l’Hereu fa un moment que 
quan caminava perdut per 
aquestes contrades i ha 
vist de nou el poble s’ha 
emocionat tant que li han 
caigut les llàgrimes i de dins 
del cor li ha sortit un Visca 
Torelló”. La figura es recu-
perava a proposta d’Eudald 
Vila, un erudit torellonenc 
que es va adreçar a la colla 
gegantera recordant que 
faltava un capgròs i els el 
mostrava a través d’una 
fotografia del programa de 
la festa major de 1934. Era 
l’única foto que hi havia en 
què es veien tots els nans i 
la parella de gegants junts. 
A partir d’aquesta imatge els 
artistes locals Gabí Boixader 
i Judith Camps, del Taller 
Gabins, van recrear la figura. 
Després de 25 anys, Camps 
recorda que “va ser emo-
cionant” i que van fer una 
feina de recerca per intentar 

trobar més imatges en què 
es veiés aquest capgròs però 
no hi va haver resultat. La 
d’aquell programa d’actes, 
una mica borrosa, era l’única 
que es conserva, per la qual 
cosa tot el procés va ser “fer 
una interpretació” perquè 
no hi havia material sufici-
ent. Només se’l veia de cara, 
“no hi havia ni un perfil ni 
l’esquena”. Així van tenir en 
compte la manera de treba-
llar d’El Ingenio, la botiga de 
Barcelona on es van adquirir, 
i com eren altres caps cente-
naris. Es va fer l’escultura i 
a partir d’aquesta el motlle 
per transformar-la en cartró 
pedra. Camps assegura que 
“si ara tinguéssim l’antic, no 
seria igual”.

El portador d’aquell Hereu 
que tornava entrava a la 
plaça de la Vila el 1995. Era 
Albert Ballana, que llavors 
tenia 14 anys. “Em va fer 
il·lusió” estrenar el capgròs 

i “en tinc un bon record”, 
comenta. Quan va arribar a 
la plaça de la Vila va pujar al 
balcó de l’ajuntament i, asse-
gura, “deu ser l’única vega-
da que he sortit en aquell 
balcó”. Ballana comenta 
que en un moment va haver 
de simular fer dos petons 
a alguna autoritat que hi 
havia al balcó i que “vaig fer 
un cop de cap a algú que hi 
havia al voltant”. El vestit 
que van fer a mida a Ballana 
era diferent del que portava 
originalment la figura. Ara, 
i des de fa 25 anys, la indu-
mentària és similar a la d’un 
hereu amb camisa blanca, 
pantalons de pana negra i un 
llacet vermell al coll. Segons 
la imatge de principis del 
segle XX, portava una túnica 
amb un cinturó, similar a la 
que llueix al Ball dels Cente-
naris. Ara, 25 anys després, 
l’Hereu no té previst tornar 
a fer el farcell.

Torelló

c. montesquiu, 4 TORELLÓ - Tel. fax: 93 859 23 63 - Tel. 93 859 64 40 - tallersgermansv@yahoo.com

multimarca
mecànica general
Diagnosis
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Tallers
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millors
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Autocrew - Xarxa de tallers multimarca i multiserveis.
confia en la nostra qualitat.

B o n a
f e s t a
major!

Vacances del 9 al 24 d’agost.
Cuideu-vos i ens retrobem el 25!

C. Mossèn Parassols, 7 · 08570 Torelló · 938504004

www.maido.cat - maido@maido.cat

C. del Pont, 42 - TORELLÓ
Tel. 93 859 11 94  - 607 94 89 09 - csola@csola.net
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D’acord amb les mesures 
preventives i de seguretat 

establertes per a la protecció 
de la Covid-19, la majoria 

d’actes són amb aforament 
limitat i controlat.

Demanem a la població 
que guardeu sempre les 
distàncies de seguretat, 

que porteu en tot moment 
la mascareta posada 
i que seguiu sempre 
les senyalitzacions i 
les instruccions de 

l’organització.

Gràcies
per la
vostra

col.laboració!
Més informació:

Regidoria de Cultura
Plaça Nova, 11, 1r pis

08570 Torelló
Tel. 93 859 55 06

cultura@ajtorello.cat
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Els 65 nens i joves 
que protagonitzaran 
la producció del grup 
Xarxa aquest cap de 
setmana al Teatre 
Cirvianum

Escura-xemeneies a escena

Torelló

G.R.

El Teatre Cirvianum de Torelló 
obrirà portes per primer cop 
des del març aquest cap de 
setmana amb l’estrena d’una 
producció local, L’escura-xeme-
neies, una adaptació del clàssic 
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Mary Poppins que ha fet el 
grup Xarxa. A l’escenari hi 
pujaran 65 infants i joves 
que han començat a assajar 
aquest juliol. El director 
del muntatge, Jordi Torres, 
explica que la desescalada els 
ha permès començar a assa-
jar aquest juliol com ha fet 

habitualment el grup, que 
l’any passat va celebrar el 
quinzè aniversari. Ho han fet 
“seguint les mateixes mesu-
res que els casals d’estiu”. 
Així, han utilitzat “el màxim 
d’espais” a dins del teatre 
per poder treballar amb 
grups reduïts en un especta-

Torelló

cle que, com ha caracteritzat 
sempre la companyia, és 
multidisciplinari, de mane-
ra que integra el teatre, la 
dansa i la música. Aquesta 
vegada hi ha més infants en 
un mateix muntatge perquè 
a diferència de l’any passat 
només fan una obra. Segons 
Torres, “partim d’un clàssic 
amb cançons molt conegu-
des per trencar el mal rotllo 
d’aquests dies”. Els infants 
recrearan la història de la 
peculiar mainadera que fa 
viure aventures fantàstiques 
als nens que té al seu càrrec, 
però han escollit com a pro-
tagonista i narrador l’escura-
xemeneies. 

El director explica que 
l’aforament del teatre s’ha 
limitat i que van vendre 
entrades a taquilla per poder 
situar grups de la mateixa 
unitat familiar. La resta es 
venen separades i de dues en 
dues. L’espectacle es podrà 
veure dissabte a les 9 del 
vespre i diumenge a les 6 de 
la tarda, i dilluns se n’ha afe-
git una sessió nova a les 9.
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Vic

M.E.

Vic vol continuar fent bo 
l’eslògan de ciutat de fires i 
mercats. Conscients que la 
crisi sanitària de la Covid-
19 ha tocat de ple firaires i 
petits comerciants, la Regi-
doria de Fires i Mercats ha 
programat un cicle de cinc 
petites fires temàtiques, sota 
el paraigua Fira al Parc, que 
tindran lloc entre els mesos 
de setembre i octubre al parc 
de Jaume Balmes. L’objectiu, 
“donar sortida i dinamitzar 
el petit comerç i els firaires 

que ja acostumen a ser pre-
sents a les nostres fires”, va 
remarcar dimecres el regidor 
Titi Roca.

Obrirà el foc la fira Música 
al Parc, el 18 i 19 de setem-
bre, coincidint amb el Mercat 
de Música Viva; i la seguiran 
Moda al Parc (26 i 27 de 
setembre), Artesania al Parc 
(10 i 11 d’octubre), Slot al 
Parc (18 d’octubre) i Alimen-
tació al Parc (24 i 25 d’octu-
bre). Es tracta de propostes 
firals “de petit format, però 
de qualitat”, que tindran un 
sostre màxim de 50 parades 
–amb preferència per als 

Cap a un Mercat 
Medieval de km 0
Vic La incorporació 
d’aquesta nova proposta 
no va en detriment, ara 
mateix, de la celebració 
de les dues grans fires de 
tardor a Vic. La intenció 
és mantenir la Fira de la 
Muntanya, “amb alguna 
modificació d’espais i 
aforaments”, i donar nou 
enfocament al multitu-
dinari Mercat Medieval. 
“Serà un Medieval de 
km 0, diferent del que 
estàvem acostumats”, va 
avançar Titi Roca.M
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Titi Roca i Bet Piella, regidora de Comerç, aquest dimecres al parc Balmes

firaires habituals– i un miler 
de visitants. “Es vetllarà al 
màxim per mantenir totes les 
mesures de seguretat perquè 
tothom s’hi pugui trobar 

còmode”, va insistir Roca. 
Totes es faran al parc Balmes.

L’elecció de les temàtiques 
va lligada al perfil del calen-
dari firal de la ciutat i, en 

algun dels casos, a certàmens 
que ja s’han hagut de suspen-
dre o ajornar, com el mateix 
Mercat del Ram, el Lactium o 
la Fira Vic Slot. 

Vic convoca cinc petites fires 
per la tardor per mantenir  
el caliu firaire de la ciutat

Roda de Ter

Miquel Erra

La Fira del Pescador de Roda 
viurà aquest cap de setma-
na la 25a edició; una edició 
reduïda, condicionada per la 
crisi del coronavirus. Durant 
aquest quart de segle, l’àni-
ma de la fira ha estat el 
rodenc Xavier Carrera, tota 
una institució dins el món de 
la pesca a Catalunya. Després 
de 40 anys al capdavant de la 
Societat de Pescadors Espor-
tius de Roda, 28 dels quals 
com a president, encapçala 
una junta gestora que li ha 
de trobar el merescut relleu.

De qui va ser exactament 
la idea de fer aquesta fira?

La iniciativa va ser de 
l’Ajuntament. L’any 1995, 
l’aleshores alcalde, Quico 
Ribas, ens va cridar un dia i 
ens va proposar de muntar 
una fira relacionada amb la 
pesca. Llavors nosaltres ja 
competíem molt, la canalla 
havia guanyat alguns cam-
pionats, jo m’havia ficat a 
la Federació... Per nosaltres 
va ser una alegria molt gran 
poder treure el nostre esport 
al carrer. Els primers van 
anar provant; teníem clar que 
no volíem que fos una fira de 
paradetes de menjar de les 
que es feien a tot arreu. 

La prioritat era la pesca.
Exacte. I a partir del 2000 

va quedar molt ben enfocat. 
Van començar a venir totes 
les marques, vam crear un 
mercat de material de segona 
mà i, sobretot, van començar 
a venir pescadors d’altíssim 
nivell. Els concursos són i 
han estat la nostra prioritat.

Cada vegada acullen més 

especialitats de pesca.
Sí, hem donat cabuda a 

diferents especialitats. La 
mosca, el carpfishing, la cas-
ting o l’spinning... Creiem 
que el nom de la fira ha ser-
vit per anar ajuntant tot el 
que és el món de la pesca.

Continua sent una fira 
única, a Catalunya?

Única, i tant. I pensa que 
ara s’hi ha ajuntat el fet que 
la Federació hi vol ser, les 
marques primeres hi volen 
ser i els companys d’altres 
clubs de la comarca et diuen 
“no la deixessis de fer, Xevi!”.

No ha perillat mai, la fira?
Potser a la tercera o la 

quarta edició. No sé què 
va passar, però vam anar a 
l’Ajuntament a dir a l’alcalde 
que no ens hi vèiem amb cor. 
En Quico [Ribas] ens va fer 
seure, ho recordo com si fos 
ara, i ens va dir: “Feu-ho com 
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Xavier Carrera, amb la imatge del riu i el pont Vell al darrere

totes aquestes espècies fora-
nes, en especial el silur, tot 
això és un barreig. 

I això que l’aspecte del riu 
sembla haver millorat...

Sí, l’aspecte és fantàstic, 
però jo diria que al riu li falta 
proteïna. Hem guanyat en 
neteja, però l’aigua no porta 
tant menjar com portava...

El pescador ha guanyat en 
consciència mediambiental?

I tant. Abans anàvem a 
pescar a tot arreu, no teníem  
aquesta consciència. Ara no 
matem ni un peix. Peça que 
agafem, peça que tornem 
a l’aigua. En aquest sentit 
també tenim raons, perquè 
teòricament si pesques una 
espècie d’aquestes foranes 
l’hauries de matar. Però no 
ho faig jo, ni ho fa ningú. Per 
què? Si tu ets l’administració 
i jo el que he de creure, pri-
mer m’has de posar les eines 
perquè pugui creure. A cada 
platja m’has de posar un con-
tenidor perquè pugui llen-
çar-los. Si no, on els tiro? En 
coses com aquesta m’he can-
sat de lluitar, aquests anys. El 
pescador, al capdavall, també 
és el vigilant del riu. Quan 
hi ha un abocament o hi ha 
qualsevol cosa és el primer 
que informa...

Esportivament, la Societat 
de Pescadors de Roda ha 
esdevingut un referent...

I tant. Un club que tingui 
dos campionats d’Espanya; 
quart al Mundial a un punt 
de la medalla; setè l’altra 
vegada, de 29 nacions... pen-
so que estem molt ben vistos 
a Catalunya i a escala estatal. 

I ara vostè ha demanat un 
relleu.

Penso que ja toca. Cal gent 
jove, idees noves, renovada 
il·lusió. Segur que hi ha gent 
que ho pot fer deu vegades 
millor del que fet jo, del que 
hem fet nosaltres. Sang nova 
per tirar-ho endavant, perquè 
si no tot això que hem fet 
fins ara se n’anirà a la merda. 
I amb perdó, però és així.

“No volíem una fira de paradetes”
Entrevista a Xavier Carrera, president de la Societat de Pescadors de Roda, organitzadors de la 
Fira del Pescador, que enguany celebra una 25a edició condicionada pel context del coronavirus

Edició reduïda
Roda de Ter La 25a Fira 
del Pescador només comp-
tarà enguany amb quatre 
concursos i la tradicional 
cantada d’havaneres de 
diumenge al vespre, com a 
comiat. El concurs estrella 
tornarà a ser la Copa Sen-
sas, amb la presència de 
diversos campions esta-
tals entre els 10 equips 
que s’hi han inscrit. El 
mateix dissabte al matí 
hi haurà el 7è Campio-
nat de Catalunya Mixt i 
a la tarda, el Concurs de 
Veterans, per a majors de 
60 anys. Per diumenge hi 
ha convocat el Gran Con-
curs de Pesca Sènior. La 
fira vetllarà per totes les 
mesures de seguretat que 
s’han fixat per al sector.

vulgueu, però la fira no la 
podem deixar perdre”.

Vostès ja han vist passar 
molts consistoris. L’Ajunta-
ment se l’ha cregut sempre?

L’Ajuntament de Roda ha 
estat al costat dels pesca-
dors. Això ho vull destacar. 
Cada any per la inauguració 
–aquest any no se’n podrà 
fer– sempre els dic que han 
de pujar tots a dalt, govern i 
oposició. Jo m’he entès amb 
tothom, manés qui manés, i 
sempre hem anat de bracet. 
Això ha estat una gran sort.

El que ha canviat aquests 
anys és l’estat del riu, oi?

I tant. Les pesqueres que 
s’agafaven abans amb les que 
s’agafen ara no tenen res a 
veure. Si em dius per què? 
Jo diria que una mica tots en 
som culpables. El peix del riu 
se l’ha tret de lloc, per dir-ho 
d’alguna manera. Ara, amb 
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www.santvicencdetorello.cat
www.coloniaborgonya.cat

Ajuntament de
Sant Vicenç
de Torelló

DivenDres, 24 De juliol

A les 20.00, a la plaça de Can Salvans: 
Pregó, encetem la festa major amb 
els PiCAtS de BorgonYà! Segui-
dament s’anomenaran els pubills i 
padrins 2020.

Dissabte, 25 De juliol

A les 18.00, al teatre: PreSentACió
de lA màquinA del CinemA hiS-
tòriC. Vine a reviure el cinema com 
havia estat antigament, a càrrec de 
Ossa BOrgOnya.
A les 22.00, al camp de futbol: Con-
Cert de feStA mAjor, a càrrec de 
l’orquestra Venus.

recordeu: A causa de la situació actual, 
aquest any no hi haurà ball de festa ma-
jor i tot el recinte quedarà habilitat per 
taules. tampoc hi haurà zona de ball. 
taules limitades! truca per fer l’encàrrec 
als tel. 648 00 51 29 - 626 62 45 37. 

Diumenge, 26 De juliol

A les 10.30, a la plaça de Can Salvans: 
BAllAdA de gegAntS a càrrec 
dels gegAntS de SAnt ViCenç de 
torelló, que recolliran els dibuixos 
fets durant el confinament pels nens i 
nenes del poble.
A les 20.00, a la plaça de Can Salvans: 
CAntAdA d’hAVAnereS a càrrec del 
grup peix fregit.

Dilluns, 27 De juliol

A les 19.30, a la plaça de Can Salvans: 
inSCriPCionS Per A lA CAminAdA
PoPulAr. Sortida a les 20.00, arriba-
da a la plaça de Can Salvans, botifarra 
i lliurament de records.
A les 22.00, a la plaça de Can Salvans: 
fi de festa major amb focs d’artifici. 

oBligAtori: ÚS de mASCAretA A totS
elS ACteS i mAntenir lA diStànCiA de 
SeguretAt.
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Guillem Rius i Ernest 
i Jordi Amàrita, 
dissabte passat amb 
la màquina que han 
restaurat

Retorn al cinema

Borgonyà

Miquel Erra

El 8 de desembre de 1977, un 
incendi cremava la totalitat 
de l’històric teatre de Borgo·
nyà. Ara fa set anys, un grup 
de veïns van descobrir, entre 
caixes i mals endreços, l’antic 
projector de cinema, que havia 
arribat a la colònia als anys 50 
i que miraculosament s’havia 
salvat de les flames. Es tracta·
va d’una màquina de 35 mil·
límetres de la marca Ossa. 

La primera idea va ser des·
empolsinar·la, aplicar·li una 
capa de pintura negra i dei·
xar·la exposada al vestíbul. 
“I si encara funcionés”?, es 
van preguntar llavors Jordi i 
Ernest Amàrita, pare i fill, i 
Guillem Rius. Va ser tanta la 
seva “insistència” que la resta 
van decidir “deixar·nos fer”, 
rememora Jordi Amàrita. El 
repte, però, no va ser fàcil. 
D’entrada, perquè cap d’ells 
no tenia coneixements previs 
sobre projectors de cinema 

de mitjans del segle passat. 
Van començar fent una neteja 
a fons, “peça a peça, rodet a 
rodet”. El primer gran escull 
va ser trobar recanvis; “era 
complicadíssim”. Finalment 
van localitzar una empresa 
de València especialitzada a 
desmuntar i muntar sales de 
cinema, que els en va facilitar. 
Un tècnic de la mateixa empre·
sa va venir a Borgonyà per 
donar·los un cop de mà en la 
part de la instal·lació elèctrica. 
La resta s’ho van anar fent ells. 
Un cop amb la màquina a punt 
va venir el segon maldecap: 
“Aprendre a fer·la funcionar”. 
A partir de quatre nocions 
bàsiques, “ens vam anar espa·
vilant”, relata Amàrita, que 
recorda, per exemple, que els 
va caldre comprar una cinta 
vella, “només per destruir·la”. 

Confien que això no passi 
aquest dissabte, quan està pre·
vist presentar·la públicament 
al poble. L’acte s’havia de fer 
a la primavera, en el marc dels 
actes de celebració dels 125 
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anys d’història de la colò·
nia, però la crisi del coro·
navirus ha ajornat aquesta 
commemoració fins l’any 
que ve. Des de la comissió 
de festes i el mateix Ajunta·
ment, però, van pensar que 
la festa major era un altre 
bon escenari per reestrenar 
el projector. La cita serà 
aquest dissabte, a partir 
de les 6 de la tarda i amb 
aforament limitat. A ban·
da de poder contemplar la 
màquina, els veïns la veuran 
funcionar amb la projecció 
d’El laberinto de Malcolm, 
una pel·lícula australiana 
d’aventures de 1986. La his·
tòrica sessió arribarà més 
de 43 anys després que el 
projector s’encengués per 
última vegada. Va ser el 7 
de desembre de 1977, amb 
el film La selva blanca. L’en·
demà el teatre esclatava en 
flames.

Amàrita aprofita per agra·
ir el suport que han rebut 
dels dos consistoris amb qui 
han coincidit en aquest sin·
gular periple de set anys.

Cinc dies festius  
i portes obertes  
a la Casa del Metge

Borgonyà Una quinzena 
de propostes concentrades 
en cinc dies completen un 
programa de festa major 
condicionat per l’entorn de 
crisi sanitària. El programa 
ja va començar dijous al 
vespre amb un monòleg 
de Xevi Font i continuarà 
aquest divendres amb el 
pregó d’Els Picats, la colla 
local que va guanyar l’últi·
ma edició del Carnaval de 
Torelló; tot seguit hi haurà 
un sopar de carmanyola, 
durant el qual s’escolliran 
els pubills i padrins d’en·
guany. De dissabte destaca 
el 14è Tobogan Boig i a les 
10 del vespre, el concert 
amb l’Orquestra Venus, 
però sense ball. Diumen·
ge, d’11 a 1, hi haurà una 
jornada de portes obertes 
per visitar la reforma de la 
Casa del Metge, futur cen·
tre d’acollida turística. Del 
mateix diumenge s’han 
salvat la sessió de bingo i 
la cantada d’havaneres. La 
festa acabarà dilluns.

Borgonyà

Tres dies de festa 
major a Sant Martí 
de Centelles

Sant Martí de Centelles 
Una quinzena d’actes con·
centrats en tres dies con·
formen la festa major de 
Sant Martí de Centelles, que 
arrenca aquest divendres 
amb el pregó del nedador 
local Martí Ranea i acabarà 
diumenge a la nit amb el 
tradicional castell de focs. 
Del programa destaquen els 
espectacles familiars pensats 
per a la canalla, la botifarrada 
popular de dissabte o l’arros·
sada de diumenge al migdia.

Torna la Banda 
Resident a Sant 
Miquel de Balenyà

Sant Miquel de Balenyà 
L’actuació dissabte a la nit de 
la Banda Resident, formada 
per músics del poble, serà un 
dels moments esperats de la 
festa major de Sant Miquel 
de Balenyà, que també ha 
hagut de reduir el programa 
a una desena de propostes en 
10 dies. En aquesta ocasió, 
el concert comptarà amb la 
complicitat de mitja dotzena 
d’artistes locals. La festa 
acabarà diumenge amb Els 
Pescadors de l’Escala.

El barri de Santa 
Anna de Vic també 
està de festa

Vic El tradicional campionat 
de petanca va obrir aquest 
dijous quatre dies de festa 
major al barri de Santa Anna 
de Vic. Per aquest diven·
dres es manté la caminada 
popular. Dissabte a la tarda 
hi haurà una cercavila dels 
gegants del barri i al vespre, 
sopar informal a la fresca, 
pregó a càrrec del doctor 
Josep Vilaró i monòleg de 
David Sas. De diumenge 
només s’ha mantingut la 
clàssica xocolatada.
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Sant Pere tanca la programació 
dels juliols amb un homenatge 
als ‘animadors’ del confinament
Sant Pere de Torelló Un concert de reco-
neixement a totes les persones que durant 
el confinament van sortir als balcons i les 
finestres per amenitzar aquells vespres amb 
música, dimarts al vespre a El Mas, va ser un 
dels últims plats forts de les activitats lúdi-
ques i culturals que Sant Pere de Torelló ha 
organitzat aquest juliol dins el cicle Re-Fes-
Te l’Estiu. El concert va comptar amb parti-
cipants de totes les edats –a la fotografia, la 
canalla del carrer Bellmunt– i es va allargar 
gairebé dues hores, davant d’un públic 
entregat. Aquest dimecres es va tancar el 
Re-Fes-Te l’Estiu amb l’obra de teatre famili-
ar Joc de cadires, de la companyia Cal Teatre. A
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El cinema Comtal de 
Ripoll tornarà a obrir 
aquest cap de setmana

Ripoll La darrera sala de 
cinema que encara no havia 
tornat a l’activitat després 
del confinament, el Comtal 
de Ripoll, obre les portes 
aquest cap de setmana. Serà 
amb una programació famili-
ar, amb la pel·lícula Scooby!, 
que es podrà veure en sessi-
ons de dissabte, diumenge 
i dilluns a la tarda. Fins al 3 
d’agost, el Comtal –gestio-
nat per Circusa– oferirà les 
entrades al preu de 4 euros. 

Vic

Jordi Vilarrodà

La celebració ajornada dels 
10 anys de L’Atlàntida, el 
darrer cap de setmana de 
setembre, obrirà la porta a la 
programació de la nova tem-
porada, que aquest dimarts 
es va presentar. Si el final de 
l’anterior va quedar marcat 
per l’esclat de la pandèmia, 
que va obligar a suspendre 
tots els espectacles a partir 
de primers de març, a la tar-
dor es recupera el ritme, i 
fins i tot s’augmenta: si l’any 
passat hi havia 33 propostes 
a la cartellera, enguany seran 
43 fins a principis de gener. 
Totes presencials, comptant 
que no hi hagi rebrots de la 
Covid-19 que obliguin a fer 
marxa enrere. Si fos així, 
hi ha pla B: “L’Atlàntida no 
ha estat aturada, en aquest 
temps, i ens hem adonat tam-
bé que no tot és format pre-
sencial”, deia Susagna Roura, 
regidora de Cultura. 

Per això es crea el que 
s’anomenarà Sala 4, la que 
vindrà després de les tres 
sales del teatre-auditori i que 
no tindria un espai físic sinó 
virtual. “És L’Atlàntida digi-
tal”, en paraules de Montse 
Catllà, directora de la Fun-
dació L’Atlàntida. Un espai 
on es puguin presentar “pro-
postes que complementin 
les presencials, però també 
altres d’exclusives per aquest 
espai”. I un recurs que s’acti-
varia en cas que algun rebrot 
impedís obrir al públic, una 
possibilitat més que s’ha 
considerat. “Tenim diferents 
plans, que van des de la plena 
normalitat fins al ple confi-
nament”, deia Catllà. El més 
probable és el terme mitjà, és 
a dir, que es puguin fer però 
amb limitacions. Per això 
la majoria d’espectacles es 

Un vot a favor de la dansa
L’Atlàntida ha entrat en el circuit Danza a Esce-
na, de la Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales. Això li permet augmentar 
la programació d’arts del moviment. A més de Y 
perdí mi centro, d’Aina Núñez, destaquen propos-
tes per a tots els públics com Play, d’Aracaladanza 
(a la foto) o Lu, dels valencians Cia. Maduixa, una 
companyia de Sueca que repetirà a Vic, perquè hi 
portarà també Mulier, dansa sobre xanques.

Els espectacles de més èxit
En la temporada no hi faltaran propostes taquille-
res. En teatre, per exemple, la comèdia El pare de 
la núvia, amb Joan Pera, o Això ja ho he viscut, de 
J. B. Priestley, en un muntatge de Sergi Belbel que 
compta amb Lluís Soler i Sílvia Bel en el reparti-
ment. En música, Miki Núñez (a la foto) passarà 
per L’Atlàntida “a petició del públic”, diu Ramon 
Ferrer. I també ho farà Sopa de Cabra presentant 
el seu nou disc.   

Deu anys dels Grans Concerts
Fa deu anys que va començar aquest cicle que 
enguany es reparteix en quatre concerts al llarg 
de la temporada. Un nom brilla amb llum pròpia, 
el del pianista rus Grigory Sokolov (a la foto) con-
siderat com el millor pianista viu del món. El cicle 
començarà amb el baríton Ferran Albrich i conti-
nuarà amb Vera Martínez, violinista del Quartet 
Casals, i el seu germà Claudio, violoncel·lista, una 
coincidència poc habitual als escenaris. 

Creadors osonencs al cartell 
La temporada tindrà un marcat accent osonenc. 
La presentació dels nous discos de Roger Usart 
(Llamp de  bosc), a la foto, i Núria Graham (Marjo-
rie), l’obra teatral Ambre de Josep M. Diéguez en 
producció conjunta dels Teatres d’Osona, el con-
cert d’Obeses amb la Cobla Berga Jove o La lleuge-
resa i altres cançons, sota la direcció d’Ivan Benet. 
A més de la presència de la bailaora Aina Núñez i 
l’actor Moha Amazian al cicle Escenaris. 
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L’Atlàntida programa més de 40 
espectacles a l’inici de temporada

La celebració del desè aniversari que es va ajornar obrirà la programació a final de setembre

traslladaran a la Sala Ramon 
Montanyà, amb 800 buta-
ques de capacitat que s’om-
plirien només parcialment, i 
en alguns casos es preveu fer 
dobles funcions. 

L’aposta pel risc artístic 
“amb propostes agosarades” 
és una de les característiques 
de la temporada. La dansa 
hi tindrà més presència, i 
també les creacions mul-

tidisciplinàries. “Un 40% 
de la programació entraria 
dins del que es pot consi-
derar alternatiu”, explicava 
la directora de la Fundació 
L’Atlàntida. Amb això es pre-

tén acostar-se a nous públics. 
El cicle Escenaris és on es 
concentra aquest perfil d’es-
pectacles. Des de l’estrena de 
Y perdí mi centro, el flamenc 
innovador d’Aina Núñez i 
el seu projecte Laboratoria 
fins a la d’Alhayat o la suma 
dels dies, amb el vigatà Moha 
Amazian de protagonista, 
passant per The Mountain de 
l’Agrupación Señor Serrano, 
una de les companyies cata-
lanes més trencadores i més 
internacionals, o El saló de les 
meravelles del Mag Hausson, 
un dels escassos espectacles 
que es faran fora de L’Atlàn-
tida, en aquest cas al Casino 
de Vic. Tot i que l’esperit del 
cicle Escenaris era portar 

la programació a espais poc 
habituals, en aquest cas s’ha 
optat per la prudència i limi-
tar-ho gairebé tot al recinte.

Pel que fa als actes del 
desè aniversari, es man-
tindrà tot allò que estava 
previst de fer a l’aire lliure, 
als jardins de L’Atlàntida, 
i al llarg de quatre dies. El 
tret de sortida serà l’acte 
institucional Per molts més!, 
i inclourà l’acció teatral Al 
cor del teatre de CorCia, que 
s’havia d’estrenar a l’abril, 
també rescatada. De fet, de 
les 39 funcions que van que-
dar pendents al març només 
7 no es recuperen aquesta 
tardor. 

23.000 localitats 

Vic En circumstàncies nor-
mals, les entrades ja s’hau-
rien posat a la venda, però 
no serà així fins al 15 de 
setembre per als Amics de 
L’Atlàntida i dos dies des-
prés per al públic en gene-
ral. En total es posen a dis-
posició del públic 23.000 
localitats, de les quals un 
10% són gratuïtes per 
motius socials i un 40% 
valen menys de 12 euros. 
Pel que fa a les entrades 
venudes de la temporada 
anterior, només un 15% 
dels compradors han 
demanat la devolució de 
l’import. “Això diu molt 
del nostre públic.”
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Laura Panicot

A l’esquerra, una fo-
tografia del juliol de 
l’any 1993 a l’Estartit. 
A la dreta, Panicot la 
setmana passada als 
jardins Vicenç Pujol 
de Torelló

Les vacances, amb fulard

Torelló

Guillem Rico

“Vam caminar molt, ens vam 
perdre i les intendents ens 
van venir a portar el menjar 
a mig camí perquè no arri-
bàvem, uns espaguetis a la 
carbonara d’aquells que quan 
giraves l’olla no queien.” I 
aquesta anècdota, d’un tram 
del Camí de Sant Jaume pel 
País Basc, és de les prime-
res que li venen al cap a la 
torellonenca Laura Panicot 
quan parla dels estius als 
escoltes. Aquests eren els 
darrers campaments que 
va fer com a nena a l’AEiG 
Mestral de Sant Pere, on, 
explica, va començar a anar-
hi quan ja era grandeta, a 
2n d’ESO. Després d’aquest 
estiu va deixar el cau un 
parell d’anys i hi va tornar 
com a cap. Era la llavor d’una 
vida marcada per l’escol-
tisme i que l’ha portat en 
l’actualitat a ser la comissària 
general de Minyons Escoltes 
i Guies de Catalunya. I ara 
acaba sent l’última respon-
sable dels campaments de 
milers de nens i nenes de tot 
Catalunya. “Veig els campa-
ments des d’un altre punt de 
vista”, explica, abans els vivia 
en primera persona, com a 
participant, primer, i com 
a cap, després. Hi havia la 

part de la preparació: “Mun-
tar-los, pensar què faríem i 
viure’ls” i d’acabar creant un 
micromon, un oasi on viure 
experiències d’aquelles que 
marquen per sempre. Com a 
comissària, comenta, “inten-
to facilitar la feina de poder-
hi anar i ajudar al màxim en 
tots els tràmits”. Però preci-
sament aquest any les mesu-
res que cal adoptar per la cri-
si sanitària faran que siguin 

si més no diferents. I aquests 
seran els darrers de la seva 
etapa com a última respon-
sable d’una entitat que mou 
15.000 infants i joves de 150 
agrupaments, nou dels quals 
a la demarcació de l’Alt Ter 
que engloba Osona i el Ripo-
llès, i de la qual prèviament 
també va ser comissària.

La major part dels estius 
la torellonenca els ha passat, 
si més no uns dies, amb el 
fulard posat. Com a nena 
també en recorda uns a 
Bruguera ambientats sobre 
els jocs olímpics en què una 

prova va consistir a entrar 
tot el grup dins d’una caseta 
de gos. Ja com a monitora 
explica els que van fer a les 
Llosses el 2014 amb els més 
petits, en què “de set dies en 
va ploure quatre” però que 
els infants “es van portar 
com uns campions”. I els 
darrers, relata, van ser una 
ruta per Menorca. Tot i això, 
assegura que no ha estat fàcil 
deixar-ho i tot i no tenir cap 

grup d’infants o joves al seu 
càrrec, encara ha anat un 
parell de vegades a fer d’in-
tendent. 

Però els estius de Panicot 
no han estat només vinculats 
a l’escoltisme. Abans d’assis-
tir al cau, al juliol, anava al 
casal d’estiu a Sant Vicenç, i 
escollia aquest perquè es feia 
a la mateixa escola d’on era 
alumna, la Lloriana, i “tenia 
els amics allà”. Del casal el 
que li agradava més era la nit 
al ras, “dormir fora de casa”, 
i al segon lloc del rànquing 
hi havia la bicicleta, perquè 

des de petita “soc una mica 
feréstega”, relata, unes acti-
vitats que va mantenir anys 
després en els estius en què 
també feia de monitora. Tot 
plegat, de petita, ho combi-
nava amb estades a la platja a 
l’Estartit, on la família enca-
ra té un apartament. “Marxà-
vem amb els pares, uns dies 
a la platja i els altres, no cada 
any, fèiem algun viatge per 
Europa”, explica. I ja de més 
gran els viatges ja els feia i 
els fa amb amics.

Els estius a l’Estartit eren 
sinònim d’estar al carrer. 
“Tenia ganes d’anar-hi per-
què teníem amics allà”, tot 
i que reconeix que “amb els 
anys vas desconnectant” i 
han anat perdent el contacte. 
Allà “teníem molta llibertat” 
ja que l’apartament és a la 
zona de Griells, un punt més 
tranquil, així que “sempre 
érem fora del pis, mai a casa”. 
La rutina era “anar a la platja, 
dinar i marxar a voltar amb 
els amics”, al seu aire.

Estius amb banyador, xiru-
ques i motxilla, de dormir al 
terra, amb tendes, d’educació 
en el lleure, de valors i de 
córrer amunt i avall, que han 
anat fent pòsit en la torello-
nenca. Com diu el lema de 
l’escoltisme, tot plegat ha 
anat sumant per estar sem-
pre a punt.

Laura Panicot (Torelló 1989) és mestra i comissària general de 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. El món de l’escoltisme ha 
marcat els seus estius des de petita, una activitat que se sumava 
als casals i a les estades a l’Estartit en un apartament familiar.

ELS MEUS
ESTIUS

L’estiu volia dir fer campaments 
amb els escoltes i estades a 
l’apartament de l’Estartit
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Una imatge exterior de 
la casa

Turisme rural amb encant (11)

A les portes del Montseny
Can Baró, una casa situada a la urbanització del Pinós, de Seva, 
va reobrir fa mig any com a allotjament de turisme rural

TURISME
RURAL

Seva

Angi Conejo

A la urbanització del Pinós, 
envoltada de boscos per 
gaudir d’una gran tranquil·
litat, hi ha Can Baró, una 
casa que va ser construïda 
per a ús particular però que 
veient les grans comoditats 
que tenia en la seva ubicació, 
el propietari, Jordi Baró, va 
decidir transformar·la en 
una casa de turisme rural. 
Des d’allà es pot arribar ràpi·
dament a Seva i Aiguafreda 
i hi ha diversos senders per 
passejar per la muntanya. 
A més, està a només deu 
minuts de Vic amb cotxe. A 
les portes del Parc Natural 
del Montseny, hi ha un accés 
immillorable per fer qualse·
vol activitat tant rural com 
urbana. 

Can Baró va estar oberta 
fa uns anys com a casa de 
turisme rural, però Baró va 

decidir deixar·ho per temes 
laborals. Amb la seva nova 
parella, Marta Comas, van 
decidir tornar a oferir la casa 
per fer turisme rural fa mig 
any. Com que tots dos treba·
llen en diferents àmbits, ara 
és ella qui més s’encarrega 
de portar·ho ja que ho fa en 
el sector del turisme i sap 
ben bé com funciona aquest 
món. Sempre que poden fan 
canvis a la casa per millorar 
les instal·lacions de cara a 
nous usuaris. 

La casa té dues plantes a 
les quals es pot accedir des 
del jardí. A la planta baixa 
hi ha dues habitacions de 
matrimoni, una de les quals 
comunica amb una altra amb 
dues lliteres; el menjador·
sala d’estar gran, amb jocs 
per a nens i adults; cuina 
ben equipada, i tot ben pre·
parat per entrar. A la plan·
ta de dalt, hi ha una altra 

habitació amb quatre llits 
a la qual es pot accedir des 
de la casa, des del garatge i 
des del jardí, i que disposa 
d’un bany propi amb dutxa 
d’hidromassatge. La casa 
també té un garatge per a 
dos cotxes i a l’exterior hi ha 
un gran jardí amb gandules 
i un gronxador·balancí. Té 
dos porxos, un amb barba·
coa i una gran taula i l’altre 
amb l’atracció de la casa, un 
jacuzzi tant per a l’estiu com 
per a l’hivern ja que hi pot 
haver aigua calenta o freda. 
Piscina pròpia no en tenen, 
però miren d’arribar a un 
acord amb la piscina de Seva 
per tenir tiquets per poder·
hi accedir. 

Els propietaris estan força 
contents amb els resultats 
que ha donat la casa, i tot i 
que van estar parats durant 
un temps per la Covid·19 ara 
torna a funcionar tot amb 

PR i GR d’Osona
Seva Cinc senders de 
Gran Recorregut (GR) 
travessen Osona. Aquests 
senders són rutes llargues 
que passen per gran part 
de Catalunya. Just pel 
nucli de Seva hi trobem el 
GR2, un sender que va de 
la Jonquera a Sant Adrià 
de Besòs. Si volem fer 
rutes més curtes podem 
seguir un dels 12 senders 
de Petit Recorregut (PR) 
que hi ha a la comarca i 
que permeten afegir al 
plaer de caminar el fet de 
descobrir indrets i monu·
ments de gran bellesa i 
interès. Més informació 
a <osonaturisme.cat/que·
fer/turisme·actiu/>.

La proposta      
d’OSONA TURISME 

per Seva

gairebé plena normalitat. 
Les reserves han anat arri·
bant i aquest mes de juliol 
tenen plens tots els caps de 
setmana; l’agost omplen per 
setmanes senceres fins al dia 
18, i algun cap de setmana 
de setembre també el tenen 
reservat. “Al ser una casa 
relativament petita i a causa 
de la crisi pel coronavirus, 
que genera molta insegure·
tat, les reserves són més a 
setmana vista, anem mes a 
mes”, explica Comas.

SITUACIÓ
Seva

CAPACITAT
10 persones

EL RACÓ
El jacuzzi exterior és una 
atracció tant a l’estiu com a 
l’hivern
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Microcontes_Joan RocaLEC_
TURES

“Exhaust, em sembla que el terme més correc-
te és aquest: exhaust. Així és com em sento. Jo 
estava avesat a fer la meva caminada al matí amb 
en Martí i a la tarda amb la Rosa, i amb això en 
tenia ben bé prou. Però, noi, d’uns dies ençà em 
surten amics i companys de camí fins i tot a sota 
les pedres. Avui ja porto cinc trajectes a peu i 
estic segur que això no deu ser gens bo per a la 
meva migrada salut. I és que ja tinc una edat, eh! 
Que l’artrosi dels malucs no perdona, i he arribat 

a casa coixejant. Haurien de tenir una mica 
de consideració amb els de la ter-

cera edat, que se suposa que 
som població de risc. En 

Miquel m’ha fet anar 
quilòmetre amunt 

i quilòmetre 
avall del Gur-

ri; amb la 
Mònica 

hem fet 
vuit 

vol-
tes 

senceres al parc, que m’he entretingut a comp-
tar-les; en Felip m’ha dut fins al parc de la plaça 
Santa Anna; amb la Sílvia gairebé hem arribat 
a Calldetenes... I és que em sap greu fer-los un 
lleig, què voleu! No sé dir-los que no. Ara bé, 
començo a sospitar que aquestes amistats no són 
ben bé pures, que tenen alguna cosa d’interessa-
des. Quan em venen a buscar tot són alegrois i 
bones paraules i durant el trajecte no em diuen 
res, cadascú capficat amb els seus pensaments. 
Ep, que ja sé que aquests dies les coses no estan 
per tirar coets, però una mica de conversa... Hos-
ti, tornen a tocar el timbre. Prou, s’ha acabat.”
–Petit, en Josep et ve a buscar per anar a fer el 
tomb –sento la veu de la Rosa que em reclama. 
Trec el cap pel passadís, ensenyo les dents i ame-
naço: 
–Grrrrrr! Bup, bup, bup. Grrrrrr!
–No sé pas d’on li ve aquesta mala lluna. És 
ben bé que aquest confinament ens està 
mudant el caràcter a tots –es lamenta 
la mestressa. 
“Confinament? Com té els sants 
pebrots de parlar-me de confi-
nament? A mi, precisament, 
que no paro a casa en tot 
el dia!”

EXHAUST

vosaltres sou els protagonistes
A les fotogaleries d’

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

Com fer-ho?
Envieu les fotos, mínim 10 fotos per galeria, en 
format JPG al mail: lesfotos@vic.el9nou.com
Indiqueu el títol de la festa o l’acte que s’hi ha 
celebrat, la població i també les vostres dades 
(nom, cognom, telèfon i població).

ARMARIS 
FOSCOS

Havia fet 
dos forats a la 

base per poder 
caminar. Havia 

obert les portes a 
la família i els amics. 

Havia fet endreça del seu 
interior a l’estil Marie Kon-

do. I havia començat a sentir-
se tan bé entre llençols sedosos 

i l’arc iris de camises ordenades 
cromàticament, que aviat n’obriria 

les portes de bat a bat. Si no és que 
fossin corredisses. Llavors, les descorreria 

amb molta passió.
Que hi hagués gent que encara preferís aquells 

armaris de banús negre amb pany i clau, típics 
dels nostres avis, això ja s’ho imaginava. Al cap-

davall, tots guardem coses d’aquella època i estem 
aprenent a desprendre’ns-en.

El que el desconcertava era la gent –pares, amics o fins i 
tot desconeguts– que, ja fos per ganes d’ajudar o simplement 

poc tacte, decidís en lloc seu quan havia d’obrir les portes de 
l’armari (o descórrer-les amb passió!). No havia de ser pròpia, la 

decisió? La decisió que l’armari només serveix per guardar coses o 
viatjar al regne de Nàrnia.
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Merino, a la dreta de la imatge, juntament amb els dos atletes que van pujar al podi

Ribes de Freser

Laia Miralpeix

Núria Pau, la millor esquia-
dora espanyola del panorama 
internacional actual, haurà 
d’entrenar pel seu compte 
per preparar els Jocs Olím-
pics d’Hivern de Pequín 
2022. L’esquiadora de Ribes 
de Freser no formarà part de 
l’estructura de la Real Fede-
ración Española de Deportes 
de Invierno durant la tempo-
rada 2021/22 i per preparar-
se ho haurà de fer de manera 
privada: “Cada any necessites 
complir uns criteris de con-
tinuïtat. Enguany la tempo-
rada s’ha vist interrompuda 
a causa de la Covid-19, i han 
eliminat l’equip absolut”. 

Pau era l’única esquiadora 
espanyola que forma part del 
Circuit de la Copa del Món i 
d’Europa i tot i aquest contra-
temps es mostra “animada a 
continuar pel meu compte”. 
Tot i que no formarà part de 
l’estructura de l’equip espa-
nyol sí que tindrà el suport 
d’aquesta federació per tre-
ballar per a la preparació dels 
Jocs Olímpics del 2022 i podrà 
utilitzar les instal·lacions de 
l’entitat com la Casa España 
a Saas Fee (Suïssa) “quan el 
meu programa ho requereixi”. 
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Núria Pau

També tindrà el suport de la 
Federació Catalana i partici-
parà en alguns entrenaments 
amb ells: “Els estic molt agra-
ïda”, comenta. I és que aques-
ta temporada Pau també té 
“una fita important” com és 
el Campionat del Món, del 
qual espera aconseguir uns 
bons registres. 

Durant els mesos de con-
finament, l’esquiadora ha 
vist aturada la seva activitat, 
tot i que ha anat fent entre-
naments: “He estat activa 
però tancada amb tot el que 
involucra la preparació en 
l’àmbit de l’esquí”. Ara toca 
“planificar els períodes de 
neu de la temporada vinent i 
començar amb la preparació 
física per estar a punt”.  

Pau compta amb diferents 
opcions de cara a la propera 
temporada, en la qual bus-
carà “tenir la màxima pun-
tuació i aconseguir tots els 
criteris per tornar a formar 
part de l’equip nacional” 
i per això compta amb el 
suport privat de dos entrena-
dors especialitzats en el món 
de l’esquí amb qui treballarà 
“en un programa enfocat 
al període competitiu” per 
aconseguir el seu objectiu de 
cara al 2020: “Ser esquiadora 
olímpica”. 

L’esquiadora de Ribes deixa de formar part de l’estructura de la Federació Espanyola 

Núria Pau s’haurà d’entrenar pel 
seu compte per preparar els Jocs

Alp

L.M.

L’atleta de Muntanyola Erik 
Merino va aconseguir la 
victòria el passat cap de set-
mana a la prova llarga de la 
cinquena edició de la marxa 
cicloturista d’Alp Cerdanya 
Cycle Tour. La marxa, tot i no 
ser competitiva, va tenir un 
nivell molt alt per als primers 
classificats. 

La prova constava d’un 
recorregut de 141km amb 
2.500m de desnivell positiu 
i Merino ho va completar 
amb un temps de 4h i 25seg. 
Darrere seu i amb només 
un segon de diferència va 
arribar Víctor del Corral i a 
11seg, el tercer classificat, 
Aleix Biel Bolaño. Precisa-
ment Merino es va escapar 
amb aquest grup format pels 
tres corredors però en el des-
cens, molt tècnic, va perdre 
la roda dels dos ciclistes i va 
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La XIV edició 
de l’Olla de 
Núria també 
serà virtual

Queralbs

EL 9 NOU

Els organitzadors de la XIV 
Olla de Núria, que s’havia de 
disputar el 14 de juny, impul-
sen l’Olla Virtual. Es tracta 
d’un repte que pretén que 
els corredors puguin fer els 
21 quilòmetres en un format 
híbrid entre presencial i en 
línia. Es tracta d’una activitat 
gratuïta en què cal registre 
previ i que no permetrà 
més de 20 inscrits per dia i 
recorregut. Alhora hauran de 
mantenir les mesures d’higi-
ene i seguretat que estableix 
el govern amb motiu de la 
Covid-19. 

Per fer-la es proposen 
dos circuits: el camí vell 
de Queralbs al santuari 
de Núria i la clàssica Olla 
de Núria. Els participants 
podran completar el recorre-
gut escollit i fer-ho de forma 
cronometrada per la plata-
forma Livetrail. Aquest sis-
tema està basat en el registre 
autònom de corredors a una 
pàgina web. El corredor hau-
rà de vincular el seu disposi-
tiu GPS al seu registre web, 
fet que permetrà mostrar 
les classificacions. Hi haurà 
diferents premis: Absolut, 
a la carena més ràpida i per 
categories. El termini acaba-
rà el 15 d’agost.

Erik Merino torna a la competició amb 
victòria a la marxa d’Alp-Cerdanya

haver de fer més de 60km en 
solitari. A manca de 20km 
per al final els va poder atra-
par i a l’esprint final l’atleta 
de Muntanyola els va supe-
rar, tot i que va entrar a la 

línia d’arribada agafat de la 
mà de Víctor del Corral, com 
a gest de companyonia i bona 
relació. 

Merino s’està preparant 
per al triatló d’Embrunman i 

després de la victòria comen-
tava que “estic content i 
satisfet de com ha anat i com 
m’he trobat per continuar 
preparant els propers objec-
tius”. 

Suspenen la cursa de 
Coll d’Ares prevista 
al setembre
Camprodon Els ajuntaments 
de Camprodon, Prats de 
Molló-La Presta i Molló, 
entitats organitzadores de 
la cursa de Coll d’Ares, han 
decidit suspendre l’edició 
d’enguany d’una prova 
que estava previst que es 
disputés el 6 de setembre. 
Es tracta d’una cursa 
transfronterera que havia 
d’anar de Prats de Molló 
a Camprodon creuant el 
Coll d’Ares. La decisió de la 
suspensió s’ha pres “per les 
recomanacions sanitàries en 
relació amb la Covid-19”. 

Proves d’accés 
de tècnics de 
muntanya a Ripoll

Ripoll Una quinzena de per-
sones han participat aquesta 
setmana a les proves d’accés 
a tècnics esportius de mun-
tanya i escalada que s’han fet 
a Ripoll. Estan organitzades 
per la Federació Catalana 
d’Entitats Excursionistes 
(FEEC).
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Vic

L.M.

El CB Vic comptarà per a la 
propera temporada amb una 
peça clau a la plantilla del 
primer equip: Juli Garrote. 
El director esportiu del club,  
Santi Paré, destaca que “des 
de la junta hem treballat 
perquè es quedés, és un dels 
millors jugadors de la Lliga 
EBA i el jugador franquícia 
del club”. 

Garrote, de 38 anys, final-
ment ha confirmat la conti-
nuïtat al club en el qual ha 
passat gran part de la seva 
vida i s’implica en el nou 
projecte vigatà deixant clar, 
però, que serà la seva darrera 
temporada en actiu: “A títol 
personal ha estat una tempo-
rada molt complicada i tinc 
ganes de continuar. Amb la 
Covid-19 ens vam quedar 
sense acabar la temporada i 

no volia acabar així”, i afegeix 
que “són hores i molt sacrifi-
ci i ja tinc una edat, ho dona-
ré tot però serà l’última”. 

Garrote es mostra content 
amb la plantilla que s’està 
confeccionant: “Volem ser 
un equip competitiu, alguns 
jugadors ja els coneixia per-
què havíem coincidit”. L’ex-
perimentat jugador comenta 
que “fins ara des del club 
hi havia objectius molt alts, 
aquest any serà diferent però 
sortirem a competir amb la 
màxima ambició possible”. 
En aquest sentit comenta 
respecte al no ascens del club 
que “jo sempre he dit que 
s’ha de jugar a la màxima 
categoria però dins de les 
limitacions. Esportivament 
parlant em sap greu perquè 
l’equip estava pensat per a 
un objectiu que era pujar i ho 
vam aconseguir; ara bé, eco-
nòmicament estem parlant 

El CB Vic lliga la 
continuïtat de Garrote
Serà la darrera temporada en actiu del jugador

d’un pressupost molt elevat i 
no és assumible”. 

Garrote es va formar a la 
base del club vigatà, on va 
arribar al primer equip la 
temporada 2001/02. Tres 
anys després va marxar de 
Vic i les següents tempo-

rades va jugar al Navàs, el 
Sabadell, l’Almendralejo, 
el Plasencia i el Tarragona, 
combinant les lligues EBA, 
LEB Plata i Bronze amb 
aquests equips. El 2009 va 
tornar al primer equip del 
Vic, on va jugar dues tem-

porades més. Després va 
anar dos anys al Granollers 
i el 2013 va tornar al CB Vic, 
on ha jugat les darreres set 
temporades consecutives. La 
vuitena serà la 2020/21, la 
darrera de Juli Garrote com a 
jugador. 

Victòria d’Arnau Lledó a Salomó 
 i segon lloc per a Nil Arcarons 

Salomó (Tarragona) El taradellenc Arnau Lledó (a la 
foto) va fer un pas més per aconseguir el Campionat de 
Catalunya de motocròs, en la categoria MX Sub-18 quatre 
velocitats, a l’imposar-se diumenge a la prova disputada 
a Salomó (Tarragona). El pilot de Taradell ha aconseguit 
les quatre victòries a les quatre proves disputades fins 
al moment i només manquen per finalitzar el campionat 
dues curses més: a Olvan, el 4 d’octubre, i a Amposta, el 
8 de novembre, en les quals Lledó defensarà la primera 
posició. A la classificació general, Lledó suma 195 punts. 
Al seu darrere i en segona posició hi ha Marc Pàmies, 
que en té 125, i Pol Oliveras tanca el podi amb 103. En la 
mateixa competició però en la categoria Elit, Nil Arcarons 
va aconseguir la segona posició per darrere de Sergio 
Castro. A la general, Arcarons és tercer, amb 90 punts. Per 
davant seu hi ha Lluís Riera, amb 121, i Sergio Costa, amb 
106. L’osonenc lluitarà per la primera posició en les dues 
darreres proves del campionat. 

Més de 70 vehicles al ral·li de la Cerdanya 

Alp El 5è Rallysprint de la Cerdanya serà, dissabte, la segona cursa 
puntuable per al Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints de 2020. Comp-
tarà amb 74 participants, el límit que s’ha marcat l’organització, que 
després de quatre mesos sense curses tenen ganes de competició. 
Entre ells, diversos osonencs com Dani Muntadas, copilot de Xavier 
Domènech (Porsche 997 GT3 MKI), favorit al títol; Ramon Cornet i 
Dani Noguer (Renault Clio V Rally 5); Josep Autet (Forts Sierra RS 
Coswoerth), que serà el copilot de Jordi Ventura (a la foto); Dani Solà 
(BMW M3); Josep Trasserra i Ramon Abad (BMW M3 E36); Xevi Ser-
ra, copilot de Carles García (Porshe 997 GT3), o Josep Maria i Llorenç 
de Ferrer (Porsche 911 RS), entre d’altres pilots de l’Escuderia Osona. 
Dels 74 vehicles inscrits, 21 d’ells pertanyen a la categoria de Regula-
ritat: 9 en Súper Sport i 12 en modalitat Sport. El recorregut consta de 
tres passades de pujada a la carretera GI-400 en el sentit Alp-Masella 
(6,03km) i tres passades més de baixada Masella-Alp (5,95km). En 
total els equips faran gairebé 36 quilòmetres de velocitat dels 148,1 de 
què constarà el total de l’itinerari. El ral·li comptarà amb tot de mesu-
res de prevenció per la Covid-19 i des de l’organització es lliurarà a tot 
el personal d’organització un kit amb mascareta, gel i guants.
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Juli Garrote, aquest dilluns, al pavelló Castell d’en Planes de Vic

Suspenen la 
primera prova de 
la Copa Catalana 
de Supermotard

Vic L’Escuderia Osona ha 
suspès la primera cursa de la 
Copa Catalana de Supermo-
tard que s’havia de disputar 
aquest diumenge al Circuit 
d’Osona. Les restriccions i la 
situació del país a causa de la 
Covid-19 han fet que la llista 
d’inscrits fos molt baixa i han 
obligat l’organització a sus-
pendre la prova ja que “era 
inviable fer-la”, expliquen 
des de l’Escuderia. La prova 
havia de comptar amb cinc 
categories i s’havia de dispu-
tar únicament sobre l’asfalt 
del circuit. 
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Jordi Gilabert, de ciclista 
professional a quiromassatgista

Sant Julià de Vilatorta

Anna Tañà 

“Encara recordo quan vaig 
rebre la trucada que em deia 
que hi havia un equip que 
estava interessat en mi. Em 
va fer molta il·lusió”, recor-
da Jordi Gilabert, exciclista 
professional de Sant Julià de 
Vilatorta. Gilabert va comen-
çar amb aquest esport quan 
era un adolescent, “anar 
amb bici era una moda”. 
El vilatortí reconeix que el 
ciclisme no va ser mai la 
seva passió i que s’hi va afi-
cionar per poder sortir amb 
els amics. “A poc a poc em 
vaig anar introduint al món 
professional i m’agradava 
cada vegada més”, recorda. 
La seva carrera professional 
va començar el 1993 quan va 
rebre la primera trucada d’un 
equip interessat en ell. “Al 
final allò no va ser possible 
i vaig desanimar-me. Volia 
plegar”, diu. Tot i la negativa 
Gilabert va continuar pro-
vant sort i un any després 
va aconseguir entrar al que 
seria el seu equip. 

L’exciclista reconeix que hi 
ha diferències clares entre 
el ciclisme professional i 
l’amateur, com per exemple 
les distàncies de les carreres, 
la llargària de les voltes i la 
intensitat del ritme. La seva 
trajectòria professional va 

Què se n’ha fet de...
Jordi Gilabert (9)

Jordi Gilabert, en una imatge 
del maig de l’any 1989 amb 
la bicicleta amb què va fer la 
Volta a Osona

ser curta i es va truncar just 
en el tercer any, quan va deci-
dir retirar-se de la competi-
ció. Gilabert, durant la seva 
carrera, va guanyar la Volta 
a Osona, encara que aquest 
no és el millor record que 
té. “La Volta a Osona em va 
fer gràcia perquè era a casa, 
però destaco més quan vaig 
guanyar una etapa al Tour 
de Normandia, que era una 
prova de la Copa del Món, 
o quan vaig quedar segon 
a la Volta a Madrid”, expli-
ca. El món del ciclisme “és 

molt dur” i la companyonia 
és essencial per aconseguir 
una bona sintonia. “Sempre 
estàs fora de casa i si no hi 
ha un bon ambient, ja no ho 
gaudeixes”, diu. La duresa 
d’aquest esport és una carac-
terística que Gilabert desta-
ca: “El més dur són els canvis 
de clima, pots passar etapes 
de 30 graus i de cop pujant 
cap a dalt pots trobar-te neu”. 

El vilatortí va decidir 
retirar-se en complir la seva 
tercera temporada en el món 
professional: “Vaig plegar 

perquè no sortia motivat a 
entrenar i no gaudia de l’es-
port”. Gilabert, que assegura 
que el ciclisme és un esport 
molt dur, no es trobava a 
gust amb el seu dia a dia. 
“Vaig pensar que si no em 
motivava, no valia la pena 
córrer més”, diu. I així va ser 
com va decidir posar punt 
final a la seva trajectòria. 
La seva carrera estava en 
ple desenvolupament i la 
decisió va sorprendre els 
aficionats d’aquest esport. 
“Vaig estar quinze anys que 

no volia saber res del ciclis-
me, se’m va fer molt dur 
plegar”, afegeix. Va decidir 
oblidar aquest esport perquè 
“no volia que em quedés el 
cuc de què hauria passat si 
hagués seguit”. 

La decisió de penjar la bici-
cleta definitivament va obrir 
un nou camí a l’exciclista, 
que va començar a formar-
se en el massatge esportiu. 
“Quan acabes la vida espor-
tiva t’has de guanyar la vida 
i el problema de l’esport 
d’alt rendiment és que estàs 
acostumat que t’ho donin tot 
i després t’has d’espavilar”, 
explica. Ara Gilabert té un 
centre de quiromassatge 
esportiu al cor de Vic i conti-
nua molt vinculat al món de 
l’esport en general. 

“Després de quinze anys 
vaig decidir tornar a la bici-

cleta perquè volia fer alguna 
cosa per mantenir-me”, diu. 

La vida dona moltes voltes 
i actualment, per circums-
tàncies familiars, el vilatortí 
està més vinculat que mai 
al ciclisme. “Els meus dos 
fills corren en equips pro-
fessionals i això m’obliga a 
seguir-los i estar rere seu”, 
diu. Ariadna Gilabert, de 
l’equip femení del Bizcaya 
Durango, i Arnau Gilabert, 
de l’equip Fundación Conta-
dor de Madrid, corren a un 
gran nivell professional en el 
mateix esport que ho va fer 
el seu pare fa tres dècades. 
“Jo no volia que ho fessin 
perquè és un esport molt 
sacrificat, al principi no els 
deixava”, recorda. L’exciclista 
professional reconeix que ara 
viu l’esport d’una altra mane-
ra: “Pateixo més que abans”. 
Ara per ara el vilatortí ha 
recuperat la bicicleta de nou 
i ho compagina amb la carre-
ra dels seus fills. “La veritat 
és que gaudeixo més seguint-
los a ells”, diu.

Jordi Gilabert, al centre de 
quiromassatge que té al cen-
tre de Vic, professió a què es 

va dedicar un cop va deixar el 
món del ciclisme professional

“Vaig estar quinze 
anys sense saber 
res del ciclisme, 
se’m va fer molt 

dur plegar”
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L’exciclista osonenc es dedica al massatge esportiu, i després d’uns anys desvinculat del món del ciclisme 
actualment segueix els seus dos fills, que competeixen en equips professionals a escala estatal
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

Després d’una setmana fantàstica en la qual 
s’ha vist un gran nivell tennístic a les pistes del 
greenset del Club Tennis Vic, aquest cap de 
setmana va finalitzar el Campionat de Catalunya 
Sub-13, que ha comptat amb tennistes de gran 
nivell d’aquesta categoria. Ha estat el retorn a la 
competició després de la pandèmia amb un dels 
campionats més importants en l’àmbit català, i les 
mateixes famílies han agraït al CT Vic el funcio-
nament logístic del torneig, en el qual s’ha vetllat 
per la bona pràctica de l’esport combinat amb el 
seguiment correcte de les mesures de seguretat 
i higiene que la situació actual requereix. Pel que 
fa als resultats, en femení, victòria de Neus Torner 

(CE Laietà), que va guanyar per 6/4, 4/6 i 7/5 (5) a 
Alèxia González-Galió (CT Barcino). En masculí es 
va imposar Arnau Martínez (CT Barcelona - 1899) 
davant Álvaro Jiménez (CT Vic) per 5/7, 6/0 i 
6/3). En dobles mixtos, els vencedors van ser els 
germans Alèxia i Valentín González-Galiño davant 
Arantxa Rodrigo i Arnau Martínez per 7/5 i 6/2. 
En dobles femení, victòria per a Natàlia Madrid 
i Ivet Sala (CT Sabadell) davant Alba Sallés (CT 
Vic) per un doble 6/2, i en dobles masculins van 
guanyar José Ignacio Cuevas i Eudald González 
(CT Barcelona-1899), que van superar per 6/7 (6), 
6/4 i 10-7 Valentín González-Galiño (CT Barcino) i 
Jaume Casas (CT Vic). 

Finalitza el Campionat de 
Catalunya Sub-13 disputat a Vic

Guanyadores i finalistes dels dobles femenins Guanyadors i finalistes dels dobles mixtos

Guanyadors i finalistes dels dobles masculins Guanyadors/es i finalistes dels quadres individuals

El Fuenlabrada 
d’Oriol Riera, 
confinat a la Corunya

La Corunya El Fuenlabrada 
d’Oriol Riera depenia d’ell 
mateix per aconseguir la 
classificació per al play-off 
d’ascens a Primera Divisió i 
s’ho jugava tot en el darrer 
partit contra el Deportivo de 
la Corunya, dilluns. Diversos 
positius per Covid-19 a la 
plantilla van fer que el partit 
no es disputés i que l’equip 
estigui confinat. El Badajoz 
d’Àlex Corredera jugava 
dijous contra el Barça B per 
l’ascens a Segona A. En el 
moment de tancar l’edició es 
jugava la pròrroga (1-1). 

L’hoquei ja té els calendaris fixats
L’OK Lliga masculina i femenina començarà el 26 de setembre

Vic

L.M.

L’OK Lliga ja té data d’inici. 
L’assemblea de la Federa-
ció Espanyola de Patinatge 
va aprovar que l’OK Lliga 
2020/21 sigui de 16 equips 
(i com la temporada passada 
tres d’ells seran osonencs: 
Taradell, Vic i Voltregà), però 
aquesta vegada la competició 
no tindrà play-off pel títol. 
La Lliga començarà el 26 de 
setembre i acabarà el 29 de 

maig de 2021. Aquest aug-
ment d’equips farà que la sal-
vació sigui molt cara, ja que 
baixaran fins a quatre equips 
a l’OK Plata. Els tres últims, 
de manera directa mentre 
que hi haurà una eliminatò-
ria de promoció entre l’onzè 
i el dotzè classificats a doble 
volta que tindrà lloc el 5 i el 
13 de juny. 

Quant a l’OK Lliga femeni-
na, amb Manlleu i Voltregà, 
aquesta també començarà el 
26 de setembre i finalitzarà 

el 24 d’abril. Es faran dos 
grups de vuit equips i hi hau-
rà play-off pel títol, que es 
disputarà de l’1 al 23 de maig. 
Hi haurà cinc descensos. 

I a l’OK Plata, el Manlleu, 
únic representant osonenc, 
començarà el 10 d’octubre 
i acabarà el 8 de maig. La 
competició tindrà dos grups, 
com aquesta temporada, amb 
ascens directe dels primers 
de cada grup i amb promoció 
per als segons que es disputa-
rà del 5 al 13 de juny.  

Biel Gimeno, del Girbau Vic TT, campió del 
Top 8 de l’Intercomarcal de tennis taula
Vic Nou títol per al Girbau Vic TT. El passat cap de setmana, 
el jove jugador Biel Gimeno va aconseguir la victòria a la final 
del Top 8 Intercomarcal Absolut de tennis taula que es va dis-
putar a Vic. El jugador vigatà es va imposar en els set partits 
disputats davant els seus rivals: Jofre Ferrer, del CTT Moianès, 
i Sergi Huguet, del CTT Sant Quirze de Safaja. També hi van 
participar Daniel Tura (CTT Arbúcies), Miquel Gutiérrez (TT 
Sant  Hilari), Sergi Huguet (CTT Sant Quirze Safaja), Xavier 
Grau (TT els 8 de la Garriga) i Èric Canosa (CTT Arbúcies). 
En total es van disputar 35 partits, dels quals Gimeno va ser 
el millor jugador disputant intensos duels amb Ferrer, Tura i 
Canosa, que es van decidir al llarg de cinc sets. 

Bons resultats per als 
alumnes del CT Vic

Júlia Sureda, a l’esquerra Carlota Farrés

Mireia Roqueta i Júlia Sureda

Carlota Farrés, Júlia Sureda i 
Mireia Roqueta, jugadores de 
l’Escola de Tennis del Club 
Tennis Vic, van assolir uns 
grans resultats en les res-
pectives competicions que 
van disputar el passat cap de 
setmana. 

Sureda es va proclamar  
dissabte campiona del Circuit 
Wilson Pere Masip del CT 
Barcelona-Teià en categoria 
Benjamí. Farrés va ser finalista 
en el XXXII Open Tennis Piper’s 

disputat a Calonge al caure a 
la final per 6/2 i 6/3. En el ma-
teix campionat, Jana Rovira va 
caure a les semifinals i Laura 
Solà ho feia als quarts . 

Finalment, en el Campionat 
de Catalunya Sub-11, dis-
putat a les instal·lacions del 
GEiEG, Mireia Roqueta i Júlia 
Sureda van ser subcampiones 
en dobles femení al perdre la 
final per 6/0 i 6/3. A les rondes 
prèvies van eliminar les caps 
de sèrie núm. 1 del torneig. 

Menció 
honorífica per a 
Mama Dembele

Manlleu 

EL 9 NOU 

Mama Dembele ha estat 
guardonada amb una Men-
ció d’Honor com a esportis-
ta en edat escolar 2019 pel 
Consell Superior d’Esports. 
És un premi destinat a des-
tacar joves esportistes que 
aconsegueixen brillants 
resultats en l’esport base 
en les quals competei-
xen i alhora que obtenen 
excel·lents valoracions 
acadèmiques. Enguany ha 
jugat amb el Segle XXI i la 
temporada vinent farà el 
salt a la lliga universitària 
americana. 

Mama Dembele
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Fomentar el cotxe elèctric

El Restaurant-Hostal Montserrat de Tona ha incorporat quatre places de recàrrega ràpida 
per a cotxes elèctrics, obertes a tothom i en un lloc privilegiat al costat mateix de la C-17

Camp de 
treball i Festa 
del Batre a 
Taradell

Taradell

L.M.

Des del passat dissabte, 19 
joves d’entre 14 i 17 anys 
d’arreu de Catalunya partici-
pen al camp de treball orga-
nitzat pels Tonis de Taradell. 
Durant quinze dies els joves 
realitzen diverses tasques 
de recuperació i conservació 
del patrimoni que l’entitat 
taradellenca té a l’Alzinar de 
la Roca però també al Parc de 
les Olors i a l’Ecomuseu del 
Blat amb l’objectiu de donar 
a conèixer el món rural. 
Els joves descobreixen els 
costums i les tradicions del 
municipi i també les feines 
de pagès participant en algu-
nes d’elles, com per exemple 
a la Festa del Batre que se 
celebrarà aquest diumenge a 
Taradell. 

Paral·lelament, també 
visiten diferents espais del 
municipi com la biblioteca, 
Guixot de 8 o el Xocolater, 
entre d’altres. Els alumnes es 
divideixen per grups per rea-
litzar les activitats i s’allot-
gen a l’institut. 

Pel que fa a la Festa del 
Batre, es farà per primera 
vegada a l’Alzinar de la Roca 
a partir de les 9 del matí i 
començarà amb una demos-
tració d’una batuda de blat 
a pota d’animal. A les 11 hi 
haurà una demostració de 
com fer un paller i a 2/4 de 
12 es ventarà i s’ensacarà el 
blat. De les 9 del matí a les 
12 del migdia també es podrà 
visitar l’Alzinar i la Cabanya 
de l’Alzinar per veure el 
material de què disposen els 
Tonis de Taradell. 
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Anna i Mercè Faulon, copropietàries del Restaurant-Hostal Montserrat, davant dels nous aparells de càrrega

Tona

Eloi Puigferrer

El canvi climàtic, els perío-
des de contaminació que viu 
la zona de la Plana de Vic i 
la millora de la tecnologia 
cada dia deixen més patent 
que optar pel cotxe elèctric 
és una aposta de futur, i les 
copropietàries del Restau-
rant-Hostal Montserrat, 
Anna i Mercè Faulon, ho 
tenen molt clar. És per això 
que en el moment que un 
representant d’Iberdrola va 
acostar-se a Tona per oferir-
los la possibilitat d’instal·lar 
dos aparells d’última gene-
ració per carregar vehicles 
elèctrics, no s’ho van pensar 
dues vegades. “És un salt de 
qualitat i ho veiem com una 
aposta de futur, ja que cada 
vegada hi ha més cotxes elèc-
trics corrent, i sembla que 
el nombre encara creixerà 
més”, explica l’Anna.

Malgrat trobar-se dins del 
seu aparcament, les màqui-
nes són d’ús públic i funcio-
nen “a través d’una aplicació 
que les situa en un mapa”, 
com afirma la Mercè. Però, 
tot i no ser exclusives, totes 
dues ho veuen com una cosa 
favorable. “Segons l’empresa 
aquests aparells carreguen 
el cotxe en només 25 minuts, 
i és el temps just perquè la 
gent entri a fer un cafè o a 
fullejar el diari mentre recar-
rega el seu vehicle”, afirmen 
les germanes Faulon. De 
fet, tot i ser una instal·lació 
molt recent, “ja ens hem tro-
bat amb alguns clients que 
s’han acostat a carregar el 
cotxe i han entrat a gastar. 

També ens hem trobat casos 
de gent que directament es 
queda al cotxe treballant i 
no entra, però no passa res, 
ja que estan a disposició de 
tothom”, afegeixen.

Com caigut del cel, el Res-
taurant-Hostal Montserrat 
va ser un dels escollits pel 
gegant Iberdrola com una 
aposta per estendre la seva 
abundant xarxa de carrega-
dors d’última generació. “Ens 
van dir que el nostre local era 
exactament el que buscaven, 
ja que cerquen espais que 
combinin hotel i restaurant, 
que tinguin bona comunica-
ció i que, si pot ser, ofereixin 
algun espai a cobert per pro-
tegir les màquines, que són 
molt cares”, explica l’Anna. 

Precisament aquestes esta-
cions de càrrega tenen dos 
connectors diferents, “per a 
vehicles europeus i asiàtics”, 
i funcionen directament per 
una aplicació que “permet 

saber si el punt de recàrrega 
està disponible o fins i tot 
demanar hora per poder 
estacionar i carregar el cot-
xe”, afirmen les propietàries. 

I malgrat trobar-se en un 
poble que ja disposa de diver-
sos punts per carregar vehi-
cles elèctrics repartits entre 
el centre o els aparcaments de 
supermercats, veuen aques-
ta instal·lació com “un pas 
endavant que pot beneficiar 
el conjunt del municipi”. 

D’aquesta manera, Iberdro-
la acosta encara més la mobi-
litat elèctrica a la comarca de 
la mà del Restaurant-Hostal 
Montserrat de Tona, que 
s’erigeixen com uns pioners 
en aquest tipus d’estacions 
de recàrrega a la comarca. I 
és que, amb una potència de 
50 kW i amb una font d’ener-
gia neta a l’abast, cada vega-
da és més senzill fer el pas 
cap a la mobilitat elèctrica.

Els aparells 
tarden 25 minuts 

a carregar un 
cotxe i permeten 
reservar-hi hora
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Premis literaris per als joves de Balenyà

Balenyà Els concursos literaris que s’organitzen 
als Hostalets coincidint amb Sant Jordi, aquest 
any van haver d’esperar a la celebració de les Fes-
tes d’Estiu per conèixer el resultat del seu veredic-
te. El Concurs Literari Sant Jordi, per a alumnes 
de Primària, i que ja arribava a la 46a edició, el 
van guanyar Aniol Pérez, Jaber Hamidi, Alba 
Úbeda, Aya Bouali, Maria Torras i Ainhoa Pajuelo 

en les categories corresponents de primer a sisè, 
respectivament. Els segons premis van ser per a 
Ouidad Abouchtata, Erola Rota, Alan Machio, Víc-
tor Torrecillas, Abel Gabarrós i Saul Sánchez. La 
tercera edició del Concurs Literari Jove, destinat a 
alumnes de Secundària i que ja tenen una dotació 
econòmica, el va guanyar Eudald Puig amb Els tres 
porquets. El segon premi va ser per a Chaymae 
Chari, amb Sol-La, mentre que el tercer premi se’l 

va endur Ariadna Giol, amb El meu seient. El Pre-
mi a la Diferència se’l va endur Chaima Bochata 
per Saliendo del infierno i van obtenir un accèssit 
Núria Vargas, Kawtar Benaissati, Iris Monleón, 
Nerea Hernández, Abdeljalil El Bakkali. L’acte de 
lliurament de premis (a la foto de l’esquerra, els 
premiats de Secundària i a la dreta, els de Primà-
ria) es va traslladar a la pista coberta per poder 
disposar de més espai.
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Balenyà

V.B.

La construcció d’un camí de 
vianants que uneixi el quilò-
metre i mig que distancien 
els Hostalets de Balenyà amb 
el nucli originari del muni-
cipi, a l’actual santuari de 
l’Ajuda, va ser el clar guanya-
dor de la segona edició dels 
pressupostos participatius 
que convocava l’Ajuntament. 
Corria aleshores la primave-
ra de 2016 i no ha estat fins 
ara, passats més de quatre 
anys, que s’han iniciat les 
obres per dur-lo a terme.

El projecte ha estat ple de 
dificultats, perquè els 30.000 

euros que estaven destinats 
a aquells pressupostos parti-
cipatius eren insuficients per 
dur-lo a terme i se n’hi van 
haver d’afegir 10.000 més 
l’any següent. A més, calia 
dur a terme expropiacions de 
terrenys, que es van encallar 
en un laberint burocràtic 
per un tema d’herències. 
Tot i que ja fa temps que es 
van resoldre, les obres, que 
s’anaven arrossegant d’un 
pressupost a l’altre, s’han 
iniciat acabada la temporada 
de sega. 

Aquest trajecte és molt 
concorregut tant per visitar 
el santuari com el cementiri, 
que queda a mig camí, així 

com també per gent que 
surt a caminar. Però resulta 
perillós perquè els vianants 
han de circular pel mig de la 
calçada des del pont de la C-
17, un cop acabada la vorera 
de la zona industrial de l’Illa. 
Aquest serà el punt d’inici 
del nou camí, que s’obre pas 
a través del lateral sud. El 
tècnic del Consell Comarcal 
Albert Trabal va ser l’encar-
regat de redactar el projecte, 
valorat en 39.000 euros. El 
camí no segueix tot el recor-
regut de la carretera fins a 
la Creu del Terme, sinó que 
acaba a Can Bolet, per des-
prés arribar al santuari per 
l’accés inferior. 

V
IC

EN
Ç

 B
IG

A
S

El camí passarà per un dels laterals de l’actual carretera d’accés a l’Ajuda

Les obres del camí de l’Ajuda 
comencen després de quatre anys
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Monografies que ja són efemèride
L’Associació Amics del Montseny va presentar el número 35 de la publicació, amb una vintena 

d’articles de diferent temàtica, que també incorporen a partir d’ara un breu resum en anglès
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La presentació de les monografies es va fer dissabte de la setmana passada a la Sala Talleret d’Aiguafreda

Aiguafreda

Júlia Oliveras

Una cinquantena de perso-
nes es van reunir dissabte 
de la setmana passada a la 
Sala Talleret d’Aiguafreda 
amb motiu de la presentació 
del 35è volum de les Mono-
grafies del Montseny, que 
edita l’Associació Amics del 
Montseny. La presentació 
va anar a càrrec de l’alcal-
de d’Aiguafreda, Miquel 
Parella; el director del Parc 
Natural del Montseny, Lluís 
Martínez; la presidenta de 
l’Associació d’Amics dels 
Montseny, Arola Campañà; 
el president de Monografies 
del Montseny, Òscar Farre-
rons, i Laura Masvidal, dona 
de Quim Forn, autor del prò-
leg de l’edició d’enguany. 

L’acte, però, va estar 
marcat per les incerteses 
fins a l’últim moment, tal 
com explicava l’alcalde 
d’Aiguafreda: “No sabíem si 
el podríem fer però en tení-
em la voluntat. No podem 
deixar de banda la cultura, 

Aquest ha de ser el nostre 
compromís i és la nostra res-
ponsabilitat: fer que els nos-
tres fills i els fills d’aquests 
també en puguin gaudir amb 
el mateix respecte i admi-
ració”. Masvidal, originària 
de Viladrau, a més de llegir 
les paraules de Forn escrites 
des de la cel·la, va posar en 
relleu la tasca de l’Associ-
ació Amics del Montseny i 
sobretot el seu compromís, 
esforç i constància. 

TAMBÉ EN ANGLÈS

Centrant-se en la nova publi-
cació, Òscar Farrerons va fer 
un repàs de les novetats pre-
sents en l’actual edició. Una 
d’elles és la incorporació 
en cada article d’un resum 
en anglès: “Hem cregut que 
no havíem de ser egoistes 
quedant-nos aquest coneixe-
ment només per a nosaltres, 
volíem que el món conegués 
una mica el que es publica”.

El nou número de Mono-
grafies del Montseny inclou 
20 articles d’una gran vari-
etat de temàtiques, visions 
o territori. És una diversi-
tat que, segons Farrerons, 
engrandeix les monografies 
“i fan que, 35 anys després, 
més de 600 articles publi-
cats, més de 320 autors dife-
rents i gairebé 9.800 pàgines 
publicades, parlem ja d’efe-
mèride”. 

ens cohesiona i és un ele-
ment que cal posar en valor 
en aquestes circumstàncies”. 

En la mateixa línia es va 
expressar Martínez, que 
va destacar la importància 
d’una publicació d’aquestes 
característiques, que aporta 

coneixement i gaudi sobre 
una muntanya que, assegu-
ra, “té un cor magnètic que 
ens atrau a tots i ens enamo-
ra”. 

Un dels moments més 
aplaudits va ser la lectura 
per part de Laura Masvidal 

del pròleg de Quim Forn: “Al 
llarg de moltes generacions 
han fet gran i han preservat 
aquest petit tros del nostre 
país, han estimat la seva 
terra, l’han sabut preservar 
i han transmès aquest amor 
a les noves generacions. 

El grup d’actors i actrius que protagonitzen el muntatge

Centelles

Josep Paré
L’obra L’inspector, de la 
companyia centellenca Pier-
rot Teatre, ha estat la gran 
triomfadora del XLVI Premi 
Ciutat de Terrassa de Teatre, 
certamen que la crisi del co-
ronavirus va obligar a deixar 
inacabat. A la Sala Crespi del 
Casal de Sant Pere no es van 
poder veure totes les obres 
del concurs per l’obligat 
confinament, i quatre ja han 
quedat per a l’any vinent.

Des de l’organització, però, 
no van voler que el certamen 
quedés amb mal regust de 
boca. Per això, el passat dis-
sabte 11 de juliol hi va haver 
un petit acte de cloenda i 
lliurament de premis. Final-
ment, van ser sis les obres 
que van entrar a concurs de 
les 10 programades inicial-
ment. Des de l’organització 
han preferit tancar aquesta 
edició així abans de ajornar-
la a la tardor. Pel que fa als 
premis, es va decidir mante-
nir tots els que entraven a les 
bases, sense cap modificació. 
Així, han entrat a concurs 
les obres que van pujar a 
l’escenari fins al 23 de febrer, 

inclòs. Els trofeus d’aquest 
any estaven dissenyats i rea-
litzats per l’escultor terras-
senc Joan Martínez.

El grup Pierrot Teatre amb 
l’obra L’inspector va resultar 
el gran vencedor del certa-
men i va recollir un total de 
vuit guardons. Primers de 
grup Premi Ciutat de Terras-
sa; primers en la categoria de 
direcció, per Montse Albàs; 
millor actriu secundària per 

Àngels Aregall; millor actor 
principal per Josep Sobre-
vias; segon premi a l’actriu 
principal per Ester Roca; 
millor actor secundari per 
Toni Presseguer; segon lloc a 
l’actor secundari per Albert 
Prat, i el primer premi de 
caracterització. Des de Pier-
rot han valorat molt positiva-
ment aquest gran èxit assolit 
en un certamen de renom 
com el de Terrassa.

‘L’inspector’, de Pierrot Teatre, 
triomfa al concurs de Terrassa
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Divendres 24

Borgonyà. Festa major. 
20.00, pregó amb Els Picats 
de Borgonyà. Seguidament, 
s’anomenaran els pubills i 
padrins 2020. 20.30, gran 
sopar de carmanyola. Plaça 
de Can Salvans.

Centelles. Inauguració de 
l’exposició “Racons oblidats: 
l’essència del passat”, 
d’Anna Puigdomènech. Sala 
d’exposicions Niu del Palau 
(plaça Major). 19.00.

Cinema en català. Cicle Gaudí. 
Projecció de la pel·lícula La 
innocència, de Lucía Alemany. 
Plaça Major. 22.00.

Folgueroles. Folgueroles 
Mes Art. Ombres xineses 
La llegenda de la flor 
romanial, amb Gibet Ramon, 
il·lustradora, i Joan Ferrer, 
cisteller. Can Dachs. 21.30.

Manlleu. Viu la dansa! Amb 
l’Escola de Dansa M. Cinta. 
Plaça Fra Bernadí. 19.30.

30è Cicle de concerts de 
Manlleu. Concert Hirundo 
Maris amb l’espectacle 
Peiwoh. Amb Arianna 
Savall, veu, arpa celta, arpa 
triple barroca i bol tibetà; 
Petter U. Johansen, veu, 
hardingfele i mandolina; 
Miquel Àngel Cordero, 
contrabaix, i David Mayoral, 
percussions. Jardins de Can 
Puget. 21.30.

Concerts a la fresca. Amb la 
Cobla Bisbal Jove. Plaça Fra 
Bernadí. 21.30.

Moià. Presentació de 
la novel·la 7nou8, del 
periodista i escriptor Jordi 
Vilagut. Biblioteca de Moià. 
19.30.

Olost. Nit tremenda. 
22.00, tast de cava amb 
el sommelier Sergi Sala. 
00.00, concert de piano amb 
Serguei. Inscripció prèvia. 
Font Gran.

Prats de Lluçanès. Fira de 
Sant Jaume. Entrega del 
premi de la Fundació Doctor 
Grau. Cloenda musical amb 
el pianista local Sergi Costa. 
Jardins de Cal Bach. 21.00.

Queralbs. Sortida guiada a 
l’Estret del Forn. Itinerari 
interpretatiu del Parc 
Natural. Una guia de natura 
ens acompanyarà cap a 
aquest màgic indret tot 
interpretant els detalls 
de l’entorn natural que 
l’envolta. Requereix 

inscripció. Centre 
d’Informació del Parc 
Natural. 09.30.

Ripoll. Inauguració de 
l’exposició “Amb un llarg 
sospir”, d’Àngels Freixanet. 
Museu Etnogràfic. 18.00.

En veu de dona. Una visita 
al Museu Etnogràfic de 
Ripoll des de l’exterior, amb 
l’actuació de Les Cantarines. 
Museu Etnogràfic. 19.00.

Sant Jordi Juliol 2020. 
Fotografia nocturna: 
efecte estrella en llums de 
carrer. Light painting. Cal 
portar càmera, trípode, 
frontal o llanterna. Plaça de 
l’Ajuntament. 21.00.

Sant Martí de Centelles. 
Festa major. 20.00, 
Ajuntament, pregó a càrrec 
de Martí Ranea. 21.00, carrer 
de l’Abella, batucada amb 
Batucat’s. 21.30, plaça de 
l’Ajuntament, traca d’inici 
de festa major. 22.00, plaça 
de l’Ajuntament, brindis i 
piscolabis. 22.30, pàrquing 
de la Presoland, cinema a la 
fresca Aladdín.

Sant Miquel de Balenyà. 
Festa major. 20.00, caminada 
popular, cal portar frontal. 
21.30, pregó. 22.00, joc de rol 
El llop. Plaça de l’Església.

Torelló. Festa major. 
20.00, pregó a càrrec de 
l’Associació d’Estudis 
Torellonencs. 21.30, Versots 
a càrrec dels Diables del 
Ges. 21.45, la dansa de 
Torelló i ball dels Verds 
amb Dansaires de la Vall 
del Ges i esbart dansaire 
Els Trolls. Tot seguit, 
concert de balls tradicionals 
amb Modus Parentis. 
23.00, concerts amb Judit 
Neddermann, Falciots Ninja 
i Sybarites. Jardins Vicenç 
Pujol.

Vic. Festival Nits de Cinema 
Oriental. Pel·lícules. Cinema 
Vigatà: 10.00, A Barber 
in a Bald Town (curt) i 
Yatsurugi 9. 12.00, Psycho-
pass: ss. 16.00, Tunguska 
Butterfly. 18.30, Friend 
Zone. 00.00, Hydra i Crazy 
Samurai Musashi. Bassa dels 
Hermanos: 22.00, Her Blue 
Sky.

Festival Nits de Cinema 
Oriental. Activitats. 19.00, 
pati posterior Biblioteca Joan 
Triadú i Museu de l’Art de la 
Pell, El viatge de l’Issun, amb 
Cacauet Teatre. 20.00, sopar 
japonès. 20.30, exhibició de 
karate do i kudubo, a càrrec 

fEstA mAjOr
TOReLLó

Divendres continuarà la 
festa major amb l’espectacle 
‘Versots’, a càrrec dels 
Diables del Ges als jardins 
Vicenç Pujol

del Karate Shotokan Vic. 
21.15, concert de Koto de 
Ruids Katatsumuri. Bassa 
dels Hermanos.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Visita guiada individual a 
l’exposició “Nord & Sud. 
Art Medieval de Noruega 
i Catalunya 1100-1350”. 
Visita inclosa amb l’entrada 
a l’exposició, s’aconsella 
reserva. Protegides 
pels fiords noruecs o 
pels Pirineus catalans, 
catedrals i esglésies 
remotes acollien un art 
comú sorprenentment 
similar. Descobriu-ho en 
un recorregut fascinant per 
l’exposició “Nord & Sud”. 
Museu Episcopal. 17.00.

Les tardes d’estiu al carrer. 
Exhibició street workout. 
Equilibri, força i dinamisme, 
una combinació complexa 
que tindràs l’oportunitat de 
presenciar amb els joves de la 
ciutat que practiquen aquest 
esport. A partir de 12 anys. 
Parc Xavier Roca i Viñas. 
17.30.

Festa major barri Santa Anna. 
Caminada popular. Pista de 
Santa Anna. 20.30.

Vilanova de Sau. Cinema a la 
fresca. La pel·lícula s’anuncia 
a la piscina. Bar piscina. 
22.00.

Dissabte 25

Alpens. L’home orquestra. 
Amb en Peyu. El Casino 
d’Alpens. 20.00.

Borgonyà. Festa major. 
10.30, Casal Cultural, 
espectacle infantil amb 

Jaume Barri. 16.30, carrer 
Girona, 14è tobogan boig. 
18.00, teatre, presentació 
de la màquina del cinema 
històric a càrrec de Ossa 
Borgonyà. 22.00, camp de 
futbol, concert de festa 
major amb l’Orquestra 
Venus.

Campdevànol. Cicle 
de Concerts a la Fresca 
Campdecústic. 20.00, 
espai cultural Cercle 
Campdevanolenc, concert 
d’Arnau Obiols. 22.30, places 
de la Sardana i Valldemossa, 
concert Junco y Mimbre. 
23.30, plaça de la Sardana 
i Valldemossa, concert 
d’Últim Cavall.

Centelles. Acapte de sang. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 
a 21.00. Cal reservar hora a 
<www.donarsang.gencat.cat>. 
CAP Centelles.

Folgueroles. Nit de Varietés 
amb el Noi de Sau. Servei 
de begudes, creps, biquinis, 
gelats... Bar piscina. 22.00.

L’esquirol. Festa major del 
carrer del Pont. Concerts 
de Cantamanyanes XL, 
FareMhits i Jam Session. 
Carrer del Pont. 22.00-02.00.

Les Masies de Roda. Festival 
d’estiu de Sant Pere de 
Casserres. Concert Estómac, 
de Clara Peya. Monestir 

de Sant Pere de Casserres. 
19.30.

Llanars. Havaneres. Amb el 
grup Terra Endins de Girona. 
Hi haurà rom cremat. Plaça 
de l’Om. 22.00.

Manlleu. Òmnium en ruta. 
18.00, espectacle infantil 
Dones de circ, amb la Cia. 
Teatre sobre Rodes. 19.00, 
presentació del Premi Sant 
Jordi Les amistats traïdes, 
amb l’autor, David Nel·lo, 
i Núria Silvestre, de la 
biblioteca. 20.30, xerrada 
entre Clàudia Pujol i Jordi 
Cabré, moderat per Josep 
Maria Orduña. 21.30, cinema 
a la fresca, Festival Confinats 
en Curts. Passeig del Ter, al 
costat del parc infantil.

Concerts a la plaça. Daniel 
Boga, pop-rock/cançó d’autor. 
Plaça Fra Bernadí. 22.00.

Prats de Lluçanès. Fira de 
Sant Jaume. 10.00-13.00, 
l’Espai, Primeres Jornades 
Tècniques de la Fira de Sant 
Jaume: Economia social, 
cooperatives i comerç local. 
19.00, davant de Cal Bach, 
presentació de la restauració 
de l’antic rellotge del 
campanar de l’església, amb 
Màrius Tulleuda.

Sant Joan de les Abadesses. 
XXV Festival Comte Arnau. 
Concert de blues amb The 
Suitcase Brothers. Claustre 
del monestir. 22.00.

Sant Martí de Centelles. 
Festa major. 9.00, Sant 
Pere de Valldaneu, missa 
solemne de Sant Jaume. 
10.00, Sant Pere de 
Valldaneu, xocolatada. 
11.00, poliesportiu de 
l’Oller, jornada esportiva. 
11.30, Alzina de l’Oller, 
sortida de coneixement del 
medi natural amb Aprèn-
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i agafarem una mostra 
dels invertebrats aquàtics, 
entrarem al laboratori i 
amb les lupes binoculars els 
identificarem. Finalment 
en farem un recompte i 
esbrinarem quin és l’estat de 
salut del riu. Museu del Ter. 
11.00.

L’esperit del Ter. Visita 
teatralitzada a càrrec de 
CorCia Teatre. Museu del 
Ter. 12.00.

Vermuts artístics. Embarcador 
del Ter, Canela N’Drama, 
bossa-boleros i rumba/
versions. Jardins de Can 
Mataró, Anna Solans i Arnau 
Pallarols, boleros. 12.00.

Viu les arts escèniques. 
Espectacle de circ familiar 
Fyl, amb Silosenomecuelgo. 
Prat del Rocòdrom. 19.00.

L’últim teló. Teatre a càrrec 
de Teatre Centre amb motiu 
de l’exposició “Manlleu, 
ciutat de teatre”. 5 euros. 
Aforament limitat. Museu 
del Ter. 21.00.

Prats de Lluçanès. Fira de 
Sant Jaume. Durant tot el matí, 
al centre del poble, firaires, 
entitats i botigues al carrer. 
13.30, plaça de l’Església, 
sorteig de les paneres de la 
campanya de la fira.

Sant Martí de Centelles. 
Festa major. 8.00, 8a Cursa 
de Valldaneu. 11.00, cercavila 
amb la Colla Gegantera 
d’Aiguafreda i Batucat’s. 
14.00, parc de les Alzines 
de l’Oller, arrossada. 21.00, 
tradicional sorteig de festa 
major. 21.30, clausura de la 
festa major amb castell de 
focs. Plaça de l’Ajuntament.

Setcases. La flora de 
Setcases: I. Vall-llobre. 
Sortida matinal per conèixer 
la flora. Les fotografies 
s’utilitzaran per il·lustrar la 
Guia de flora de Setcases. 
Pàrquing annex a la plaça 
Verda. 10.00-14.00.

Sant Miquel de Balenyà. 
Festa major. 10.00, plaça de 
l’Església, xocolatada. 14.00, 
bosc de la Muntanyeta, 
dinar. 17.00, bosc de 
la Muntanyeta, quina. 
21.00, plaça de l’Església, 
nit d’havaneres amb Els 
Pescadors de l’Escala. A 
continuació, fi de festa.

Taradell. Festa del Batre. 
Demostració d’una batuda 
de blat a pota d’animal. 9.00, 
parar batuda i batre a pota. 
11.00, demostració de com 
fer un paller. 11.30, ventar 
i ensacar el blat. 9.00-12.00, 
portes obertes a l’Alzinar 
de la Roca i la Cabanya 
de l’Alzinar per visitar el 
material dels Tonis Taradell. 
Alzinar de la Roca.

Torelló. Festa major. 16.00, 
vòlei campa. 18.00, mussols 
de galeta, taller de cuina per 
a la mainada. 18.00, Teatre 
Cirvianum, teatre L’escura-
xemeneies, amb el Grup 
Xarxa. 19.30, espectacle de 
carrer A la fresca, amb la 
companyia Anna Confetti. 
21.00, concert de ballables 
amb l’Orquestra Venus, 
primera part. 22.00, correfoc 
estàtic amb els Diables del 
ges i Valltucada i ball de la 
Víbria. 22.45, concert de 
ballables amb l’Orquestra 
Venus, segona part. Jardins 
Vicenç Pujol.

Vic. Festival Nits de Cinema 
Oriental. Pel·lícules. 10.00, 
Mulan. 12.00, Fist of legend. 
14.00, The Enchanting 
Phantom. 16.00, Sheep 
without a Shepherd. 18.30, 
Pull it, Sharpen it (curt) i Ip 
Man 4. Cinema Vigatà.

Festival Nits de Cinema 
Oriental. Activitats. 
Sessió de cloenda del 
festival amb exhibició de 
dansa tradicional xinesa, 
amb la participació de la 
Fundació Institut Confuci 
de Barcelona i l’Associació 
Siwei d’intercanvi cultural 
Catalunya-Xina. Cinema 
Vigatà. 18.30.

Festa major barri Santa Anna. 
Xocolatada. Pista de Santa 
Anna. 09.30.

Jocs i dracs al museu. Rufus, 
l’amic drac del museu, 
ens guiarà per un viatge 
a la recerca d’altres dracs. 
Observant, escoltant, jugant 
i passejant descobrirem 
alguns dels contes que ens 
expliquen les obres d’art. Un 
recorregut ple de sorpreses 
per a tota la família. Preu: 
4 euros per participant. 
Famílies amb infants de 3 a 
10 anys. S’aconsella reserva 
prèvia. Museu Episcopal. 
10.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Visita guiada individual a 
l’exposició “Nord & Sud. 
Art Medieval de Noruega 
i Catalunya 1100-1350”. 
Visita inclosa amb l’entrada 
a l’exposició, s’aconsella 
reserva. Protegides 
pels fiords noruecs o 
pels Pirineus catalans, 
catedrals i esglésies 
remotes acollien un art 
comú sorprenentment 
similar. Descobriu-ho en 
un recorregut fascinant per 
l’exposició “Nord & Sud”. 
Museu Episcopal. 13.00.

Concerts VicTroc. Xarim 
Aresté. Plaça del Carbó. 
19.00.

Serveis Ambientals. 17.00, 
carrer Estació, mercadet 
de l’Abella. 18.00, plaça de 
l’Ajuntament, espectacle 
infantil de màgia amb Mag 
Ferbuch. 19.00, plaça de 
l’Ajuntament, audició de 
sardanes. 20.30, plaça de 
l’Ajuntament, botifarrada 
amb ritme.

Sant Miquel de Balenyà. 
Festa major. 18.00, espectacle 
infantil amb La Tresca i la 
Verdesca. 22.00, concert de 
Banda Resident i artistes 
varis. 00.00, nit de DJ amb DJ 
Capde. Plaça de l’Església.

Taradell. Sopar+versions. 
Fantàctels. Tu portes el sopar 
i nosaltres hi posem taules, 
cadires, aigua i vi. Bosc del 
Pujoló. 21.00.

Torelló. Festa major. 14.00, 
dinar popular. 16.00, quina 
passada amb La Rotativa 
i Sant Feliu, i racó del 
veteranot. 17.30, plaça Nova, 
passant de gegants i nans. 
19.30, espectacle de circ 
Absurd, amb Circ Vermut. 
21.00, Teatre Cirvianum, 
teatre L’escura-xemeneies, 
amb el Grup Xarxa. 21.30, 
concerts amb Las Karamba, 
Mabel Flores, Cala Vento i 
Deixebles Band. 22.00, plaça 
Nova, audició de sardanes 
i balls vuitcentites amb a 
Cobla Berga Jove. Jardins 
Vicenç Pujol.

Vic. Festival de Nits de 
Cinema Oriental. Pel·lícules. 
Cinema Vigatà: 10.00, A 
Folded Wisch (curt) i Because 
of You. 12.00, Promare. 16.00, 
Changfeng Town. 18.30, Pain 
of a Tree (curt) i Sonchiriya. 
00.30, The Closet i Sisters. 
Bassa dels Hermanos: 22.00, 
Action.

Festival de Nits de Cinema 
Oriental. Activitats. 20.00, 
sopar indi. 20.30, exhibició 

de taekwondo a càrrec de 
l’Escola Taekwondo Amiro 
Vic. 21.10, exhibició de 
danses de Bollywood a càrrec 
de Nataraja Dance. Bassa dels 
Hermanos.

Festa major barri Santa 
Anna. 19.00, esplanada de 
davant la serradora Sant 
Jaume, cercavila dels gegants 
de Santa Anna. 21.00, pista 
Santa Anna, sopar informal 
a la fresca, pregó a càrrec del 
Dr. Josep Vilaró, monòleg de 
l’artista David Sas i projecció 
de la pel·lícula Ratatouille.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Visita guiada individual a 
l’exposició “Nord & Sud. 
Art Medieval de Noruega 
i Catalunya 1100-1350”. 
Visita inclosa amb l’entrada 
a l’exposició, s’aconsella 
reserva. Protegides pels 
fiords noruecs o pels 
Pirineus catalans, catedrals 
i esglésies remotes acollien 
un art comú sorprenentment 
similar. Descobriu-ho en 
un recorregut fascinant per 
l’exposició “Nord & Sud”. 
Museu Episcopal. 17.00.

Visita guiada al centre 
històric. Recorregut guiat 
pel centre històric amb 
entrades breus a la nau 
central de la catedral i a 
la col·lecció principal del 
Museu Episcopal. Oficina de 
Turisme. 17.00.

Parlar amb l’aigua. Amb 
Eulàlia Valldosera. Trobada 
teòrico-pràctica amb l’artista. 
Presentació d’Assumpta 
Bassas. En el context de 
l’exposició “En el nom de 
la mare, en el nom de la 
terra”. ACVic. Centre d’Arts 
Contemporànies. 18.00.

Visites a Vic. “Modernisme 
a Vic: façanes que ens 
parlen”. Sota el rellotge de 
l’ajuntament. 19.30-21.00.

Concert Guillem Ramisa. Ens 
enfilarem enlaire. La Cabra. 
22.00.

Diumenge 26

Borgonyà. Festa major. 
10.00, plaça de Can Salvans, 
xocolatada popular. 10.30, 
plaça de Can Salvans, ballada 
de gegants amb els Gegants 
de Sant Vicenç de Torelló. 
11.00-13.00, la Fàbrica, 
portes obertes de la nova 
Casa del Metge. 17.00, Casal 
Cultural, gran bingo popular. 
20.00, plaça de Can Salvans, 
cantada d’havaneres amb 
Peix Fregit.

Camprodon. Festival de 
Música Isaac Albéniz. Duo 
del Mar: Marta Robles 
i Ekaterina Zaitseva. 2 
guitarres. Exterior del 
monestir de Sant Pere. 20.00.

Folgueroles. Presentació 
del llibre Història d’un crit. 
A càrrec de Joan Porras 
(autor), Judit Badia, Xevi 
Roviró, Tati Furriols, Sílvia 
Montells i Joan Antonell. 
Plaça Verdaguer. 12.00.

L’Esquirol. Festa major 
del carrer del Pont. 10.00, 
xocolatada i jocs per a 
quitxalla. 14.00, dinar 
popular. Carrer del Pont.

Txikung de les sis direccions. 
Amb Estel Vilar. Caseta de la 
Foradada. 08.45.

Manlleu. 4t diumenge a la 
vora del Ter. Investiguem 
l’estat de salut del 
riu Ter. Adoptarem el 
paper d’investigadors i 
descobrirem els petits 
animals que viuen a l’aigua. 
Anirem a la vora del riu 

FEstIvAL NIts DE cINEmA 
OrIENtAL
ViC

Dissabte hi haurà el 
sopar indi amb danses de 
Bollywood a la Bassa dels 
Hermanos 
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Farmàcies

Vic

✚TANYÀ

Pg. Generalitat, 14 | dia 24

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | dia 25

✚VILAPLANA

Pl. Major, 17 | dia 26

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 24 i 25

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 24 i 25

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 24, 25 i 26

Torelló

✚PRAT

C. del Pont, 147 | dia 24

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dies 25 i 26

Manlleu

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 24

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dies 25 i 26

Olost

✚LÓPEZ 

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 24

Prats de Lluçanès

✚VIVER 

C. Major, 35 | dies 25 i 26

Ripoll

✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dia 24

✚ROCA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 25 

i 26

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 24, 

25 i 26

Defuncions

Jordi Rabionet Sala. 67 anys. Vic

Francesc Costa Franquesa. 89 anys. Vic

Amèlia Porras Garcia. 93 anys. Vic

Angela Blanch Ruvilla. 88 anys. Aiguafreda

Stoyan Milanov Nachov. 83 anys. Vic

Antonio Garcia Guerrero. 71 anys. Manlleu/Vic

Balwinder Singh. 52 anys. Vic/Salt

Maria Leiva Jurado. 95 anys. Manlleu/Vic

Carme Domínguez Grillo. 92 anys. Vic

Demetrio Martín Ortega. 94 anys. Vic

Paquita Clavell Bertran. 91 anys. Vic/Arenys de Mar

Rosa Fabré Fajardo. 80 anys. Centelles

Carmeta Fabré Argemir. 90 anys. Vic/Centelles

Rosa Solà Verdaguer. 88 anys. Vic/Manlleu

Pepita Gamell Xumetra. 88 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 24

Santa Cristina
Sol: h 06.37 i 21.19

Dissabte, 25

Sant Jaume
Sol: h 06.38 i 21.18

Diumenge, 26

St. Joaquim i Sta. Anna
Sol: h 06.39 i 21.17

Dilluns, 27

Sant Cugat
Sol: h 06.40 i 21.16

Dimarts, 28

Sta. Caterina Thomàs
 
Sol: h 06.41 i 21.15

Dimecres, 29

Santa Marta
Sol: h 06.42 i 21.14

Dijous, 30

Sant Pere Crisòleg
Sol: h 06.43 i 21.13

Àngel Serra Sentmartí. 86 anys. Vic

Antonio López Díaz. 82 anys. Aiguafreda

Eduardo Gutiérrez Márquez. 80 anys. Vic

Xavi Padrosa Bigas. 55 anys. Taradell

Ana Parés Soler. 73 anys. Seva

Montserrat Codinachs Soler. 75 anys. Taradell

Rosa Cruells Berenguer. 73 anys. Sant Vicenç de Torelló

Francisco Sánchez Peralgo. 65 anys. Torelló

Pilar Salarich Codina. 92 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Joan Barragán Rodríguez. 72 anys. Torelló

Lluís Salarich Campàs. 92 anys. Torelló

Adelaida Verdaguer Illa. 85 anys. Sant Pere de Torelló

Antònia Jordà Farrés. 85 anys. Sant Joan de les Abadesses

Isidre Huelva Vidal. 83 anys. Sant Joan de les Abadesses

Josefa Ortiz Cuenca. 94 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

Paula Furtet Roquet. Torelló

Olívia Bruguera Cabanas. Vic

Triana Dorante Ortega. Torelló

Bruno Arnau Pérez. Vic

Jan Traserra Valcayo. Torelló

Martí Marmol Rapesta. Vic

Mia El Balgou Sanchez. Torelló

Èlia Costa Riera. Vic

Kiona Teeuwen Pous. Campdevànol

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

6.37 am

9.17 pm

Vic

Ripoll

6.36 am

9.18 pm

Vic

Ripoll

6.35 am

9.19 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

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

Els Munts Guilleries 16-Jul. 14,4 22-Jul. 30,5 0,2

L’Avenc 16-Jul. 13,6 22-Jul. 28,3 1

L’Esquirol Sud 22-Jul. 14,2 22-Jul. 30,9 2,2

Molló 16-Jul. 8,9 22-Jul. 25,1 0

Montseny - El Brull 16-Jul. 15,7 22-Jul. 29,6 0

Planoles 16-Jul. 9,4 22-Jul. 28,2 12,2

St.Pau de Segúries 18-Jul. 11,3 22-Jul. 30,3 1,5

St.Pere de Casserres 22-Jul. 15,2 22-Jul. 33,6 0

St.Quirze de Besora 20-Jul. 15,6 22-Jul. 33,7 0,2

Sentfores 22-Jul. 12,9 22-Jul. 33,6 0

Taradell 22-Jul. 14,8 22-Jul. 33,3 0

Vic 22-Jul. 13,4 22-Jul. 32,9 0

Viladrau 22-Jul. 13,4 22-Jul. 31,1 0

Previsió divendres
Tot i les altes temperatures de dimecres pas-
sat, amb màximes de 34 a 36 graus, tenim un 
estiu força suau, res a veure amb les tempera-
tures de l’any passat. Després d’uns dies tran-
quils, canvi per aquest divendres, ja que l’en-
trada d’aire fred en alçada acompanyat d’una 
pertorbació ens deixarà ruixats i tempestes 
locals, amb una baixada de les temperatures.

Previsió dissabte
Restes de nuvolades al matí i amb alguna 
boirina als punts més fondos de la Plana 
de Vic i les Guilleries. Cel mig ennuvolat 
la resta del dia. Les temperatures mínimes 
seran una mica més baixes al Ripollès però 
es recuperaran ràpidament, amb màximes 
que tornaran a passar dels 29 a 32°C. El 
vent serà moderat del sud-oest.

informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Previsió diumenge
Temps estable, amb alguns núvols alts i 
mitgencs dispersos al matí, més variable 
a la tarda. Quedaran restes d’inestabili-
tat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que 
podrien deixar algun ruixat al Ripollès. Les 
temperatures pujaran lleugerament. Màxi-
mes de 32°C. Per als propers dies, dilluns i 
sobretot dimarts màximes de 34 a 36°C.
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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, Dr. J. Oliveres
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 Dra. Darder
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 saLut emocionaL deLs
infants i adoLescents
en temps d’incertesa

L’enyorança, la por, la frustració, la tristesa, l’enuig, 
l’alegria… són sentiments i emocions que sorgeixen de 

manera natural en tots els infants i adolescents.

Davant una situació de crisi com la que estem vivint, cal informar 
els infants de manera clara, sense mentir-los i anar resolent els 
dubtes que vagin sorgint. Al mateix temps, transmetre’ls seguretat 
en el control de la situació serà fonamental perquè no s’angoixin.

com els podem ajudar?
Posar nom a les emocions els ajuda a entendre-les i, ja des de 
ben petits, els ensenya una habilitat per a tota la vida i, ara, els 
ajuda a adaptar-se (gestionar les emocions) i entendre’s millor a 
ells mateixos. Parlar del que passa i com els fa sentir, ajudar-los 
a expressar-se compartint sentiments, en aquests moments és 
fonamental.
Mantenir contacte amb les amistats i familiars a través del telèfon 
o videoconferència els ajudarà a no trencar la comunicació amb el 
seu entorn habitual, per mitigar la situació d’aïllament social.
Sabem que els infants necessiten rutines. Fixar uns horaris tant 
d’activitats lúdiques com de caire educatiu, així com activitats en 
família i altres individuals els dona seguretat. No hem d’oblidar de 
mantenir i anar establint uns límits, sempre amb amor i respecte, 
que seran el marc de referència per una convivència familiar 
positiva.
Tot i això, sempre que hi hagi una situació emocional que estigui 
perdurant massa, us preocupi i no millori cal posar-se en contacte 
amb un professional de la salut.
Molts infants ens han sorprès amb la seva capacitat d’adaptació 
i la nova situació els ha ajudat a desenvolupar una mica més la 
seva salut emocional i la seva capacitat de resiliència.

criança positiva
Cal no perdre de vista que tenim 
una gran oportunitat per viure i 
gaudir del temps compartit amb 
els nostres fills i filles. Podem 
fomentar un bon ambient, 
explicant què esperem d’ells amb 
claredat i dedicant un temps de 
qualitat exclusiu per cadascun/
a dels fills/es, escoltant-los 
activament i preguntant què 
tenen ganes de fer.
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gUIA sErvEIsPETITs ANUNCIs

Treball

Plana Fàbrega sol·licita tècnic 
comercial per a Vic. Realitzarà la 
gestió comercial dels productes de 
Plana Fàbrega. Gestionarà l’ober-
tura de nous clients i fidelitzarà 
els existents. Alta a la SS. Forma-
ció contínua a càrrec de l’empresa. 
Zona de residència: Osona. Incor-
poració immediata. Formació tècni-
ca (FP electrònica). Imprescindible 
experiència en el sector elèctric. 
Persona motivada per la gestió 
comercial. Català parlat. Carnet de 
conduir B1. Capacitat de treball 
en equip i perseverança. Envieu 
CV a pl. Osona, 4, bxs. 08500 Vic. 
e-mail: pfvic@planafabrega.com

Traspassos

Es traspassa per jubilació forn-

pastisseria amb degustació. Inte-

ressats truqueu al 666 95 62 64.

Emili.

Altres

Expomudances Vic, SL. Servei 

de guardamobles. Especialistes 

en muntatges i desmuntatges de 

mobles. C. Canigó, 83, 4t 3a. 

Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76.

Vic.

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

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

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

Compro pisos
al Comptat

24 / 48 hores
joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

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

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

Aprofitaments, 
rompudes i camins.

El podràs comprar al teu punt de venda del 17 al 31 de juliol de 2020 o a la redacció d’EL 9 NOU (pl. Catedral, 2, de Vic)

Un recull de 26 entrevistes i una 
selecció d’imatges que retraten un 
moment excepcional

Per Sant Jordi 2020
publica

Diàlegs i fotografies per testimoniar la 
crisi de la Covid-19

Per només
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Barcelonocentrisme, Set 
Fonts i Sant Jordi d’estiu

Divendres 24

7.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu. 
7.30 GAUDEIX LA FESTA. 
Recordant les Santes. 
8.00 NEX ESTIU. Informatiu. 
9.00 CASAL D’ESTIU. Infantil. 
9.30 ESTIU 2020. Anna Gener. 
10.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
10.30 NEX ESTIU. Informatiu. 
11.30 LA TRAMOIA. Ada Vilaró 
i Desmokin Show. 
12.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
13.00 CARRETERES. C-14. 
13.30 TELÓ DE FONS. Escenaris 
verds. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Clàudia Dinarès.  
14.30 GAUDEIX LA FESTA.  
15.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 CARRETERES. C-14. 
17.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
17.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
18.00 CASAL D’ESTIU. Infantil. 
18.30 ESTIU 2020. Josep Abril, 
dissenyador de moda. 
19.00 NEX ESTIU. Informatiu. 
20.00 LLEIDA, TANT I TAN A 
PROP. Divulgatiu. 
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
21.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
21.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
22.00 TEMPORADA IMPOSSI-
BLE. Teatre. Alhayat o la suma 
dels dies. 
23.30 ESTIU 2020. Josep Abril.
0.00 LLEIDA, TANT I TAN A 

PROP. Divulgatiu. 
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu. 
1.00 NEX ESTIU. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dissabte 25

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu.  
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Panissars. 
7.00 AVENTURA’T. El pic Orkat-
zategi i vela. 
7.30 GAUDEIX LA FESTA. 
8.00 TELÓ DE FONS.  
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
9.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Informatiu.  
9.30 VICTROC 3. Reportatge. 
10.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Dilluns - divendres. 
12.30 VICTROC 3. Reportatge. 
13.00 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge.  
13.30 TELÓ DE FONS.  
14.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
14.30 AVENTURA’T. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Panissars. 
15.30 NEX ESTIU. Divendres. 
16.30 VICTROC 3. Reportatge. 
17.00 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge. 
17.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
18.00 HORARI D’ESTIU.  
20.00 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge. 
20.30 AL DIA CAP DE SET-
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
21.00 CONCERT D’ORGUE 
DE MONTSERRAT. Juan de la 
Rubia. 
22.30 CONCERT DE GUILLEM 

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

Diumenge 26

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Dilluns - divendres. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Panissars. 
9.30 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge.  
10.30 VICTROC 3. Reportatge. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.22 OSONA ACTIVA.  
12.30 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge. 
13.00 CASAL D’ESTIU. De 
dilluns a divendres. 
15.30 ESTIU 2020. Bonaventura 
Clotet / Neus Ballús / Lucrecia / 
Anna Gener / Josep Abril. 
18.00 HORARI D’ESTIU.  
20.00 DONA PAS.  
20.30 AL DIA CAP DE SETMA-
NA. Informatiu. 
21.00 DOSOS AMUNT. Castells. 
22.00 TEMPORADA IMPOSSI-
BLE. Música. A solas. 
23.30 FEM UN MUSICAL. Totes 
volen fer coses molt pitjors. 
0.00 EL CLUB DELS POETES 
MORTS. Cheerleading i músics 
de carrer. 
0.30 VICTROC 3. Reportatge. 
1.00 FESTA MAJOR DE SANT 
JULIÀ. Reportatge. 
1.30 AL DIA CATALUNYA CEN-
TRAL. Dilluns - Divendres.  
4.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

EL FORAT DEL 9

Jordi Sunyer

Quan el termòmetre s’enfila, 
un dels pocs llocs d’Osona on 
es pot anar a fer un tomb sen-
se por de morir deshidratat 
ni fregit és el parc de les Set 

Fonts de Sant Julià. I dissabte passat, l’espai 
va reobrir després d’una intervenció que l’ha 
deixat a punt per al segle XXI. A l’acte inau-
gural, tal com vam poder veure a l’especial 
sobre la Festa major de Sant Julià d’EL 9 TV, 
hi havia uns quants polítics però destacava 
per sobre de tot la presència de Víctor Pallàs, 
el net de Miquel Pallàs, l’inventor del parc. 
El més divertit [això no es va veure per la tele 
però com que hi érem, ho explicarem] va ser 
quan el Pallàs net va prendre la paraula i va 
agrair a “en Joan Ramon” que l’hagués con-
vidat. En Joan Ramon, en teoria, era l’alcalde 
de Sant Julià, Joan Carles Rodríguez. Més 

tard, conscient de l’error, el va rebatejar com 
a Ramon a seques. Sort que el seu avi, a l’ho-
ra de dissenyar les Set Fonts, va tenir força 
més traça que no pas el seu net batejant alcal-
des. I ja que parlem de batejades dubtoses 
és obligat parlar del nou Sant Jordi que es va 
viure aquest 23 de juliol. Tot i els entrebancs, 
a Osona la diada va ser prou lluïda i l’aspec-
te que presentava la plaça Major de Vic, tal 
com vam poder veure a Al dia Catalunya 
Central, no tenia res a envejar al d’un Sant 
Jordi convencional. L’únic, però, tal com 
explicaven els llibreters, eren els dubtes que 
s’havien anat estenent per culpa dels rebrots 
de Covid-19 a l’àrea metropolitana que feien 
que molta gent pensés que el nou Sant Jordi 
s’havia desconvocat. Coses del barcelonocen-
trisme estès sobretot als mitjans nacionals. 
Com si Vic comencés al passeig de Gràcia de 
Barcelona i les Set Fonts fossin a Montjuïc. 

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga (a la 
foto) presenta des d’EL 9 
TV l’informatiu del cap de 
setmana, tots els dissabtes 
i diumenges a 2/4 de 9 del 
vespre.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

Guillem Roma, 
al VicTroc 
Reemissió del concert 
que el músic manlleuenc 
va oferir en el marc del 
VicTroc el passat 4 de 
juliol al parc dels Estudis 
de Vic.

Concert de Guillem Roma 
dissabte, 22.30

L’organista de la 
Sagrada Família
Juan de la Rubia, orga-
nista titular de la basílica 
de la Sagrada Família de 
Barcelona, actua aquest 
dissabte al cicle de con-
certs de Montserrat.

Concert d’orgue de Montserrat 
dissabte, 21.00

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA
L’actualitat 
d’Osona, cada dia
Clàudia Dinarès presenta 
l’informatiu que cada 
migdia porta les notícies 
més destacades d’Osona, 
el Bages, el Berguedà, el 
Moianès i el Solsonès.

Al dia Catalunya Central  
divendres, 14.30 i 20.30

Arriba ‘Temporada 
impossible’
A partir d’aquesta setmana 
es programen espectacles 
de diferents disciplines. 
Divendres, teatre amb 
Alhayat. Diumenge, músi-
ca amb A solas.

Temporada impossible 
divendres i diumenge, 22.00

La festa major de 
Sant Julià
Sant Julià va viure el pas-
sat cap de setmana una 
festa major concentrada 
en tres dies. El més des-
tacat queda recollit en 
aquest especial.

Festa major de Sant Julià 
ds., 13.00 i 17.00; dg., 12.30
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Cromos

Mesures
El PDeCAT va fer dimecres una 
assemblea al teatre de Santa Eugènia. 
A la porta hi havia l’alcalde, Xevi 
Fernández, que amb un termòmetre 
a la mà prenia la temperatura a totes 
les persones que entraven a l’equipa-
ment. No hi ha com tenir un alcalde 
amb coneixements sanitaris. 

Mascaretes
Manlleu ja havia recuperat els plens 
presencials el mes passat. Ara s’ha 
tornat als telemàtics. Entre altres 
motius hi ha que les elevades tem-
peratures i l’obligatorietat de portar 
mascareta són un problema. Si això 
s’allarga hauran d’inventar la masca-
reta amb sistema de refrigeració.

Gorina
El crític de cinema Àlex Gorina va ser 
dimecres a la sessió del Festival de 
Cinema a la Fresca de Manlleu i va 
visitar l’exposició que s’ha fet amb 
motiu del desè aniversari. Ell mateix 
va veure’s en una foto de fa cinc anys 
amb la mateixa camisa que dimecres. 
“No tinc gaire vestuari”, va bromejar.

Moda
No tothom pot dir que ha sortit a la 
revista Vogue. La cantant osonenca 
Núria Graham, ara ja sí. Ho explicava 
ella mateixa a les seves xarxes socials 
amb la imatge que es publica a l’in-
terior de l’última edició de la versió 
espanyola de la prestigiosa publica-
ció de moda.

Llegeixo un 
estirabot 
d’aquells 
tan lúcids i 
divertits que 
sol deixar 
anar Salva-
dor Sunyer, 
el director 

del festival Temporada Alta, 
sobre com ho porta tot ple-
gat. “A la vida normal veiem 
massa gent. El 90% sobra”. 
Sempre positiu, ell. I encer-
tat. Per a qui té una feina de 
cara al públic o que obliga 
al contacte humà, la socia-

bilització és un esforç que 
pesa, al cap del dia i els anys. 
En alguns casos, les noves 
rutines de l’era covid hauran 
rebaixat aquesta exigència i 
potser han destensat cervi-
cals i desterrat orfidals.

En la llista de coses posi-
tives que ens haurà deixat 
el maleït coronavirus hi ha 
la de recordar-nos que l’es-
très ni és normal ni sa. Tot 
i sabent que les dificultats 
econòmiques ens compli-
caran l’existència a nivell 
individual i col·lectiu, és cert 
que hi ha treballadors de 

rangs i professions diferents 
que han sentit alleujament 
en abaixar el ritme laboral. 

O almenys, relaxar-lo: fer 
menys hores, evitar el trans-
port públic, no planxar la 
camisa, no preparar la car-
manyola. De normal hem de 
pedalar moltíssim, per arri-
bar a tot i fer-ho bé. Un Hau-
tacam diari. Els últims mesos 
han estat estranys i esgota-
dors, però també han alentit 
la trituradora. Li hem gua-
nyat terreny. La bona notícia 
és que es pot viure sense 
treballar tant. La dolenta és 
que hem de viure una pandè-
mia per aconseguir-ho. Una 
dinàmica perversa.

I encara en plena contra-
rellotge, es fa estiu. Enmig 
de la por per un nou confi-
nament i de les ganes de fer 
veure que no ha passat res, 
arriben les vacances menys 
planificades de la història. 
L’agost mai no es mou del 
calendari, però aquest any 
ens ha sorprès. L’estiu se’ns 
ha plantat de cop davant dels 
nassos i no sabem si tenim 
poca o massa por, o poca o 
massa gosadia, per entomar-
lo amb les ganes de sempre.

Solem vincular estiu i 
vacances, i vacances i viat-
ges, i havíem oblidat que 
també és estiu sense passar 
per Booking. Hi ha molts 
plaers que fan estiu sense 
necessitat de passaport. 
El tomàquet de l’hort amb 
all picat. Els vespres llargs 
al jardí. Jugar a veure el 
bisbe adormit. Molts dels 
plaers que ens ragen primer 
segur que connecten amb 
algun record d’infantesa o 
joventut, amb aquells estius 
despreocupats i eterns, però 
d’altres són rituals conreats 
amb els anys. Fer la llista de 
llibres per llegir. Gaudir de 
les hores de fresca. Escoltar 
el repicar dels plats dels 
veïns a l’hora de sopar. El 
recuit de Fonteta entaforat 
en un croissant. No veure 
gaire gent, però sí el 100% 
de gent que desitges veure. 
L’estiu no és ni una estació 
de l’any, ni un parèntesi al 
calendari laboral, ni un viat-
ge llunyà. En el fons, l’estiu 
és psicològic.

Laura Serra
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Solem vincular 
estiu amb 
vacances i 

viatges però hi 
ha molts plaers 
sense necessitat 
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ESTIU, MALGRAT TOT

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

6
0

0
1

0
0

7
2

4

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

6
2

0
9


