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Últim intent
u La Generalitat prohibeix sortir dels

D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
646 079 023
(Pàgines 3 a 6)

u A l’UCI de l’Hospital de Vic ja no hi

municipis els caps de setmana abans de
tornar a un confinament més sever

queden llits. Cada dia ingressen a Osona
una dotzena de persones amb Covid-19

(Pàgina 29)

Els afectats per
ERTO a Osona
i el Ripollès
arriben als 18.377
fins al setembre
(Pàgina 35)

L’Acadèmia del
Cinema Català
reconeix les tres
sales centenàries
del Ripollès

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 40 i 41)

La vida invisible durant les hores de toc de queda
25 anys de Can
Jubany: “La
segona estrella
Michelin són els
nostres clients”
(Pàgina 9)

Des que es va decretar el confinament
nocturn, el cap de setmana passat, els
carrers d’Osona i el Ripollès estan encara més buits que mai entre les 10 del
vespre i les 6 del matí. Hi ha, però, qui

independentment de les restriccions de
la pandèmia ha de fer vida durant aquestes hores. Són forners, policies, personal mèdic o treballadors del servei de
recollida de residus. EL 9 NOU ha parlat

amb alguns d’aquests professionals,
que formen part d’un col·lectiu gairebé
invisible però que és imprescindible
perquè tot estigui a punt quan es desperten els pobles i ciutats.

(Pàgina 19)

(Pàgines 14 i 15)

BERNAT CEDÓ

Feia sis anys que ERC no
donava suport a uns pressupostos de l’equip de
govern de l’Ajuntament de
Vic. Els últims van ser els
de 2015 quan ERC i CiU
governaven plegats amb
Josep M. Vila d’Abadal d’alcalde, en un pacte que ja
començava a fer aigües. El
pressupost per al 2021 és de
55,6 milions i les inversions augmenten un 15,7%.

ALBERT LLIMÓS

JxCat aprova el
pressupost de Vic
amb el suport per
sorpresa d’ERC

Tots Sants marcat per la pandèmia

Plantar cara a l’ictus

Una de cada cinc defuncions d’aquest 2020 ha estat per la
Covid-19. La pandèmia comportarà mesures addicionals als
cementiris aquest diumenge, dia de Tots Sants.

Jordi Serra, de l’Esquirol, va superar un ictus l’any 2014.
Amb 75 anys practica habitualment tir olímpic, bicicleta i
esquí. Dijous va ser el Dia Mundial de l’Ictus.
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Preparar la casa
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aquest cas de cara a un hivern
que ja treu el cap. De la mateixa manera que adaptem el
nostre vestuari i les nostres
activitats segons l’època de
l’any, els nostres habitatges
també modifiquen d’alguna

manera la seva pell en funció
del temps exterior. La calefacció, les mantes, el sofà o la
climatització repercutiran en
el nostre benestar, sobretot
davant d’uns mesos que, malauradament, els domicilis particulars poden esdevenir, més
que mai, un autèntic refugi.
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Els efectes del coronavirus

Situació límit i noves mesures per intentar capgirar-la, però de moment
no hi ha manera que les dades millorin i Osona continua entre les comar-
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ques catalanes amb pitjors indicadors
pel que fa al coronavirus. Això també
complica el dia a dia als hospitals, on
si es manté l’actual ritme d’ingressos
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aviat caldrà tornar a ajornar operacions i proves complementàries. A
Ribes, el brot a la residència de gent
gran ja ha provocat sis defuncions.

Osona registra cada dia 12
ingressos a causa de la Covid-19

Noves mesures en vigor
Es restringeixen les
entrades i sortides
dels municipis des dels
divendres a les 6 del matí
fins a la mateixa hora
dels dilluns. Tampoc es
pot circular pel carrer
cap dia entre les 10 del
vespre i les 6 del matí.

A l’UCI de l’Hospital Universitari ja no hi queden llits i els pacients més greus s’han de derivar
Vic/Ripoll

L’activitat social s’ha de
limitar a les persones amb
qui es conviu o treballa.
No està permès superar
els grups de sis.

Txell Vilamala

Tanquen cinemes,
teatres, auditoris i sales
de concerts, mentre
que els museus i espais
d’exposicions poden obrir
amb el 33% de l’aforament.
La restauració continua
limitada al servei per
emportar. Ara, però, fins
a les 11 de la nit.
ALBERT LLIMÓS

La Generalitat ha tornat a
endurir les mesures per frenar
l’expansió del coronavirus i
aquest divendres ja ha entrat
en vigor la restricció que
durant tot el cap de setmana
impedeix als veïns d’Osona,
el Ripollès i el Moianès sortir
dels seus municipis si no és
per causes justificades com
anar a treballar o, excepcionalment amb motiu de Tots
Sants, desplaçar-se a cementiris que es trobin a dins de
la mateixa comarca. A més
a més, continua en actiu el
toc de queda entre les 10 del
vespre i les 6 del matí, s’han
suspès les activitats extraescolars i els entrenaments
esportius i el govern ha
decretat el tancament forçós
de gimnasos, cinemes, teatres,
auditoris i sales de concerts.
Aquest paquet de mesures es
converteix en l’últim intent de
l’executiu català per evitar un
confinament sever com el de
la primera onada de la pandèmia i arriba mentre la situació
epidemiològica continua sent
molt crítica, amb indicadors
preocupants a Vic, Manlleu i
el conjunt d’Osona, que amb
el Berguedà i el Moianès encapçala la llista de comarques
catalanes amb el risc de rebrot
disparat per sobre dels 1.500
punts. Part d’aquestes dades
tan negatives s’explica perquè
a escala local Salut calcula la
taxa d’incidència de la Covid19 basant-se en 100.000 habitants i tant Vic com Manlleu
estan per sota, la qual cosa
provoca una distorsió, però
igualment l’alcaldessa Anna
Erra admetia dimecres que
“fa setmanes que la situació
no millora” tot i haver aplicat
mesures.
L’elevat ritme de propagació del virus també continua
impactant directament als
centres sanitaris i a hores
d’ara, de fet, a l’Hospital Universitari de Vic hi ha 70 pacients ingressats amb Covid-19
i 23 més al de la Santa Creu,
unes xifres que si continuen
augmentant al ritme de les
últimes setmanes aviat comprometran les operacions i
proves complementàries que
s’havia aconseguit reprogramar després d’haver estat

Brots familiars i no a les càrnies
Veient que les xifres no milloren, l’Ajuntament de Vic va asseure dimecres en una
mateixa taula representants d’Atenció
Primària, el Consorci Hospitalari de Vic i
la Fundació Hospital de la Santa Creu. A
la roda de premsa també hi va participar
Imma Servós, sotsdirectora de la regió de
la Catalunya Central de l’Agència de Salut
Pública, que va assegurar que els casos disparats a Osona tenen a veure amb brots que
Vic

ajornades durant el primer pic
de la pandèmia. Pere Soley i
Rosa Maria Morral, gerent i
directora assistencial del CHV,
van concretar també dimecres
que actualment a Osona hi
ingressen cada dia 12 persones amb Covid-19, menys que
per altres patologies, però
massa si això acaba obligant
l’hospital de Vic a obrir una
quarta planta per a malalts
amb SARS-CoV-2, ja que caldrien llits i necessàriament
“disminuir l’activitat quirúrgica”. Joan Espaulella, director
assistencial de la Fundació
Hospital de la Santa Creu,
s’expressava en els mateixos
termes. De les tres plantes del
centre, ara n’hi ha una de sencera destinada a pacients amb
coronavirus i els esforços se
centren a no traspassar l’equilibri que permet combinar
l’atenció d’aquestes persones
amb les cures pal·liatives o
el seguiment de malalties
cròniques avançades. Un altre
indicador en negatiu passa pel
nombre de malalts greus. I és
que els 10 llits d’UCI que hi ha
a l’hospital de Vic ja estan tots

es donen sobretot en família o en trobades
socials, i que no se n’ha detectat cap en
indústries càrnies, “on sí que hi ha casos”
però no propagacions descontrolades. Servós hi afegia que, tot i les males dades, un
aspecte a subratllar de Vic és que “els positius estan molt ben identificats i controlats”.
L’alcaldessa, Anna Erra, va demanar una
vegada més a la ciutadania que segueixi
escrupolosament les mesures i restriccions
per intentar frenar la pandèmia.

ocupats i actualment els pacients que requereixen cures
intensives s’han de traslladar
a altres punts de Catalunya.
El panorama tampoc és
encoratjador a l’atenció primària, l’estrat sanitari que
està parant la gran envestida
de la pandèmia gràcies a una
elevada capacitat de diagnòstic, el seguiment dels casos
positius i els seus contactes
o l’atenció a les residències
geriàtriques. “Fa moltes setmanes que estem tensionats,
amb la maquinària al 200%”,
destacaven aquest dimecres
Berta Bonay i Marta Serrarols,
directores de l’EAP Vic Nord i
l’EAP Vic Sud.
Al Ripollès, la situació és
menys crua, però el risc de
rebrot es manté també molt
alt (711 punts) i hi ha sis pacients amb Covid-19 ingressats
a l’Hospital de Campdevànol.
Els pitjors indicadors continua registrant-los Ribes, on
ja hi ha hagut sis defuncions
a causa del brot detectat a
mitjans de mes a la residència de gent gran. Ara mateix,
dels avis i àvies afectats, 39

No tanquen les escoles ni
instituts, però a Batxillerat,
FP i universitats cal reduir
la presencialitat. Se suspenen les extraescolars.

presenten símptomes lleus o
són asimptomàtics, un parell
es troben en situació clínica
inestable i un altre evoluciona favorablement. La bona
notícia és que, malgrat que les
alarmes continuen enceses,
aquest dimecres es va retirar
l’oxigen suplementari a 14
dels residents.
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Queden clausurades
totes les instal·lacions
esportives menys les que
acullen entrenaments i
competicions oficials. Està
permès realitzar esport en
solitari a l’aire lliure i entre
municipis termeners.

Mercats ambulants i comerços de menys de 800
m2 poden continuar oberts
amb un 30% de l’aforament. De tots els negocis
que impliquen contacte
físic, només està permès
que treballin perruqueries
i serveis sanitaris.
A misses i cerimònies
civils no es pot superar el
30% de l’aforament.
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Al marge del toc
de queda

Divendres, 30 d’octubre de 2020
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Forners, maquinistes o sanitaris continuen treballant de nit
malgrat les restriccions per l’augment de casos de Covid-19
Vic/Manlleu
Txell Vilamala (text)
Albert Llimós (fotos)

Ni cotxes ni veïns esgarrapant l’últim cigarret del dia,
ni tan sols un balcó obert des
d’on s’escoli furtivament la
cantarella de programes i
sèries de televisió. Són 3/4
d’1 de la matinada i l’únic
company del Merma a la
plaça Major de Vic és un
gavià (3) que fa anar el bec
davant de la llibreria Anglada. Els carrers del centre són
buits (7). Res a veure amb
el mes d’agost o principis de
setembre, quan les terrasses
dels bars obrien fins passada
la mitjanit i la remor de converses i rialles acompanyava
amics tornant de sopar i nens
i nenes jugant a la sorra de
la plaça. Ara no, la imatge és
ben diferent: aquest dimecres d’octubre el termòmetre
registra 5 graus, però la gent
s’ha afanyat a fer via cap
a casa perquè així ho marquen les restriccions i un
toc de queda que ha acabat
de dissipar la poca vida que
ja caracteritzava les nits de
fred a Osona i el Ripollès. La
mateixa quietud de Vic regna
també a Manlleu, Torelló,
Ripoll... I les voreres desangelades són el millor testimoni de la força que recupera
el coronavirus, però aquesta
matinada EL 9 NOU s’ha proposat justament el contrari:
posar el focus en col·lectius
que continuen treballant de
nit malgrat el toc de queda i,
per tant, donar veu a sanitaris i policies, però també forners, maquinistes o persones
com Pep Márquez (1), que es
va incorporar a l’empresa de
recollida de residus d’Osona
fa 13 anys i n’ha treballat 11
en horari nocturn. Un home
capaç d’anar en màniga curta
fins i tot quan es desploma el
termòmetre, que sempre ha
sigut de dormir poc i que és
un testimoni de valor a l’hora
d’explicar com ha canviat el
paisatge urbà de la comarca
amb el toc de queda, perquè
cada nit recorre en furgoneta
els carrers de pobles i ciutats
amb l’objectiu d’assegurar-se
que els contenidors siguin
a lloc, detectar abocaments
il·legals d’andròmines i resoldre les incidències amb què
es troben els camions, des
de cables que pengen i hi ha
el perill d’emportar-se fins
a avaries o bretolades. Tot

plegat un reguitzell de quilòmetres amunt i avall que la
matinada d’aquest dimecres
ja el portaven a parlar d’una
reducció evident de la mobilitat: “Hi ha menys cotxes
a les carreteres, en el cas de
Vic també menys bicicletes
i patinets, i això fa que la recollida [de residus] sigui més
ràpida, perquè ens podem
anar movent estant gairebé
sols”. Les fotografies de l’Eix
i la C-17 (4) li donen la raó:
entre les 10 del vespre i les 6
del matí, els últims dies EL 9

A l’Eix i la C-17
ha baixat molt
el trànsit de nit.
Gairebé només hi
passen camions
També hi ha
menys viatgers
a trens com el
que condueix
Cayetano Lorca
Que el moment
sigui crític fa que
la gent allargui
més abans d’anar
a urgències
Els forns de pa
treballen a tot
drap malgrat no
servir a bars i
restaurants
NOU pràcticament només hi
ha comptat camions de gran
tonatge i vehicles policials,
una prova que el toc de queda ha calat en la ciutadania.
“I jo soc dels que pensa que
tornarà a anar per llarg”, hi
afegia Márquez després d’explicar que amb les mesures
i les restriccions en el servei
de bars i restaurants, com
que la gent menja més a casa,
han detectat un increment
del multiproducte i els residus orgànics semblant al de
la primavera passada, quan el

confinament sever va buidar
els carrers fins al punt que
gairebé “feia por, perquè no
et creuaves amb ningú però
sí que de nit anaven passant
moltes ambulàncies”.
Qui no circula a sobre de
quatre rodes però també ha
constatat que amb el toc de
queda hi ha menys moviment és Cayetano Lorca (8).
Originari de Múrcia, des
del febrer passat treballa de
maquinista a Rodalies de
Catalunya i aquest dimecres
feia nit a Vic. El seu tren
es va aturar a l’estació 10
minuts abans que toquessin les 12, i just baixar de la
cabina explicava a EL 9 NOU
que “en aquest trajecte des
de Barcelona acostumen
a pujar 10 o 12 persones a
cada parada, però avui com
a molt 4 i en algunes, cap. Es
fa estrany, perquè nosaltres
estem acostumats a portar
molta gent, però això vol dir
que s’estan respectant les
normes”. Als maquinistes,
Renfe els proporciona cada
mes un kit amb mascaretes,
guants i gel hidroalcohòlic,
i l’empresa ha incrementat
el personal per desinfectar a
fons les cabines cada vegada
que toca relleu al volant.
Un volant que Lorca havia
de tornar a agafar d’hora
l’endemà: aquella nit dormia
a l’hotel de sobre l’estació
i, en el marc d’un torn que
consisteix a fer el darrer i
el primer viatge de dos dies
successius, arrencava servei
cap a Barcelona a 3/4 de 7
amb el convenciment “de
continuar facilitant la vida
a qui ha d’anar a treballar
presencialment o necessita
moure’s sí o sí”.
La mateixa vocació de servei també ha estat el motor
dels professionals sanitaris
que continuen al peu del
canó des que el coronavirus
va capgirar les nostres vides.
Dimecres, entre el personal
que atenia urgències des de
les 8 del vespre fins a les 8
del matí hi havia Judit Serra
i Anna Ribas (6), infermera
i doctora amb més de dues
dècades d’experiència i un
missatge calcat: no s’hi val a
tirar la tovallola, perquè s’està lluitant de valent contra
la Covid-19, i tant cal agrair
l’esforç titànic de la ciutadania com recordar-li les mesures per frenar l’expansió de
la pandèmia. La guàrdia de
nit l’havien començat relati-
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vament tranquil·les, i sí que
explicaven que amb el toc de
queda s’ha reduït el nombre
de pacients que consulten a
urgències: “Va molt en consonància amb la por. La gent
entén que el moment torna a
ser crític i, amb bona intenció, s’espera a trucar. També
te’ls trobes amb dubtes a
l’hora de venir”. A l’agenda i

el calendari, marcat en vermell, revisar i canviar d’estratègia tants cops com faci
falta per ser més eficients,
però amb la certesa d’haver
interioritzat el pòsit de la
primera onada. “Malgrat que
el virus s’estén com una taca
d’oli, el coneixem millor,
tenim molt més material de
protecció i ara també testos
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d’antígens, que a urgències
amb 15 minuts ens permeten saber si una persona és
positiva de coronavirus i,
per tant, tallar molt ràpid
les cadenes de contagi”,
destacaven Ribas i Serra a
EL 9 NOU poc abans que el
rellotge marqués les 11 de la
nit. A aquella mateixa hora,
la Policia Local de Manlleu

(5) continuava en ple control
als accessos de la ciutat, un
dispositiu que s’ha anat repetint cada dia per assegurar
que els veïns compleixen el
toc de queda i que, segons el
cap de torn, està sent sorprenentment positiu, ja que amb
“la mascareta al principi va
costar més, però ara la majoria de gent que aturem torna

de treballar a empreses càrnies, Casa Taradellas, pinsos
Baucells... I té el certificat
que ho acredita”.
Un altre dels col·lectius
que se suma a policies i sanitaris a l’hora de continuar
treballant al marge del toc
de queda són els forners.
Experts a amassar, pesar,
coure... I avesats a llevar-se

mentre tothom dorm per
abastar de pa, coca i altres
delícies forns i pastisseries
que ja van estar d’actualitat
durant la primera onada de
la pandèmia, quan una allau
de compradors va desbordar
les botigues, i que ara més
o menys mantenen les vendes habituals malgrat haver
deixat de servir a bars i res-

taurants. El berguedà Miquel
Serrano (2), responsable de
fleca de Pavicsa, va aprendre
l’ofici del seu pare. Treballa
cada dia des de les 3 de la
matinada fins als volts de
migdia i explica que seguir
un horari poc ortodox és
viable amb disciplina i una
(Continua a la pàgina 6)
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(Ve de la pàgina 5)
rutina ben organitzada, que
en el seu cas inclou una hora
de migdiada i no posar-se al
llit mai més tard de quarts
de 10 del vespre. També és
vital que la feina t’apassioni,
és clar, però ell desborda
entusiasme a cada paraula i,
en plena pandèmia, reivindica que pa ha de ser sinònim
de salut: “Això vol dir tenir
sempre present que parlem
d’un aliment de primera
necessitat, i treballar amb
bones farines, fermentacions
llargues i massa mare en
comptes d’additius”.
Nascut a Folgueroles el
1965, un altre mestre del gremi és Xavier Puigseslloses
(9), que també va aprendre
l’ofici del seu pare i dona
continuïtat a la nissaga que
ha fet famosa la coca del
mossèn, a més de sublimar
tot tipus de pans i pastes que
abracen registres tant dolços
com salats. Home acostumat
a tenir farina a les mans. I
com Serrano, que fins i tot
troba gust a treballar de nit
perquè “hi ha menys telefonades i nervis” que entrebanquin el ritual de començar
arrencant el foc del forn,
preparar la massa de pans
ecològics, d’espelta i xapata
i, pels volts de les 2, passar el
testimoni a tres treballadors
que li agafen el relleu fins
que torna a l’obrador a mig
matí. La filosofia de Puigseslloses continua sent la d’una
empresa familiar que vetlla
pel resultat de cada fornada,
també advocant per processos naturals, i que darrerament ha notat un augment
de clientela de l’àrea metropolitana de Barcelona. “Amb
els bars i restaurants tancats,
molta gent que ve d’excursió
ens compra entrepans”, explicava a EL 9 NOU poc abans
de la mitjanit de dimarts.
Això ajuda a rebaixar l’im-
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pacte de no servir a bars i
restaurants, sector ara a mig
gas on de normal el forn Sant
Jordi destina al voltant del
30% de la seva producció. Un

altre dels col·lectius habituals que Puigseslloses destaca
que s’ha fet fonedís amb el
coronavirus, les restriccions i
el toc de queda són caçadors

i boletaires que ja passaven
per l’obrador fins i tot abans
d’obrir la botiga. Els conills
de bosc també han canviat
d’hàbits: en un trajecte de

Vic a Folgueroles, la nit de
dimecres EL 9 NOU en va
comptar sis a carreteres on
fins no fa gaire nits els amos
de l’asfalt eren els cotxes.

En contra de tancar
Ripoll
EL 9 NOU

Professionals dels centres de
bellesa, massatges, teràpies naturals i tatuatges de
Ripoll es van reunir dimarts
a l’ajuntament amb l’alcalde,
Jordi Munell, i la regidora
de Comerç, Manoli Vega, per
traslladar-los el seu desacord
i preocupació davant del tancament temporal d’aquests
negocis, una de les mesures
decretades per la Generalitat. Tal com van explicar, ni
entenen ni comparteixen la
decisió, ja que en fase zero
tenien permès obrir i llavors “ho vam fer sense cap

mena d’informació pel que
fa a mesures de seguretat
i protocols, espavilant-nos
nosaltres mateixos. Ara, en
canvi, anem amb mascareta,
guants, pantalla…”. Entre els
arguments, també van destacar que no els consta que
s’hagi produït cap contagi en
centres com els d’estètica.
Amb l’objectiu de recollir
què suposa per a ells tenir
tancat, el grup va entregar
una carta al govern municipal demanant si està previst
destinar alguna partida econòmica a aquests col·lectius,
petició que ja va ser resposta
afirmativament per part de
la regidora de Comerç. A l’al-

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Col·lectius com els d’esteticistes o tatuadors
es reuneixen amb l’Ajuntament de Ripoll

El moment d’entregar la carta a l’alcalde, dimarts a l’ajuntament

calde, que també es diputat
al Parlament, li van sol·licitar
que es converteixi en el seu
altaveu davant del govern

de la Generalitat perquè no
es mantingui “el tancament
dels nostres negocis ni en
l’actualitat ni en el futur”,

reiterant de nou que no s’han
donat contagis a les cabines
que puguin explicar l’increment de casos positius.

NOTICIES

EL 9 NOU

Els ajuntaments aproven cada tardor
les ordenances fiscals, que regulen des
de l’IBI o l’impost de circulació fins a
les taxes que paguen els bars i restau-
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rants per les terrasses o els preus públics a l’hora d’accedir a equipaments
municipals. L’habitual és que cada
consistori segueixi el seu propi guió,
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però a causa de la pandèmia la majoria estan coincidint a congelar els tributs de cara al 2021 i, així, no carregar
encara més la butxaca dels ciutadans.

Ordenances congelades
Els ajuntaments opten per no apujar impostos el 2021 i oferir bonificacions als sectors més castigats per la pandèmia
Vic/Manlleu/Torelló
V.P./T.V./M.E./G.R.

ALBERT LLIMÓS

A les portes d’una crisi econòmica provocada per la
pandèmia de la Covid-19, els
ajuntaments aposten majoritàriament per congelar les
ordenances de l’any vinent
i no augmentar la càrrega
fiscal als ciutadans. És el
que han fet aquesta setmana
consistoris com els de Vic,
Manlleu, Torelló, Prats, Sant
Quirze o Seva. Cadascun
d’ells implantarà, a més,
mesures extraordinàries,
com bonificacions de l’IBI o
exempcions de taxes, per ajudar alguns dels sectors més
afectats per la crisi.

 Vic

L’equip de govern de JxCat va
obtenir el suport d’ERC i el
PSC per aprovar –en un ple
extraordinari celebrat dimecres– unes ordenances fiscals
que congelen totes les taxes,
impostos i preus públics.
Després de l’augment del 7%
de l’IBI de l’any passat (que
situa el tipus impositiu a Vic
en el 0,626%), aquest exercici no variarà per no augmentar la càrrega al contribuent
en un moment difícil, segons
Núria Homs, regidora d’Economia de l’Ajuntament de
Vic. La de congelació de taxes
i impostos “era una línia
vermella”, en paraules de
l’alcaldessa, Anna Erra. Per
ajudar el sector dels bars i la
restauració a fer front a la
crisi de la Covid-19, s’aplicarà una exempció total de la
taxa de les terrasses durant
el 2021. Una altra de les
novetats és la gratuïtat en el
transport públic per a persones amb diversitat funcional
(fins ara només tenien 500
viatges gratuïts les persones
amb mobilitat reduïda). També s’apliquen canvis en la
bonificació dels vehicles que
contaminen menys (serà del
75% per als vehicles elèctrics
i per als híbrids, baixa fins al
25%), per a la instal·lació de
plaques solars d’autoconsum
(50% de l’IBI) i hi haurà un
recàrrec del 50% en l’IBI dels
pisos desocupats. Es mantenen les bonificacions de l’IBI
per a famílies nombroses
(50%), les monoparentals
(20%), els desocupats i els
jubilats. Des d’ERC i el PSC
es va aplaudir la congelació

La majoria d’ajuntaments han aprovat exempcions de la taxa que han de pagar bars i restaurants per les terrasses

de les ordenances fiscals,
que suposen el 54% dels
ingressos de l’Ajuntament,
mentre que Capgirem Vic,
que van ser els únics que
hi van votar en contra, era
partidaris d’augmentar l’IBI
a les rendes més altes per
fer, d’aquesta manera, una
política redistributiva de la
riquesa.

 Manlleu

L’impacte de la pandèmia
també condiciona les ordenances que ha aprovat aquesta setmana l’Ajuntament de
Manlleu, ja que el 2021 no
pujarà cap dels impostos de
calat –l’IBI manté el tipus
impositiu bàsic del 0,72%

amb canvis només en el cas
de solars sense edificar i
immobles sense usos definits
al cadastre– i, per contra,
es manté la bonificació del
100% en la taxa de terrasses i
també se n’inclouen de noves
per afavorir la contractació
laboral i l’obertura de negocis. Tal com va defensar el
regidor d’Hisenda, Eduard
Robles (ERC), durant el ple
de dimarts, la voluntat és no
carregar encara més la butxaca dels contribuents tenint en
compte la pandèmia. També
es manté d’aquest 2020 l’objectiu d’afavorir els vehicles
híbrids i elèctrics i potenciar
les instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica a Manlleu,

en particular d’autoconsum,
amb una bonificació que pot
arribar a ser del 50% sobre
la quota íntegra de l’IBI i del
95% en el cas de la llicència
d’obres. Les ordenances van
tirar endavant amb els vots
a favor de l’equip de govern
(integrat per ERC-JfM i
JxCAT), el PSC i el regidor no
adscrit, mentre que la CUP va
donar l’OK a la majoria, però
es va abstenir en el cas de la
taxa pel servei de recollida
d’escombraries o es va postular en contra de la referent a
la zona blava. Albert Generó,
que va argumentar el sentit
de cadascun dels vots, va
defensar que en global encara queda camp per córrer en

qüestió de progressivitat i
aplicar mesures “més transformadores i redistributives”.
El socialista Antoni Poyato,
per la seva banda, va celebrar
haver pogut treballar de bracet amb l’equip de govern “en
un moment complicat i que
requereix d’unió entre les forces polítiques” i va destacar
que les aportacions del seu
partit s’han fonamentat en els
eixos d’atenció a les persones,
impuls de l’activitat econòmica i respecte al medi ambient.
El ple també va aprovar per
unanimitat el registre que
permetrà aplicar un recàrrec
progressiu de l’IBI als com a
mínim 300 habitatges buits
que hi ha a la ciutat, però
l’oposició va exigir més compromís del govern en polítiques d'habitatge i que aquesta
voluntat quedi plasmada al
pressupost que està previst
debatre al proper ple municipal.

 Torelló
A Torelló l’equip de govern
d’ERC-JpT va trobar el
suport en el PSC per tirarles endavant, mentre que la
CUP, que l’any passat les va
aprovar, i JxCat hi van votar
en contra. Segons la regidora
d’Hisenda, Elisabet Viñas
(ERC-JpT), van en la línia
“d’una fiscalitat més justa,
més sostenible” i per donar
resposta als efectes derivats
de la pandèmia. Per aquest
motiu, en general s’han congelat i s’han creat o ampliat
les bonificacions. En el cas de
(Continua a la pàgina 8)

Centelles incrementa la
recollida de deixalles un 10%
Centelles
V.B.

Sotmès a un pla econòmic i
financer que n’encotilla les
despeses, Centelles marca
l’excepció i incrementa algunes taxes de cara a l’any que
ve. La més significativa és
la de recollida de deixalles,
amb un augment del 10%
en passar de 105 a 115 euros
per domicili. “És una puja
petita pel que és el cost del

servei”, va defensar la portaveu del PSC, Anna Chávez,
tot i que ara mateix s’està
definint el model de recollida que es vol implementar
en el futur i licitar el contracte el 2021.
També es va modificar la
taxa de clavegueram, amb
la qual es preveu recaptar
25.000 euros més per fer
front al seu manteniment i
alguns aspectes del servei
funerari.

Jornades en línia gratuïtes

rsc i sostenibilitat
5/11/2020
Més informació i inscripcions:
http://bit.ly/rsc-grupcarles
Arquebisbe Alemany, 33, entl. B
93 885 28 00 | gcarles.vic@gcarles.com
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El consistori continua pendent de finançament de la Generalitat per marcar dates al calendari

Un sol habitatge
ple a Can Garcia

Manlleu desplegarà el porta
a porta de manera gradual

Al segon bloc
dels pisos de Can Garcia,
pendent d’enderroc des
de fa quatre anys, només
hi queda un habitatge ple.
Hi viu una persona que té
previst marxar de Manlleu
i que està pendent que se
li coincideixi un pis en un
altre municipi per via mesa
d’emergència. L’alcalde,
Àlex Garrido (ERC-JfM),
va explicar dimarts que
tan bon punt l’edifici sigui
buit començaran les obres
de demolició. Malgrat que
l’Incasòl les té adjudicades
de fa temps, s’han anat
retardant a causa d’unes
negociacions per reallotjar
els veïns més complicades
del que es preveia.
Manlleu

Manlleu
T.V.

(Ve de la pàgina 7)
l’IBI, es congela perquè “és
l’impost que grava més les
famílies”. Tot i així, per “man·
tenir l’equilibri pressupos·
tari”, incrementen el tipus a
l’1,16% en els immobles amb
els valors més alts en els usos
comercial, industrial, magat·
zem i oficines. També incre·
menten a 1.000 euros la taxa
d’ocupació de la via pública
dels caixers en façanes de les
entitats financeres. Altres
mesures noves són la boni·
ficació del 50% de l’IBI en
els habitatges que instal·lin
plaques fotovoltaiques o
l’ampliació de la bonificació
de l’impost sobre construcci·
ons a les escoles de qualsevol
titularitat. Segons Viñas,
amb la voluntat de reduir
l’elevat nombre de volumino·
sos que es troben als carrers
i al voltant dels contenidors,
s’aplicarà una reducció d’en·
tre el 5% i el 20% de la taxa
de deixalles si es porten a la
deixalleria. Pel que fa als col·
lectius afectats per la Covid-

Punts per carregar
cotxes elèctrics
L’Ajuntament de
Manlleu ha posat en mar·
xa dos punts de càrrega
semiràpida per a vehicles
elèctrics a l’aparcament
soterrani de la plaça Fra
Bernadí. La instal·lació,
que ha costat 13.045 euros,
s’ha finançat parcialment
amb un ajut de l’Institut
Català d’Energia i la col·
laboració de l’empresa
concessionària de l’explo·
tació del pàrquing. Les ter·
minals disposen d’endolls
de tipus Menneke i con·
nexió a internet i es poden
fer servir gratuïtament
durant un màxim de tres
hores sense haver de pagar
cap import a banda del
tiquet d’aparcament.
Manlleu
ALBERT LLIMÓS

L’Ajuntament de Manlleu
està decidit a implantar el
porta a porta l’any vinent, tal
com van aprovar dimarts tots
els grups polítics, però conti·
nua a l’espera dels diners que
puguin arribar de la Genera·
litat per posar data d’arren·
cada al nou sistema de reco·
llida de residus i concretar
com es desplegarà. Segons la
regidora de Medi Ambient,
Maite Anglada (ERC-JfM),
el més probable és començar
l’estiu del 2021 recollint les
deixalles de comerços i in·
dústries i a partir del febrer
del 2022 iniciar el porta a
porta a dos barris –podrien
ser Gràcia i Vistalegre– i des·
prés anar-lo estenent arreu
de Manlleu. El problema de
fons és que l’Ajuntament
preveia comptar amb un ajut
d’un milió d’euros repartits
en dos anys, però la convoca·
tòria de fons FEDER a la qual
s’havien presentat finalment
s’ha reorientat a pal·liar
els efectes de la pandèmia
i ara estan pendents que es
materialitzin alternatives de
finançament que asseguren
que ja tenen emparaulades
amb la Generalitat.
El compromís de pujar
al carro del porta a porta,
per tant, es manté intacte, i
Anglada va tornar a defensar

Contenidors del carrer Voltregà de Manlleu, en una imatge d’arxiu

dimarts els beneficis medi·
ambientals d’aquest model
de recollida, que també
implica la corresponsabilit·
zació directa de la ciutadania
perquè acaba amb l’anonimat
a l’hora de llençar bosses al
contenidor. En cas que no
arribin diners de la Genera·
litat, l’equip de govern pre·
veu redissenyar el projecte,
“esponjar-lo en el temps”
més enllà del 2022 i mirar de
reduir costos reaprofitant,
per exemple, els actuals cami·

ons de recollida. Els grups
de l’oposició van expressar
de nou el seu suport al canvi
de sistema, però la socialista
Marta Moreta sí que dema·
nava dimarts més concreció
sobre si arribarà aquest
finançament supramunicipal
i com s’actuarà en cas de no
disposar-ne.
Entre els propers passos a
seguir, Anglada destaca que
crearan una comissió amb
representants de cadascuna
de les associacions de veïns

que hi ha a Manlleu i els par·
tits polítics, amb l’objectiu
que “cada dos o tres mesos”
la ciutadania tingui informa·
ció de primera mà sobre com
avança el procés. Al ple del
mes passat, el consistori tam·
bé va aprovar per unanimitat
una moció del PSC que ja fixa·
va iniciar el porta a porta fent
una prova pilot a les indústri·
es i comerços, portar a terme
un procés de participació ciu·
tadana i, entre d’altres, una
campanya de conscienciació.

19, van aprovar una reducció
del 50% de la quota de les
llard d’infants en els grups
confinats; una reducció del
50% de les tarifes d’ocupació
de la via pública de marxants
i terrasses de bar, i també la
bonificació del 50% de l’IBI
i l’ICIO als locals buits que
comenci noves activitats, i
també la bonificació del 50%
de l’IBI en els propietaris
d’edificis que hagin reduït
el lloguer un mínim del 10%
als arrendataris. La CUP
va lamentar que no hagués
funcionat la comissió de fis·
calitat progressiva, fet que
Viñas es va comprometre a
reactivar. JxCat hi va votar
en contra perquè no se li van
acceptar la major part d’apor·
tacions.

de gestió de residus, que
s’apuja 10 euros. El rebut pas·
sarà de 120 a 130 euros. Joan
Queral, regidor d’Hisenda,
va recordar que la puja venia
donada per l’increment del
cost del servei establert per
la Mancomunitat, que és d’un
8%. “En l’any que estem no
és una bona opció apujar cap
taxa”, va apuntar Gil Vilar·
rasa, portaveu de JxCat, per
justificar l’abstenció del seu
grup. Núria Rivera, regidora
de Medi Ambient, li va recor·
dar que Seva havia estat el
municipi de la Mancomunitat
que havia aplicat l’increment
més baix, “però també hem
de ser responsables i pensar
que encara estem per sota del
cost real del servei”. Les orde·
nances també han incorporat
alguna nova bonificació en
l’IBI per fomentar la instal·
lació de plaques fotovoltai·
ques o per l’impost dels vehi·
cles elèctrics i híbrids.

substancials a causa de la
pandèmia i segons l’alcal·
de, David Solà (CUP), han
apostat no fer puges el 2021.
Una novetat, però, és una
ordenança sobre la verifica·
ció d’habitatges buits que
dimarts es va aprovar amb
els vots del govern de la CUP
i ERC, i el desacord de JxCat.
Aquesta regulació pretén fer
un recàrrec del 50% de l’IBI
dels habitatges buits si no es
posen a lloguer o a masoveria
urbana. Ara es començarà
a treballar creant un cens
en què creuen qui hi poden
haver més d’una cinquantena
de pisos. Com altres muni·
cipis també inclouen boni·
ficacions del 50% de l’IBI
i l’impost de construccions
als locals buits on s’iniciïn
activitats econòmiques; i
també un 50% de l’IBI per
a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.

 Seva

L’impacte de la pandèmia
també deixarà pràcticament
congelats els impostos i taxes
de Seva per al 20121. L’únic
increment que es va aprovar
aquest dimecres, en un ple
extraordinari, és el de la taxa

 Sant Quirze
A Sant Quirze les ordenan·
ces tampoc presenten canvis

 Prats de Lluçanès

Seguint l’estela de la majoria
de municipis, l’Ajuntament
de Prats també ha optat per

congelar tributs i no tocar
cap de les ordenances que
més graven la butxaca dels
contribuents. Entre les nove·
tats, destaca una bonificació
del 95% de l’impost sobre
construccions, instal·lacions
i obres (ICIO) en el cas dels
habitatges que es rehabilitin
per destinar-los a lloguer.
També es manté la rebaixa
del 50% per als productors
de proximitat a l’hora de
muntar parades amb motiu
de fires. Les ordenances van
tirar endavant al ple extra·
ordinari de dimarts amb els
vots a favor dels dos grups
que integren el govern, Junts
per Prats i Movem Prats, la
negativa d’ERC i l’abstenció
de RAP. Segons l’alcalde,
Jordi Bruch (Junts), la con·
gelació obeeix al “moment
de crisi econòmica fruit de la
pandèmia”, però els dos par·
tits de l’oposició consideren
que es queden curtes i que
caldria ajudar més els sectors
econòmics especialment
damnificats pel coronavirus i
les restriccions.

NOTICIES
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Ple de Vic

JxCat i ERC
‘s’entenen’ amb el
pressupost de Vic

El ple aprova uns comptes de 55,6 milions
Vic
Víctor Palomar

Feia sis anys que no es produïa. L’últim pressupost
de Vic que ERC va votar a
favor a JxCat –llavors encara
CiU– va ser el de 2015, quan
els republicans formaven
part del govern de Josep
M. Vila d’Abadal amb un
pacte que en aquells últims
mesos del mandat ja feia
aigües per totes bandes. Mai
més li havia donat suport i
les diferències entre uns i
altres havien arribat a fer
saltar guspires. En el primer
mandat d’Anna Erra, que
amb les sigles de PDeCAT
formava govern amb PSC
però en minoria, va tirar
endavant els comptes gràcies
a l’abstenció de la CUP en el
primer exercici i amb l’aval
del regidor de Vic per a Tots,
Arnau Martí, en els tres
següents. El pressupost del
2020, JxCat, amb la majoria
absoluta acabada d’estrenar,
el va aprovar en solitari. En
el ple de dimecres, ERC,
evidenciant una etapa de
distensió en les relacions,
va donar suport tant a les
ordenances fiscals com al
pressupost. Què ha canviat?
Tant l’alcaldessa, Anna Erra,
com la regidora d’Economia,
Núria Homs, van apel·lar els
partits a donar exemple en
moments complicats com els
actuals per arribar a acords.
ERC va recollir el guant i el
regidor Josep Lluís Garcia va
recordar que des de l’inici
de la crisi de la Covid-19 els
dos grups han treballat colze
a colze, i ara, en l’elaboració
del pressupost, s’ha tingut
en compte part de les seves
demandes. Capgirem hi va
votar en contra, mentre que
el PSC es va abstenir.

El pressupost de l’Ajuntament de Vic és de 55,6 milions. Representa un augment
del 3,62% respecte a l’anterior i preveu inversions per
valor d’11,2 milions. Aquestes inversions està previst
que es financin a través de
subvencions (41%), endeutament (40%), venda de
patrimoni (12) i la resta amb
fons propis (7%). Segons
Homs, el pressupost té molt
en compte la situació de crisi
provocada per la pandèmia
i, entre d’altres, preveu una
partida de 225.000 euros per
ajuts de Benestar Social, s’ha
augmentat la partida d’habitatge i la de subvencions
a empreses per contractar
personal, que creix fins als
100.000 euros.
Des d’ERC, Garcia va assegurar que el seu grup no
comparteix diversos aspectes
del pressupost –“ens agradaria una piscina municipal
nova, reflotar el mercat
municipal o un centre cívic al
Sucre”, va dir– però valoren
la despesa en ajuts de caire
social i al sector comercial i
empresarial per fer front a
la crisi. “Compartim sensibilitats”, va afegir. Els republicans han colat propostes
com l’augment de plaques
solars en edificis municipals,
el condicionament del carrer
Botànic Micó o la compra
d’un projector per poder
oferir programació regular
de cinema a l’espai ETC.
L’acord a última hora no va
permetre que s’incloguessin
en el redactat final, però hi
ha el compromís públic del
govern.
Des de Capgirem, Pere
Freixa va criticar les partides
d’urbanisme, que segons
ells no són prioritàries en
un moment com l’actual i en

Dos milions per la Covid-19
Vic
V.P.

L’Ajuntament ha destinat
fins ara uns dos milions d’euros al pla de xoc Reimpulsem
Vic per corregir la desacceleració econòmica i donar resposta a les necessitats socials
provocades per la pandèmia.
A més de l’adaptació del
pavelló municipal com un
hospital davant la saturació
dels centres sanitaris, l’Ajuntament ha donat subvencions

per evitar la fractura digital
dels escolars de Vic (100.000
euros), ajuts a comerciants
i autònoms (600.000 euros),
ampliació dels casals d’estiu
(239.000 euros), obres a la
via pública per ampliar l’espai per a vianants, programes
educatius durant el confinament, ampliació dels serveis
de teleassistència, la programació d’activitats culturals
com a alternativa a la festa
major o un menjador social
durant el confinament.
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Principals inversions del 2021					

(euros)

Biblioteca Pilarín Bayés

2.400.000

Condicionament de les adoberies

2.100.000

Reurbanització del carrer Nou

560.000

Obres a la rambla dels Montcada i del Bisbat

542.000

Adequació d’un aparcament paisatgístic

445.000

Camp de gespa del futbol Remei

400.000

Jutjat penal a la ronda Camprodon

362.000

Construcció d’un rocòdrom

300.000

canvi l’augment en ajuts a
Benestar Social no és suficient. També s’oposen al milió
d’euros que destina l’Ajuntament a L’Atlàntida –“surt a
20 euros per habitant i any”,
va dir– i ho va comparar amb
la partida de 105.000 euros
que es destina a la festa
major.
Pel PSC, Carme Tena, que
es va abstenir, va assegurar
que havien demanat més

agents de la policia local i
tot i que aquest any no es
crearan noves places sí que
es contractarà personal
administratiu que alliberarà
alguns agents. També va criticar que no hi hagi partida
per al mercat municipal:
“Vic necessita un mercat
municipal digne, ara més que
mai, no només per als paradistes sinó per dinamitzar
tot l’entorn”. Una altra de les

demandes que feia el PSC
era augmentar l’habitatge
social.
L’alcaldessa, Anna Erra, va
agrair especialment el vot
favorable d’ERC i va destacar
del pressupost que persegueix dos grans objectius:
“Fer front a totes les necessitats que provoqui la pandèmia” i continuar treballant
per una “ciutat viva i activa”
més enllà de la pandèmia.

NOTICIES
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Ple de Torelló
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L’Ajuntament ha acceptat un ajut de la Diputació per al projecte, que inclou l’escola de música

Les càmeres del
nucli antic

Torelló vol fer un centre cultural
a l’edifici del Club de la plaça Vella

El ple de Torelló va aprovar dilluns el
reglament de les càmeres
de control de trànsit del
nucli antic. Abans de la
pandèmia els tres grups de
l’oposició el van tombar i
ara ERC-JpT i el PSC han
arribat a un acord per tirar
endavant el mateix document amb el compromís
que la càmera del carrer
Sant Feliu no sancionarà, almenys fins a final
de mandat. Jordi Casas
(CUP) va criticar que no
s’aposti per un nucli antic
sense cotxes i Neus Codina
(JxCat) va lamentar que no
s’hagués negociat el que
van proposar fa uns mesos.
Torelló

Torelló
Guillem Rico

Regular el lloguer
de pisos

Actualment a la planta baixa de l’edifici del Club hi ha la Biblioteca Dos Rius

Una empresa pública per gestionar serveis
La proposta de la CUP va tenir el suport d’ERC-JpT i el PSC

L’Ajuntament de Torelló
crearà una empresa pública de serveis municipals.
Així ho va decidir el ple
d’aquest dilluns després
que la proposta que va fer
la CUP-SP tirés endavant
amb el suport d’ERC-JpT i
el PSC. Segons Cesc Manrique (CUP), la voluntat és
“que la majoria de serveis
es gestionin directament i
així si hi ha beneficis seran

per a la millora del benestar
de la ciutadania”. La idea
és que a mesura que vencin
les concessions dels serveis
ara externalitzades –les
properes que ho faran seran
l’enllumenat i la neteja viària– es puguin gestionar des
d’aquesta empresa, i que en
cada cas s’estudiï la millor
opció per “operar amb ètica”
i tenir “el control democràtic” dels serveis.
L’alcalde, Marçal Ortuño
(ERC-JpT), va dir que “cal
treballar per aconseguir una

optimització dels serveis de
l’Ajuntament per la qualitat
i amb un cost just per a la
ciutadania”. Des del PSC
Roser Roma deia que en
algunes empreses privades
“hem vist un mal servei o un
augment de preu”. Sebastià
Raurell (JxCat) argumentava l’abstenció perquè no
veien clar que en alguns
casos “s’ha de comprar
maquinària i el personal”
i considera que empreses
d’aquest tipus s’utilitzen
per “col·locar polítics”.

–a l’antic Punt 16–, una sala
d’exposicions.
Tot plegat, es faria per fases
i en la primera s’hi preveuria
l’escola de música, ja que ara

no disposa d’un espai propi,
segons Ortuño. L’alcalde
afegia que han prioritzat
aquesta inversió davant de
l’equipament assistencial per

a gent gran i discapacitats
intel·lectuals perquè “encaixa
millor” amb els requisits per
a la subvenció. Els espais de
sobre la biblioteca estan en

Torelló
G.R.

EMPRESA TÈXTIL DE MOIÀ

Empresa de
comunicació
necessita
incorporar

comercials
S’OFEREIX:
Alta SS i formació a càrrec de
l’empresa.
Sou fix + comissions.
Possibilitats de promoció.
Bon ambient de treball.

El ple va aprovar
amb el vot en contra de
JxCat una moció de la
CUP perquè es puguin
limitar els lloguers com en
els municipis de més de
20.000 habitants. Des del
govern van dir que buscaran la fórmula per poder
entrar en aquest acord. Un
possible argument seria la
manca de pisos de lloguer.
Torelló

ALBERT LLIMÓS

Que l’escola de música de
Torelló tingui una ubicació
definitiva és una assignatura
pendent a Torelló des de fa
dècades. En els programes
electorals de la majoria de
grups s’hi incloïa trobar-lo.
L’edifici del Club de la plaça
Vella, sobre la Biblioteca Dos
Rius, es planteja com una
possible seu permanent. Formaria part d’un centre cultural que l’equip de govern de
Torelló planteja fer en aquest
espai, segons va anunciar al
ple d’aquest dilluns el regidor de Serveis Territorials,
Adrià Jaumira (ERC-JpT). El
mateix dia l’equip de govern
va acceptar una subvenció
de la Diputació de Barcelona
del Pla General d’Inversions
2020-23 de 920.000 euros, el
80% dels quals, uns 736.000
euros, anirien per aquest projecte i la resta, que encara no
té un destí fixat, podria ser
per elaborar el mateix projecte, explicava l’alcalde, Marçal
Ortuño (ERC-JpT).
La proposta, que es pot acabar de desenvolupar fins al
setembre i que segons Jaumira volen treballar amb la resta
de grups, planteja situar el
centre cultural a l’entorn del
Club, que encabiria l’escola
de música –actualment utilitza espais de l’escola Fortià
Solà–, l’Escola d’Arts Plàstiques i els annexos a aquestes
activitats com sales de creació, d’assaig, un auditori i
un espai polivalent. A prop
d’aquest edifici, a la caseta
del jardiner dels jardins
Vicenç Pujol, hi plantejarien
un ateneu, i finalment a les
dependències municipals de
la placeta Jacint Verdaguer

Necessita incorporar:

Contramestre
i teixidor/a
de telers
Tel. 93 830 03 95 - 659 94 27 31
Horari de contacte: de 8 a 13 i de 15 a 18h

jordiserrat@textil-bch.com

ES VALORARÀ:
Català, parlat i escrit.
Vehicle propi.
Resident a la comarca d’Osona.
Persona responsable, activa i de
tracte agradable.

Els interessats/ades podeu enviar CV,
el màxim de detallat possible, a: treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 201005
L’enviament de la candidatura implica l’acceptació de la Política de Privadesa que podeu consultar a:
https://el9nou.cat/docs/avis-legal.pdf

Despatx assessoria d’empreses
necessita incorporar

ADMINISTRATIU/IVA
COMPTABLE

Mitja jornada de treball
Experiència en comptabilitat bàsica 2 anys.
Interessats/ades envieu currículum a:
treball@vic.el9nou.com
i indiqueu la referència 99-174

El PAM no passarà
per ple
El ple va desestimar una moció de JxCat
sobre el Pla d’Acció Municipal (PAM), que instava el
govern a presentar el pla i
aprovar-lo abans d’acabar
l’any. ERC-JpT va dir que
està obert que l’oposició
hi faci aportacions però
que no es va portar al ple
perquè no és obligatori i
perquè no tindrien suport.
Torelló

desús. Abans havien acollit
els caus dels escoltes, el Tennis Taula Torelló a l’espai
de l’antic cinema, hi havia la
ludoteca i locals d’entitats.

Sant Pere promou la revisió del
nombre d’empadronats a cada
casa perquè paguin menys d’aigua
Sant Pere de Torelló
G.R.

Sant Pere promou la revisió
del nombre de persones
empadronades a cada habitatge perquè això pugui revertir
en una reducció del cànon de
l’aigua en les factures dels
veïns. L’alcalde, Jordi Fàbrega
(EpSP-AM), recorda que una
part de la taxa és la del consum que cobra l’Ajuntament i
l’altra, la del cànon que cobra

la Generalitat, que s’aplica a
partir del consum i funciona
per trams. L’aplicació d’un
tram o un altre va en funció
del nombre de persones
empadronades a l’habitatge.
Si n’hi ha més suposa una
reducció. Segons Fàbrega,
molts veïns no n’estan al
corrent i volen regularitzar
la situació que també servirà
per detectar “la picaresca” de
gent empadronada, per exemple, en segones residències.

EL 9 NOU
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Ple de Ripoll
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Jordi Munell (JxRipoll)

Xantal Pérez (ERC)

problemàtica sinó tot el país.
En aquest sentit va llegir
titulars similars de notícies de premsa ubicades en
poblacions de tot Catalunya
en els últims mesos.
L’equip de govern va voler
subratllar la idea que els
casos d’incivisme no són
habituals cada cap de setmana ni molt menys cada dia, i
va mostrar-se preocupat perquè es magnifiquin els fets
de juliol, assenyalant també
la premsa. Vilalta va explicar
que la policia fa una formació constant que aquests
darrers mesos s’ha vist frenada per la pandèmia i no
ha pogut ser presencial. La
regidora va especificar que
els agents busquen pacificar
els conflictes que es troben i
que en casos de complexitat
citen les persones implicades a les dependències policials. També va afirmar que
s’havien reduït els botellons
en les últimes setmanes i
es va mostrar molesta per

haver-se posat en dubte la
professionalitat dels agents
de l’autoritat.
La regidora d’ERC Xantal
Pérez va garantir que “no
dubtem de la policia”, però
alhora va qualificar l’estat de
Ripoll com a “brut i deixat”
i va apuntar que alguns vilatans creuen que és un “poble
sense llei”. També es va mostrar sorpresa que la Policia
Local només hagués aixecat
13 actes per no dur mascaretes des que és obligatori
portar-ne. En la seva moció
els republicans demanaven
que es reorganitzi la Policia
Local, apostant per un model
de proximitat, aportant
més recursos materials i en
formació, potenciant l’estabilitat de la plantilla, a més
de demanar “més determinació” en els casos flagrants
i reiteratius, i l’aplicació de
solucions urbanístiques.
La resta de partits del
consistori van compartir la
inquietud pels casos que

s’han viscut aquest estiu i
tardor al municipi. El regidor de la CUP Aitor Carmona va demanar més autocrítica per part de tothom i
va presentar una moció en
una línia similar per tal de
promoure alternatives d’oci
per al jovent, que va trobar
la complicitat de la resta de
partits. El socialista Enric
Pérez va instar a abordar
aquesta problemàtica en la
Junta Local de Seguretat.
Per la seva banda la regidora
no adscrita Sílvia Orriols
va lamentar que es vulgui
repercutir l’actitud dels incívics a la resta de la població
contractant més vigilants,
i va vincular el creixement
demogràfic de ripollesos
que satisfà l’equip de govern
amb aquesta mena d’incidències. La moció no va
prosperar amb l’única adhesió de la CUP i l’abstenció
socialista.
Aquesta mateixa setmana
l’Ajuntament ha publicitat
la millora en la il·luminació
de carrers del barri vell, una
mesura per eliminar punts
foscos que puguin afavorir
actituds agressives contra
col·lectius vulnerables. En el
mateix plenari es va aprovar
inicialment el Pla d’intervenció comunitària envers
les identitats socials que ha
coliderat el consistori ripollès i el Consorci de Benestar
Social, i que ha de servir
com a marc de referència per
combatre l’odi, la xenofòbia
i les mentides, complementant la Comissió Antirumors
que ja fa més de mig any que
funciona. El regidor Joan
Maria Roig va reconèixer
que la idea d’aquest pla va
néixer amb els atemptats del
17 d’agost de 2017, com a
mesura de protecció envers
les diferents identitats socials i la diversitat que coexisteix a la vila.

Ripoll demana a la
Generalitat que pagui
el reasfaltatge del
carrer Progrés

L’ACA localitzarà
les escorrenties
que van a la
Sèquia Molinar

Ripoll vol que
s’acceleri el
desdoblament de
la línia R3

L’Ajuntament de
Ripoll ha demanat a la
Generalitat que assumeixi
el cost de reasfaltar el carrer
Progrés, en tant que via
directa per anar a la Vall de
Camprodon. El pas continuat
de vehicles ha provocat
que el ferm de l’asfalt es
trobi en un estat precari. El
vial va ser recepcionat per
l’Ajuntament amb la previsió
que es pogués construir una
variant que trauria fora del
nucli urbà tot un trànsit que
una dècada i escaig després
es continua assumint. L’estat
del carrer demana que no s’hi
faci un simple asfaltat sinó
una actuació més a fons, que
triplica la partida que s’hi
havia previst el 2018.

Ripoll

L’ACA es farà càrrec
de localitzar els punts de la
Sèquia Molinar on de forma anòmala van a parar les
escorrenties de la muntanya
de Sant Roc durant episodis
de pluja. Les escorrenties
haurien d’anar als torrents
i recs que hi ha a la mateixa
muntanya. Aquestes afectacions van fer que a l’agost es
produïssin esllavissades que
van taponar el canal i rebentar alguns punts del mur. Les
actuacions per evitar-ho aniran a càrrec de l’ACA, mentre
que l’Ajuntament assumirà
el manteniment del canal en
el seu pas pel municipi i es
farà càrrec d’obrir i tancar els
vagants oberts sempre que
calgui.

Ripoll

Junts per Ripoll tomba una moció d’ERC que demanava augmentar la seguretat i la convivència

Munell diu que els aldarulls de Ripoll
els provoquen només quatre persones
Ripoll
Jordi Remolins

Els aldarulls que hi va haver
el primer cap de setmana
d’octubre a Ripoll i els
d’inicis de juliol van estar
protagonitzats per quatre
persones, segons va afirmar l’alcalde del municipi,
Jordi Munell, en el plenari
municipal de dimarts. Dos
d’aquests individus estarien
implicats en tots dos casos,
i van ser identificats, detinguts els dies posteriors de
l’últim incident i posats a
disposició judicial, tot i que
segons Munell “el marc legal
no acompanya” i van ser

gr

ans conce

deixats en llibertat al cap de
poca estona.
Una moció que va presentar ERC per la millora de la
seguretat i convivència a la
vila va provocar la reacció de
l’equip de govern de JxRipoll. La regidora responsable
de seguretat, Dolors Vilalta,
va qualificar la proposta
republicana com a “demagògia barata” i de moció
oportunista que serveix per
“alimentar percepcions que
augmenten la inseguretat”.
Munell va reforçar aquesta
línia assenyalant que algunes frases de la moció “estan
fora de lloc”, assenyalant que
no és Ripoll qui té aquesta
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Grans
Concerts
Vic 2020
Desena temporada
Amb el mecenatge de la
INSTITUCIÓ PUIG-PORRET

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE A LES 20.30 H

VERA MARTÍNEZ
MEHNER, VIOLÍ
CLAUDIO MARTÍNEZ
MEHNER, PIANO
El millor Beethoven per a violí i piano
Preu: 10 € - 20 €

www.latlantidavic.cat
Organitza

Amb el mecenatge

Patrocina

Ripoll

Una moció del grup
JxRipoll va posar de nou
sobre la taula el futur de la
línia ferroviària R3, demanant al govern espanyol i a
Adif que s’acceleri la gestió del seu desdoblament
i millora. L’alcalde, Jordi
Munell, va afirmar que al
ritme actual no s’escurçaran
temps fins d’aquí a deu anys,
i que cal que les obres es
converteixin en un projecte
estratègic per part de l’Estat.
El delegat de Rodalies per
part d’Adif, Pere Macias,
ha recomanat als diferents
ajuntaments per on passa
la línia que s’aprovin mocions en aquest sentit per tal
d’aconseguir la complicitat
de Madrid.
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Aigües d’Osona dona per
finalitzat l’episodi d’escuma
a la riera Major de Viladrau

Liquats Vegetals encara n’investiga les causes
Viladrau
G.F.

Tot i les imatges enregistrades aquesta mateixa setmana
per alguns veïns on encara
s’aprecia escuma en alguns
punts de la riera Major al seu
pas per Viladrau, des d’Aigües
d’Osona –empresa mixta que
gestiona la depuradora del
municipi– el responsable
polític, Carles Banús, explica
que des del divendres 23 d’octubre la instal·lació funciona
“amb normalitat”. En concret,
apunten que se n’ha fet un
seguiment per part dels tècnics després que el passat 18
d’octubre quedés malmesa
“la part biològica” a causa
d’un incident a la instal·lació
de Liquats Vegetals. Banús
comenta que la bromera dels
últims dies “es troba localitzada en zones amb rescloses”,
i que seria provocada “per
l’oxigenació de l’aigua en
combinació amb matèria orgà-

nica en descomposició”. Tot i
donar per tancat l’episodi de
contaminació, des d’Aigües
d’Osona sí que s’ha demanat a
Liquats Vegetals que no enviï
aigua des de la seva depuradora cap a la instal·lació municipal “fins que ens informin del
que va passar”. Des de l’ACA
expliquen que no van apreciar
mortalitat de peixos durant
els dies que l’escuma va ser
més present a la riera Major
i que hi ha una investigació
oberta per saber què va passar. També s’està pendent de
l’afectació en els macroinvertebrats, grans indicadors de la
qualitat biològica de l’aigua.
Des de Liquats Vegetals
remarquen que des del 18
d’octubre tenen la depuradora
de l’empresa tancada “a l’espera d’analitzar i concretar
què va desactivar els fangs i
va generar l’espuma”, i des de
llavors envien la seva aigua
amb camions cisterna cap a la
depuradora de Vic.
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13

Reclamen més suport econòmic i humà per gestionar els entorns naturals

Crit d’alerta des d’Osona Turisme
per fer front a la massificació
Vic
G.F.

L’increment de visitants
en determinats punts amb
interès natural i paisatgístic
d’Osona ha estat constant en
els últims mesos. En espais
gestionats per la Diputació,
com per exemple al Montseny,
s’han pogut destinar més
recursos econòmics i de personal a mesura que la problemàtica creixia, però en altres
municipis com Gurb, l’Esquirol o Tavertet, entre d’altres,
veuen atònits com l’incivisme
i la massificació en punts
concrets com el Morro de
l’Abella, la Foradada o la Creu
de Gurb, entre molts altres,
els genera molts maldecaps.
Aquest dimecres, i convocats
per Osona Turisme –òrgan
comarcal que vetlla per la promoció del territori–, 23 municipis osonencs van posar sobre
la taula aquesta problemàtica
generalitzada. “La nostra tasca

Diversos cotxes estacionats en una zona de pas de vehicles agrícoles

és fer promoció del territori
però també vetllar per la seva
conservació i respecte a la
gent que hi viu”, explica Àlex
Montanyà, responsable polític
d’Osona Turisme i alcalde de
l’Esquirol.
Més enllà de la coordinació
ja existent entre els municipis
afectats per trobar solucions
a l’hora de gestionar pics de
visitants, Montanyà remarca que és imprescindible el

PUBLICITAT Serveis

Ara és el moment
de tornar a estar
al seu costat.

Tots Sants 2020
Consulti les recomanacions dels
organismes oficials i empreses
administradores de cementiris sobre
el protocol a seguir durant aquests dies.

suport econòmic i humà d’institucions com la Generalitat
i la Diputació: “Els recursos
dels pobles afectats per destinar a l’arribada de molta gent
al poble són molt limitats”,
conclou. El confinament perimetral de municipis durant
el cap de setmana ha d’aturar
l’arribada de visitants als
espais naturals i de fet s’ha
desactivat el control d’accés
especial per al Montseny.
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Tots Sants

La pandèmia ha marcat el dol de moltes famílies d’Osona i el Ripollès que
han perdut éssers estimats durant
aquest any. Hagi estat a causa del co-

Divendres, 30 d’octubre de 2020

ronavirus o no, el confinament i les
mesures posteriors han afectat la
forma tradicional de fer els enterraments i les cerimònies de comiat. A

Osona, un de cada cinc enterraments
ha estat a causa de persones i han
mort un 22% més de persones que
l’any passat.

Un Tots Sants marcat per la Covid-19
Una de cada cinc de les defuncions d’Osona d’aquest 2020 ha estat de víctimes del coronavirus, segons les funeràries
Vic/Ripoll

Un difunt a causa del coronavirus i els seus familiars
directes positius o negatius
però confinats i, per tant,
sense poder fer o acudir
a la cerimònia de comiat i
l’enterrament com l’entenem tradicionalment. I en
acabar la quarantena, anar a
recollir les cendres. És una
situació extrema però real
amb la qual s’han trobat
algunes persones d’Osona i
el Ripollès des de l’inici de
la pandèmia. En altres casos,
no tan vinculats directament
amb la Covid-19, n’han patit
les restriccions de limitació
d’aforament als centres de
culte o d’assistència als tanatoris i cementiris.
En aquest 2020 marcat per
la pandèmia el nombre de
difunts a la comarca d’Osona ha augmentat un 21,9%,
segons les dades facilitades
per les quatre funeràries
del territori. En global s’han
fet 1.438 serveis des de
l’inici d’any, mentre que en
el mateix període de l’any
anterior en van ser 1.180. Els
difunts a causa de la Covid19 representen també un
21,9%, un de cada cinc, i la
xifra s’enfilaria fins a 315,
la majoria del mes d’abril,
encara que el nombre podria
ser més alt, ja que segons els
experts al març, el segon mes
amb el nombre més elevat de
defuncions, es podrien haver
produït més víctimes a causa
del coronavirus a qui no se’ls
haurien realitzat proves per

BERNAT CEDÓ

Guillem Rico

Visitants al cementiri de Vic durant el cap de setmana passat

confirmar-ho. Desgranat per
zones, als municipis de la
Vall del Ges, el Voltreganès
i el Bisaura, on treballa la
funerària Xicoy, el nombre
de difunts per Covid-19 és
més alt, un de cada quatre, el
25,3%. Aquesta situació seria
similar a la dels municipis de
la Mancomunitat La Plana,
on el percentatge de morts a
causa de la pandèmia és del
25,6%. En el cas de Vic, Manlleu i altres pobles que gestiona la funerària Cuberta,
el percentatge és del 21,2%;
mentre que al Lluçanès, on el
coronavirus no hi ha tingut
tanta presència, ha estat del
6,8%. En el cas del Ripollès,
l’empresa Àltima, que gestiona la funerària, no pot facili-

“La pandèmia
ha canviat els
factors de risc
per desenvolupar
dols complexos”
tar les dades, encara que diu
que serien similars a les del
mateix període del 2019, ja
que la pandèmia no ha tingut
una presència molt alta a la
comarca.
Des de les funeràries expliquen que moltes cerimònies
s’han hagut de fer en dies
posteriors. En alguns casos,
sobretot durant el primer
estat d’alarma, si no hi podia

assistir cap familiar s’enviaven fotos del procés. Consideren que és important que
els cementiris tinguin certa
normalitat, tot i les mesures
sanitàries, perquè els qui no
s’han pogut acomiadar d’éssers estimats puguin anar al
cementiri.
Situacions d’aquest tipus
poden alterar els processos
de dol. La doctora en Psicologia i directora adjunta de
la Càtedra de Salut Mental,
Gemma Prat, explica que
la situació “ha canviat els
factors de risc per desenvolupar dols més complexos”.
D’entrada, els processos
de dol, diu la psicòloga, no
els consideren patològics,
“serveixen per adaptar-se a

Música en directe
als cementiris de
Vic i Ripoll

El cementiri de Ripoll també habilita
un espai dedicat al dol perinatal
Dues lloses funeràries que ha cedit el
Museu Etnogràfic de Ripoll i dues estrelles formen
part del nou espai memorial dedicat al dol perinatal que es va obrir aquest dimecres al cementiri
de Ripoll, al final de la via A. És el primer espai
d’aquest tipus del Ripollès on recordar i retre
homenatge a fills difunts durant el període gestacional, un dol que, com recordava l’alcalde, Jordi
Munell, en moltes ocasions “era ocult”. El regidor
d’Alternativa per Ripoll, Aitor Carmona, que també va ser a la presentació oficial de l’espai, va agrair
que s’hagués portat a terme la demanda que van
reivindicar des de la seva formació. Precisament
aquesta setmana des d’ERC de Sant Joan demanaven també un lloc per al dol perinatal al municipi.
Torelló i Vic també disposen d’espais d’aquest
tipus des de l’any passat.

una nova situació” ja que les
persones “evolucionen dins
d’aquest procés i accepten la
pèrdua”. Si esdevé complex,
hi pot haver el risc que es
cronifiqui. Però perquè surti
aquest dol complex, explica
Prat, han de passar més de
dotze mesos, per tant, “si la
pandèmia ho ha modificat,
encara no ho sabem”. Si es
compara amb altres situacions sobrevingudes, afegeix,
“sabem que aquestes circumstàncies poden augmentar
els factors de risc per dols
complexos”. En aquest sentit
es refereix a morts sobtades,
no esperades, de persones a
qui no es pot acompanyar o
visitar, a banda de no poder
fer les cerimònies. La doctora en Psicologia remarca que
no tothom desenvoluparà un
dol complex, ja que també
“depèn de factors personals,
si s’han tingut problemes psicològics previs, del tipus de
relació que teníem o de com
som o afrontem les coses”
a banda de “si hi ha altres
estressors”, com situacions
derivades de la pandèmia
o pèrdues econòmiques o
laborals. Davant de situacions complicades com el dol,
Prat diu que “ens hem de
permetre estar malament
quan hi ha una pèrdua significativa, hem d’expressar els
sentiments, s’ha de deixar
anar”. Recomana cuidar-se,
buscar suport social o ajuda a
experts si és necessari. En la
diada de Tots Sants, “l’important és que es podrà anar al
cementiri i honrar les persones desaparegudes”.

Ripoll

Els cementiris de
Vic i Ripoll comptaran amb
música en directe aquest
diumenge amb motiu del
dia de Tots Sants. Als de les
dues comarques s’han aplicat
mesures per evitar la propagació de la pandèmia com
habilitar recorreguts, més
punts d’accés i de sortida i el
control del nombre de persones que hi assisteixen alhora.
D’altra banda, a Ripoll, han
habilitat un servei de bus
urbà dissabte i diumenge per
facilitar l’accés al cementiri
per evitar embussos a l’accés.

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Vic/Ripoll

NOTICIES
Tots Sants
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Castells, Nogué i Pujol, aquest dijous davant el monòlit dels jardins Marie Curie del cementiri de Vic

En record dels donants d’òrgans
El cementiri de Vic estrena un espai pioner a Catalunya per
dipositar les cendres dels donants del cos a la ciència

Els familiars de les persones
que donen el cos a la ciència
a la Facultat de Medicina de
la UVic-UCC disposen d’un
nou espai on fer el procés de

dol i els donants, d’un lloc on
se’ls homenatja. El cementiri
de Vic ha estrenat una zona
pionera a Catalunya per dipositar les cendres dels donants
a la nova zona anomenada
jardins Marie Curie.
L’espai s’ha habilitat a pro-

				

PUBLICITAT Serveis

Vic
G.R.

posta de la Facultat de Medicina per fer “un homenatge
molt merescut” als donants
que permeten que els estudiants aprenguin aspectes
anatòmics, segons el degà,
Ramon Pujol. La responsable
del servei de donació de cos-

 
 
 

sos, Laia Nogué, explicava
aquest dijous a la tarda a
la presentació que un cop
acabada la tasca a la facultat
els cossos s’incineren i ara
les cendres es portaran a un
dipòsit que segons apuntava
el regidor de Manteniment
i Serveis, Albert Castells,
representarà també “el
retorn a la terra”.
Segons Nogué, des que
es va engegar el servei fa
dos anys, s’hi han apuntat
360 donants, dels quals hi
ha hagut la defunció de 22
persones. Les cendres dels
primers donants ara estan
en custòdia de la funerària
i properament es portaran
en aquest dipòsit. Nogué
recordava que un cop el cos
forma part de la facultat, la
relació amb la família “es
trenca” per preservar l’anonimat i d’aquesta manera
tindran un lloc físic on
homenatjar-los.
Els jardins Marie Curie,
segons Castells, s’han plantejat amb elements naturals
com margues de la Plana de
Vic i pedra de Folgueroles.
De cara al futur es plantegen adequar un jardí
d’espargiment de cendres al
mateix cementiri.

Servei i atenció personalitzada
Consulta les quotes adaptades segons el servei.

RECOMANACIONS A
L’HORA D’ANAR ALS
CEMENTIRIS
Seguiu les indicacions d’aforament,
les entrades i sortides i recorreguts
indicats, mantenint sempre
la distància d’1,5 metres.
Es poden dipositar
flors en els nínxols respectant la
distància interpersonal i fent ús de gel hidroalcohòlic abans i després de
l’ofrena.
Si utilitzeu les
escales mòbils per
accedir als nínxols,
feu ús del gel hidroalcohòlic abans i després
d’utilitzar-les.
Limiteu el temps
d’estada i l’ús de
bancs i seients.
És obligatori l’ús
de mascareta.
No es pot menjar ni
beure.

t’ho portem a casa

G E N T G R A N · DEPENDÈNCIA
MOBILITAT REDUÏDA · DIVERSITAT FUNCIONAL
ALTES HOSPITALÀRIES · CONCILIACIÓ FAMILIAR

La qualitat d’una alimentació
saludable i equilibrada.
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Productes de qualitat
931 31 71 81

info@pepetavilaro.cat
www.pepetavilaro.cat

Tel. 93 886 11 62

peixospovedano.com
Entra al web i hi trobaràs la distribució i els
telèfons per fer l’encàrrec a la comarca.
Truca’ns i fes la teva comanda!

682 05 52 29
Segueix-nos i veuràs totes les ofertes!
peixos_povedano
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EXPERTS EN DIVERSOS ÀMBITS D’esquerra a dreta, Jordi del Río, psiquiatre i psicoterapeuta; Antoni Tort, pedagog i catedràtic de la UVic-UCC; Marta Boixader, mestra i directora de l’institut escola J. M. Xandri de Sant Pere; David del Rosario, investigador en neurociència cognitiva; Sergi Pérez, filòsof i
economista, i Maria Costa, que va conduir el debat, aquest dimarts als estudis d’EL 9 TV

El camí de l’educació
Cinc experts d’àmbits diversos com l’educació i la pedagogia, la psiquiatria, la
neurociència, la filosofia i l’economia debaten sobre cap on va el món educatiu
Vic
Guillem Rico

A l’escola “em van preparar
per a un món que quan era
gran ja no existia” i la voluntat del sector educatiu actual
és que això de cara al futur
no sigui així. La frase la deia
David del Rosario, investigador en neurociència cognitiva
i especialista en autocura
mental i neuronal i un dels
cinc ponents del debat “Educar. On som i cap a on podem
anar”, que es va fer aquest
dimarts per EL 9 TV impul-

sat per Jordi Pérez, davant
la seva inquietud pel món
educatiu. Pérez pretenia fer
reflexionar el públic en un
país amb un nivell de fracàs
escolar del 17% i que està a la
cua d’Europa en inversió en
educació.
Del Rosario era conscient, i
deia que ho va poder constatar en el debat, que “ara trobo
mestres i professors que
estan predisposats a educar
en la llibertat de triar”. I en
aquest sentit la directora de
l’institut escola Josep Maria
Xandri de Sant Pere, Marta

Boixader, explicava la seva
experiència amb un projecte educatiu transformador
que van començar a aplicar
al centre fa dos cursos. Per
ella, cal tenir un bon projecte
educatiu perquè tot l’equip
entengui la mateixa manera
de treballar i a partir d’aquí
dotar els alumnes d’eines
per “aprendre a pensar, a ser
més emprenedors i afrontar
problemes”, aspectes que es
trobaran al llarg de la vida.
Boixader deia que en el projecte els donen moltes opcions d’escollir perquè “quan

esculls saps que deixes alguna cosa enrere, t’ajuda a veure si has triat bé o aprendre si
no era el camí bo”. En aquest
sentit parlava de “donar espai
a l’error”.
Al llarg del debat parlaven
de donar eines als infants
per fer un aprenentatge
vivencial. El psiquiatre i
psicoterapeuta del Consultori Bayés Jordi del Río
plantejava la idea que “hem
de diferenciar educar de
domar o domesticar”, perquè
segons el seu parer ensenyar
és “fomentar la creativitat”

també a través del joc. De fet,
com afegia Boixader, “abans
anaves a les aules a aprendre
una informació que només
era als llibres”. I ara, en l’era
digital, “la informació és a tot
arreu” i per això “és important aquesta creativitat, per
agafar la informació que
necessiten”. Així, “la finalitat
no és el contingut, és un procés a través de la creativitat
per resoldre reptes”. Segons
Del Río, ara “hem passat del
coneixement oral a un món
que es mou per imatges”,
un coneixement que deia
“simplificat en què la part
emocional queda camuflada”,
i en què tots consideren que
s’ha de treballar. El filòsof
Sergi Pérez apuntava que
el fet educatiu ha d’incloure un diàleg, ja que durant
molt temps “ens han volgut
ensenyar què pensar; ara
ensenyem com arribar a un
pensament individualitzat i
no deixat com fins ara”. En
aquest sentit deia que “cal
deixar espai als alumnes perquè d’ells sorgeixin respostes
que construeixin el seu jo”.
Al llarg de les intervencions els ponents també van fer
referència a l’entorn. Antoni
Tort, pedagog i catedràtic de
la UVic-UCC, deia que “hi ha
moltes tradicions a modificar sobre què vol dir èxit o
fracàs i per desgràcia depèn
del capital social i cultural, la
motxilla que porten de l’entorn” els alumnes. Tort afirmava que ell “desconfiaria
del qui et ven el mètode perfecte”, ja que pot funcionar
de maneres diferents segons
l’entorn. Boixader afegia que
es tracta d’un acte social en
què “s’aprèn de l’altre i gràcies a l’altre” i això “ajudarà a
fer una societat millor”.

Protesta davant l’oficina de
Sorea per denunciar “traves”
per a la gestió pública de l’aigua
Torelló
G.R.

Amb pancartes amb lemes
com “Volem l’aigua pública”
o “Prou xantatge” enganxades a la façana de l’oficina de
l’empresa Sorea, que gestiona
el servei d’aigua a Torelló,
membres de la plataforma
Volem l’aigua neta, clara i
nostra volien denunciar les
“traves” que diuen que posa
Sorea al nou model de gestió
pública de l’aigua a Osona,
amb la creació de l’empresa
pública Onaigua per part del
Consell Comarcal. Sorea ha
impugnat en via judicial els
actes administratius adoptats
pel Consell i per quatre dels
ajuntaments que han decidit

optar per aquest model i que
fins ara gestiona Sorea: Torelló, Balenyà, Sant Vicenç i
Sant Julià.
Segons els membres del
col·lectiu, “a Osona hi ha
en joc el possible futur del
model de gestió de l’aigua a
Catalunya” ja que el Consell
“és pioner en la creació d’una
empresa pública comarcal”
per prestar aquest servei als
municipis. Diuen que amb
els processos judicials Sorea
vol “desencoratjar altres
municipis, endarrerir aquests
processos i encarir-los amb
despeses judicials”, i afegeixen que la gestió de l’aigua
“és un gran pastís en forma
de beneficis econòmics al
qual no volen renunciar les

GUILLEM RICO

L’empresa impugna els acords del Consell d’Osona

Membres de la plataforma Volem l’aigua neta, clara i nostra, aquest dimecres davant l’oficina de Sorea a Torelló

multinacionals de l’aigua” i
hi inclouen Sorea, que forma
part del grup Agbar.
Des del Consell Comarcal, el conseller del Cicle
de l’Aigua, Èric Sibina, diu
que el procés judicial “de
moment no ha fet aturar el
procés de l’empresa”, que

podria començar a funcionar
el primer semestre de l’any
vinent. Sí que afecta, diu, en
el temps que han de dedicar
al procés judicial i als costos
econòmics que comporta.
Per la seva banda, des de
Sorea expliquen que el principal motiu de la impugnació

és que la decisió de comarcalitzar el servei “respon a
motius essencialment polítics” i que s’ha adoptat “sense
justificar” si seria més eficient i sostenible”, i afegeixen
que el procés “ha de permetre
valorar objectivament si respon a un interès públic real”.

NOTICIES
Bigotis solidaris
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Els vigatans Marc Carol i Albert Sentias traslladen a Vic el Movember, iniciativa que vol
conscienciar contra problemes de salut masculins, com els càncers de pròstata i testicles
Vic

Més enllà d’un aspecte estètic,
deixar-se el bigoti pot arribar
a ser un gest solidari. L’any
1999 naixia a Austràlia el
moviment Movember (contracció de moustache i november), que consisteix en el fet
que els homes es deixen créixer el bigoti durant un mes
per ajudar a conscienciar bàsicament de tres problemes de
salut masculina, sovint silenciats: el càncer de pròstata, el de
testicle i la depressió. L’objectiu, recollir fons per mirar de
combatre’ls. La iniciativa s’ha
anat estenent arreu del món
–l’any 2004 naixia pròpiament
la Fundació Movember– i ara
arriba a Vic i comarca gràcies
a una iniciativa del perruquer
i estilista Marc Carol i el procurador i administrador de
finques Albert Sentias.
La campanya consisteix a
deixar-se el bigoti a partir de
diumenge, 1 de novembre, i

MIQUEL ERRA

Miquel Erra

Marc Carol, que ja s’ha deixat el bigoti, i Albert Sentias, amb una de les mascaretes, a la perruqueria Hair Club de Vic

no afaitar-se’l fins al 30 del
mateix mes. Aquell dia s’acostuma a organitzar un acte
benèfic conjunt per recaptar
fons. L’actual context, però,
ha obligat els dos impulsors
de la campanya a donar-li, per
aquesta primera edició, un

PUBLICITAT Teatre

nou format, “però mantenintne l’esperit”. Així, més enllà
de saber si el dia 30 podran
organitzar algun acte simbòlic, han posat a la venda dos
models d’una mascareta amb
uns bigotis dibuixats, a 10
euros la unitat. Els diners es

destinaran, aquest primer any,
a la lluita contra els càncers de
pròstata i testicles. La donació, que es vehicularà a través
d’Osona contra el Càncer, servirà per a la compra de material o maquinària específics per
a l’Hospital Universitari de

17

Vic. El de pròstata, per exemple, és el càncer més habitual
entre la població masculina i
en el cas d’Osona representa
més d’un 20% dels tumors
malignes que es detecten
entre els homes. “Avui encara
costa que entre els homes es
parli obertament de malalties
com aquestes”, reconeixen
Carol i Sentias, que confien
que la iniciativa es vagi estenent al conjunt de la comarca.
“L’objectiu és anar sumant
efectius i consolidar aquesta
proposta dins del calendari
d’activitats solidàries que
s’organitzen habitualment
a la comarca”, apunten. Les
mascaretes ja es poden adquirir en alguns comerços de Vic
i Manlleu o per exemple al
vestíbul del Club Tennis Vic.
Ara mateix resten oberts a la
col·laboració d’altres establiments o entitats que vulguin
distribuir-les. A banda de
comprar la mascareta, els dos
impulsors animen a tots els
homes de la comarca a deixarse bigoti durant aquest mes
de novembre i compartir les
imatges a través de les xarxes
socials. Per als que puguin
tenir reticències estètiques,
“per Europa està estesa la tendència i molta gent popular ja
s’està deixant bigoti”, destaca
Carol. Paraula d’estilista.
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Mor l’exalcalde
de Calldetenes
Josep Aguilar

La majoria d’intervencions realitzades per la Policia Local han estat per robatoris

Vuit detencions a Manlleu
en menys de dues setmanes
Manlleu
EL 9 NOU

va posar a disposició de la
policia les gravacions de les
càmeres de seguretat, que
van permetre identificar i
detenir el presumpte autor
quatre dies després. El diumenge 18 d’octubre al migdia un veí del carrer del Pont
va informar a la Policia Local
que creia que hi havia des-

Les càmeres de
vigilància van ser
claus en una de
les detencions

La custòdia dels
vuit detinguts ha
anat a càrrec dels
Mossos

Les càmeres de videovigilància van jugar un paper
decisiu en la detenció d’un
lladre que va actuar el 17
d’octubre en un establiment
del carrer Cavalleria. Tot i
que els veïns van avisar de la
trencadissa de l’aparador, el
delinqüent es va poder escapar. La propietat del negoci

coneguts a dins de casa seva.
Els agents s’hi van desplaçar
i hi van trobar dues persones
que van ser immediatament
detingudes per entrada a
habitatge aliè i robatori amb
força.
Més complicada va ser la
intervenció que va tenir lloc
diumenge passat: després

que sonés l’alarma d’una
casa del carrer Donya Blanca i Núria, i es veiés sortir
corrents una persona en
direcció a uns camps propers,
la Policia Local va iniciar un
dispositiu per detenir-lo.
L’objectiu es va aconseguir
en primera instància, però
un cop traslladat al Centre
d’Atenció Primària per ferli un reconeixement mèdic
es va escapar saltant per un
marge de dos metres. Els
agents el van poder aturar de
seguida i va ser entregat als
Mossos d’Esquadra.
Un fet important en les
vuit detencions realitzades
en les últimes setmanes és
que hi ha hagut molta col·
laboració amb els Mossos
d’Esquadra, i la custòdia dels
detinguts ja ha anat a càrrec
de la policia autonòmica.
Això agilitza els tràmits i
permet a la Policia Local
tornar a patrullar de seguida
pels carrers.

Retiren un niu de vespa asiàtica a Tona

Mobilitzacions sobiranistes a Vic

Veïns de la zona propera al parc de les Feixetes van
alertar fa tres setmanes de la presència de vespes de grans
dimensions i la setmana passada es va detectar un niu de vespa asiàtica en un arbre del carrer Lurdes. Dimarts, després
que caigués a terra, una empresa especialitzada el va retirar.

Vic

Tona

L’ACA neteja la llera
de diversos cursos
fluvials del Lluçanès

Dilluns, representants del CDR Alt Ter van reclamar a la
plaça Major de Vic l’aplicació de la declaració d’independència
ajornada des del 27 d’octubre de 2017. Dimecres al vespre –a
la foto–, hi va haver una nova mobilització contra la detenció
d’empresaris presumptament vinculats al procés sobiranista.

L’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) està duent
a terme en les últimes setmanes diverses actuacions en
punts fluvials de la comarca
del Lluçanès per tal de garantir una bona circulació de
l’aigua i reduir el risc d’inundacions en cas de crescudes
del cabal. L’actuació, que es
fa en col·laboració amb el
Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE) de Presos, consisteix en la retirada
d’arbres morts o que havien
caigut a la llera i el desbrossament de taps de vegetació.
En concret s’ha actuat a la
riera del Lluçanès –a la zona
del rec de Muntanyola a Santa Eulàlia de Puig-oriol–, i a
la riera Gavarresa, a l’entorn
del Molí de la Coromina i a
prop d’Oristà. El cost de la
intervenció és d’uns 13.000
euros.
Oristà

ALBERT LLIMÓS

AJUNTAMENT DE TONA

La Policia Local de Manlleu
ha efectuat vuit detencions
en els últims quinze dies,
sobretot per robatoris i violació de domicili. La primera
de les detencions va tenir
lloc el 14 d’octubre a les 3
de la matinada. Una patrulla nocturna de paisà de la
policia local va localitzar
una persona caminant pel
carrer Doctor Oliveras sense
mascareta. Un cop aturat per
l’incompliment d’una de les
mesures de prevenció per
frenar el contagi del coronavirus se’l va escorcollar i se li
van trobar 50 grams del que
semblava cocaïna.
Dos dies després, la Policia Local va rebre diverses
trucades pels volts de les 9
del vespre alertant que tres
individus estaven clavant
cops a l’entrada d’un domicili
de l’avinguda Garrotxa de

Manlleu. Quan la patrulla hi
va arribar, els sospitosos ja
eren a l’interior. Els agents
hi van poder accedir amb la
clau del propietari de la casa,
i a dins hi van identificar
tres persones que van quedar
detingudes pels presumptes
delictes de violació de domicili i robatori.

Dimarts passat
va morir a l’edat de 91 anys
Josep Aguilar i Corts, qui va
ser alcalde de Calldetenes
entre el 1979 i el 1992 encapçalant la candidatura de
CiU. Més enllà de ser recordat com el primer alcalde
escollit en unes eleccions
democràtiques, Aguilar va
contribuir de manera clara
en la vida política, cultural
i esportiva de Calldetenes.
Entre d’altres, va ser impulsor dels Premis Literaris
del municipi, fundador del
Club Saturn d’atletisme o
creador del reconegut Cros
de Calldetenes. L’acte d’enterrament va ser dimecres
a l’església parroquial de la
Mercè.
Calldetenes

El PDeCAT escull
nova coordinadora a
la Catalunya Central
L’assemblea del Partit Demòcrata Català (PDeCAT) a
la Catalunya Central es va
reunir la setmana passada per
decidir qui agafava el relleu
de l’alcalde de Gironella,
David Font, fins aquest mes
d’octubre coordinador de
l’executiva a la vegueria. L’escollida ha estat Anna Guixà,
alcaldessa de Sant Quirze
Safaja, al Moianès. Segons
va comunicar el partit, Guixà
assumirà la coordinació de
l’executiva fins al proper any.
El president del PDeCAT,
David Bonveí, va agrair la tasca de David Font i va animar
Guixà a treballar per la cohesió de les cinc comarques que
formen la vegueria.
Sant Quirze Safaja

Tanatori de Torelló
Carrer del Ter, 100
08570 Torelló
Telf. 93 859 35 57
Urgències. 629 78 46 40
xicoy@osonanet.com
www.funerariaxicoy.cat
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Superar un ictus

Unes 250 persones ingressen cada any al CHV per obstrucció o trencament d’una artèria
cerebral, però cada cop són més les persones que el superen. Dijous era el Dia Mundial de l’Ictus
Vic

Un ictus és una afectació
cerebral que es produeix
quan de manera sobtada es
talla el reg sanguini a una
determinada zona del cervell. L’episodi provoca que
no arribi oxigen a les cèl·
lules, el que pot comportar
danys importants segons la
part afectada o fins i tot la
mort. En funció de l’episodi vascular i l’afectació de
l’artèria parlem d’un ictus
hemorràgic, “que és quan hi
ha un trencament de vasos
sanguinis”, o isquèmic, “que
es produeix quan hi ha una
obstrucció”, detalla Josep
Maria Aragonès, neuròleg
del Consorci Hospitalari
de Vic. Aquest dijous es va
commemorar el Dia Mundial
de l’Ictus, un bon moment
per prendre consciència del
que és aquesta malaltia vascular, com es pot prevenir i
com s’ha d’afrontar en cas de
patir-la.
De fet, l’ictus representa
a dia d’avui la segona causa
de mort entre la població a
Catalunya, la primera entre
les dones, i suposa un dels
principals detonants de
disfunció física i cognitiva,
segons apunten des de la
Fundació Ictus, que encapçala el metge i exalcalde
de Barcelona Xavier Trias.
A Catalunya, la incidència d’aquesta afectació és
d’uns 13.000 casos cada any,
mentre que a Osona la xifra
d’ingressos al Consorci Hospitalari de Vic per un primer
episodi “se situa entre els
200 i els 250 pacients anuals”, apunta Aragonès. En
aquest sentit, el neuròleg
del CHV remarca que en les
últimes dècades s’ha aconseguit “reduir la incidència
dels ictus entre la població
així com també la seva gravetat”. Una mostra d’això és
que actualment la mortalitat
en els sis mesos posteriors a
patir un ictus “s’ha situat en
una xifra inferior al 20%”,
segons Aragonès.
En aquest objectiu de
controlar més i millor els
episodis d’ictus hi han jugat
un paper clau variables com
la prevenció, la millora dels
tractaments disponibles i la
rehabilitació dels pacients.
Pel que fa a la prevenció, tot
i ser una malaltia que apareix de manera sobtada i que
en una part de la població ve
donada per motius genètics,
Aragonès apunta que hi ha
indicadors “com la hipertensió i les arítmies” que perme-

ALBERT LLIMÓS

Guillem Freixa

Jordi Serra amb la carrabina amb què practica tir olímpic, disciplina que li ha permès millorar el seu camp de visió

Tocar una moneda a 50 metres
Jordi Serra va patir un ictus el 2014 i la visió li va quedar afectada
L’Esquirol
G.F.

Com gairebé cada cap de
setmana, l’abril de 2014
Jordi Serra, aleshores amb
69 anys, tenia previst fer
una sortida amb bicicleta
amb tota la colla del seu
poble, l’Esquirol. El dissabte, però, “em va venir un
mal de cap molt fort” i el
diumenge se’l va passar al
llit “perquè em pensava que
era un atac de migranya”.
De seguida va notar que
alguna cosa no li encaixava
en el seu diagnòstic “ja que
em trobava desorientat i
molt despistat” i començava
a tenir problemes de visió.
El dilluns els metges li
confirmaven el que li estava passant: patia un ictus.
L’artèria caròtida superior
s’havia bloquejat “i va deixar inactiva tota la zona que
regava de sang”, amb una
especial incidència en la
part del cervell vinculada
a la visió. De fet, durant
els primers dies i setmanes
de l’ictus “tenia il·lusions
òptiques”, una afectació que
li generava escenes “com
veure plantes al cap de la
gent, rocs i pedres a dins de
casa o brutícia en zones que
estaven netes”.
Després de ser tractat a la
Clínica de Vic i a l’Hospital

General de Catalunya, i que
els metges confirmessin
que l’infart cerebral estava
ben detectat i sota control,
li van implantar un Stent
a la caròtida per recuperar
el pas de la sang en el punt
afectat, “però em van avisar
que seria complicat i que
m’hauria d’acostumar a les
seqüeles que em deixaria
l’ictus”.
L’afectació més important
que li va provocar l’obstruc-

Amb 75 anys
practica tir
olímpic, bicicleta
i esquí
ció de l’artèria va ser en el
camp visual, “ja que amb
l’ull dret hi veig amb un
angle d’aproximadament el
70%”. Aquesta situació “em
va deixar fotut”, però fidel
al seu tarannà optimista i a
la seva vida activa “l’esport
es va convertir en la meva
millor eina de recuperació”.
Tot i això, el retorn a la
normalitat no va ser fàcil,
i per exemple una de les
primeres decisions va ser
comunicar als companys del
club de tir que ho deixava:
“L’ictus em provocava tremolors, no podia ni aguan-

tar bé la pistola ni apuntar
correctament”, explica.
Conscients de la situació
que acabava de superar li
van proposar que provés el
tir olímpic amb carrabina,
modalitat que permet recolzar l’escopeta. La prova va
ser satisfactòria “i ara puc
assegurar que a 50 metres
de distància fallo pocs tirs
a un objecte tan petit com
una moneda d’un cèntim”.
Més enllà de recuperar una
activitat que li agrada, el
tir també ha tingut efectes
en la seva salut: “Apunto
amb l’ull dret, m’obligo a
forçar la vista i l’oftalmòleg
ha detectat que he guanyat
camp visual”. La bicicleta,
“on acumulo 23.000 quilòmetres des del 2014”, o l’esquí, que continua practicant
amb la col·laboració de la
seva dona, Núria Raurell,
han convertit Jordi Serra en
tot un exemple de superació
després de patir un ictus.
En aquest sentit, Serra es
mostra “content” de poder
explicar la seva història “i
servir de motivació i ajuda
a qui estigui passant per
això”, i envia un missatge
d’optimisme: “Mireu el que
feia, el que em va passar i el
que he pogut tornar a fer”.
Per aconseguir-ho, apunta a
una metodologia concreta:
la constància.
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ten anticipar el problema. El
neuròleg remarca que poder
fer seguiments regulars dels
paràmetres cardiovasculars
de les persones ha aconseguit “reduir el nombre de
casos i també la gravetat
dels que s’acaben produint”.
Atacar factors de risc modificables en el dia a dia de les
persones com el tabaquisme,
l’alcoholisme o una vida amb
poca activitat física “també
són molt importants”.
Quan ens trobem davant
d’un possible episodi d’ictus,
el temps de reacció pot ser
decisiu per evitar seqüeles
i danys irreversibles. En
aquest sentit, un mal de cap
molt intens i sobtat, desorientació o problemes de
visió poden fer encendre les
primeres alarmes, moment
en què un familiar pot aplicar un protocol efectiu i
fàcil de recordar recollit en
l’acrònim Rapid: es tracta de
riure, “per veure si es desvia
la boca”; aixecar els braços,
“detectant alguna paràlisi
en les extremitats”; parlar,
“valorant alteracions en la
parla”; ictus, “confirmant
la hipòtesi si es compleixen
les variables anteriors”, i de

Controlar la
hipertensió i les
arítmies és clau
en l’aparició i la
gravetat d’un ictus
pressa, “en la necessitat d’activar els serveis mèdics al
més aviat possible”, descriu
Aragonès. En l’atenció mèdica hi destaquen protocols
d’actuació com el codi ictus,
que permet mobilitzar vehicles de transport de pacients
i professionals especialitzats per fer front a aquesta
afectació. A més a més, des
del Consorci Hospitalari de
Vic es valora cada cas i es
compta amb la col·laboració
i coordinació d’un hospital
de primer nivell com el de la
Vall d’Hebron, “amb qui realitzem intervencions a distància a través del teleictus”,
una tecnologia que permet
realitzar “rescat intraarterial
amb trombectomia” seguint
les indicacions que ofereixen
des del centre barceloní.
Per últim, després que un
pacient hagi patit un ictus i
l’hagi superat, cal posar molt
d’èmfasi en la recuperació i
la disminució de les seqüeles
que hagi pogut provocar en
el seu cos. “La rehabilitació
s’ha d’iniciar a partir del
primer dia que es pugui”,
explica Aragonès, que també remarca que durant les
setmanes següents a l’afectació cal fer “un seguiment
exhaustiu de l’evolució del
pacient” per evitar que no hi
hagi cap complicació.

NOTICIES
“Fer fora Moreno de l’antic
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govern va ser un acte de valentia”
Albert Aguilar, regidor de JxCat a l’oposició de Roda de Ter
Roda de Ter

Albert Aguilar era el número
2 de la llista de JxCat a Roda.
Després d’estar gairebé un
any en un govern de coalició
amb IPR, fruit de l’expulsió
del portaveu del seu grup i
la marxa d’una regidora va
desencadenar una moció de
censura que ha comportat un
canvi de govern.
Des de la setmana passada
li han retirat la condició de
portaveu de JxCat de forma
cautelar. Una funció que
tenia des que van expulsar
Joan Moreno del govern i
el van fer fora del PDeCAT.
S’esperava que passés?
És una mesura cautelar.
Ens ha sorprès que es tirés
pel contenciós via judicial i
que judicialitzessin la política
d’aquesta manera. Està tot en
mans dels serveis jurídics del
partit i fins ara veurem com
esdevindrà.
Això l’invisibilitza?
Suposo que és una mesura
per voler invisibilitzar la
meva figura i el grup que
estic representant. Crec que
continuaré tenint la meva
paraula. Ens sap greu tota
aquesta marabunta que hi
ha, perquè l’únic que fa és un
descontentament de la gent
vers la política i una despesa
extra a l’Ajuntament i donar
una mala imatge, perquè
quan un regidor del govern
porta un contenciós al mateix
ajuntament al qual pertany la
imatge queda empobrida. No
entrarem en disputes perquè
no cal, el dia del ple ja ho vaig
demostrar, no tinc per què
anar-me discutint.
Quan va començar a ser
portaveu era en el ple de
la moció de censura en què
vostè i David Bonvehí havien entrat un document perquè fos així.
Des de la comarcal i la nacional amb els fets que havien
passat va haver-hi l’expulsió
de Moreno, en caure també
de l’equip de govern. És un
fet intern de partit, no es
tracta de desbancar ningú,
van passar a ser regidors
no adscrits i allà tenien les
seves funcions establertes,
amb dret de paraula, sessions
informatives... no es va invisibilitzar ningú.
Era una manera de privar
de la paraula els altres dos
regidors en aquell ple?
Sí que el dia del ple, per
normativa de la moció, les
paraules anaven donades als
tres grups municipals, per la

ALBERT LLIMÓS

Guillem Rico

Albert Aguilar (JxCat), aquest dimecres a Roda

resta ha continuat igual.
Es dona una situació estranya. Moreno i vostè formen
part del mateix grup, un al
govern i l’altre a l’oposició.
Passa quan agafes la justícia
i li fas fer de polític, fas que
un jutge prengui decisions
d’un partit. També ho veiem a
la política de país. Per aquesta cautelar Moreno torna a
ser al grup de JxCat i n’és el
portaveu, però això no vol dir
que tinguem el mateix pensament. El grup ja es va trencar
i no vol dir que ara perquè un
jutge ho hagi manat torni a
funcionar amb normalitat, la
normalitat no hi és.
Per què van expulsar Joan
Moreno del govern?
Hi va haver una falta de
confiança en fets ocorreguts.
El primer trencament fort va
ser al ple en què es votava el
projecte del carrer Verge del
Sòl del Pont. Minuts abans a
la reunió de govern van mostrar que hi votarien en contra
i jo per la meva part vaig dir
que hi votaria a favor igual
que IPR. A l’hora de pujar al
ple no van aparèixer, no van
informar-ho i ja durant el ple
vam saber-ho via WhatsApp.
Això ja va crear una crispació
dins l’equip de govern i va
començar a donar imatges
de crispació, de mala entesa
o desconfiança. Llavors es
van acumulant mals entesos,
qüestions que no veus clares
o que desconfies perquè hi ha
relats diferents i va provocant
un malestar dins del govern
que era ingovernable.
I el van fer fora.
Aquí el gest d’IPR de fer
l’expulsió de Joan Moreno...
això era arriscat, perquè sabí-

“Si no canvien
les coses, la idea
és que el 2023 el
candidat de JxCat
sigui jo”
em que quedàvem en fals,
però també era un acte de
valentia, de dir que així no
podem governar.
La decisió de l’expulsió va
ser conjunta o la va prendre
l’exalcalde Albert Serra?
Va ser consensuada amb
una part de l’equip de govern
i en la reunió del pacte, quan
es van posar les coses sobre la
taula, ja es va veure que de 12
persones del pacte [en aquestes reunions hi ha persones
dels partits que no són regidors ] 10 vam opinar que era
el millor que podia passar.
A l’altra regidora que era
de JxCat, Marina Quintana,
no la van fer fora.
A ella no se li va dir res, al
contrari, es va comptar amb
ella i se li va proposar de continuar al govern. Llavors el
que va faltar va ser una mica
d’humilitat. El regidor a qui
es va fer fora havia de ser
honest i en lloc de quedar-se i
pactar amb l’oposició havia de
retirar-se i que en pugés un
altre per salvar el pacte, que
era bo, amb molt bona feina,
bons càrrecs, uns anys d’alcaldia per expandir el nostre
projecte de grup.
Quintana deia que no era
coneixedora que es faria
fora Moreno i que ho va
saber el mateix dia que ell.
Dir que no era coneixedora

que les coses no anaven bé no
és cert. Tots sabíem que les
coses no funcionaven. Fins i
tot la mateixa gent d’ERC que
treballava en època de Covid
amb comissions veia que hi
havia moltes discrepàncies
dins el govern. No et pots presentar en una reunió i que els
dos que discrepen són els del
mateix equip. No pot ser que
t’entenguis més amb l’oposició que amb el teu company
de viatge de govern.
S’esperaven que marxés?
Els va deixar en minoria.
No. Estàvem a l’expectativa
de què passava. No ho sabíem. S’havia d’explorar.
A Moreno el van acusar
d’haver-se endut material
sanitari.
Són unes acusacions que
hi ha latents. L’alcalde va dir
que era responsable de la
desaparició de material. En va
desaparèixer i ell n’era el responsable, una part de responsabilitat suposo que hi és.
Com és la relació ara amb
els altres dos regidors que
havien format part del
mateix grup.
Tot i que l’altre dia em va
dir company del grup municipal, la relació és nul·la, zero.
Des d’IPR i JxCat han dit
diverses vegades a Moreno
i Quintana que són trànsfugues.
I ho podem continuar
dient. És com el fet de si és
legal o si és legítim. Sí que
van trencar un acord que hi
ha entre tots els partits que
no pots pactar per accedir al
govern amb membres que
han sortit d’un altre partit o
han estat expulsats. Això se’n
diu transfuguisme.

La resta de gent de la llista
i del grup, cap a quina banda
s’han posicionat?
El grup s’ha partit. Alguns,
pocs, van comunicar que s’hi
havia posat per Moreno i no
volien continuar, altres no
han dit res i hi ha un grup
que seguim amb el suport
de la militància de Roda de
PDeCAT. Tinc tot el suport de
la comarcal i la nacional i el
partit continuarà endavant.
Quan diu el partit es refereix al PDeCAT o a JxCat.
Ens vam presentar per
JxRoda sota el paraigua del
PDeCAT. A la Junta Electoral
vam firmar sota el paraigua
d’aquest partit. Ens agradi o
no és així i no té volta de full.
JxRoda només era una marca.
Encara té el carnet del
PDeCAT?
Sí, de moment tinc la doble
militància.
Al darrer ple hi va haver
un gest polèmic. Deien que
Quintana havia fet una peineta a un militant del públic.
És un fet força reprovable
venint d’un càrrec polític. Fer
un acte tan absurd o tan lleig
i més sent regidora d’Ensenyament i Igualtat. Tothom
pot tenir un cop calent, però
no costa res acceptar que no
ha estat correcte i disculparse.
Des de la moció vostè i IPR
han anat en la mateixa línia
en les votacions. Treballen
de forma conjunta.
El dia de la moció vam
declarar que continuem
tenint el pacte vigent. No vol
dir que tot ho consensuem.
Tots tenim el nostre parer i
fem reunions i posades en
comú de temes que afecten a
quan estàvem al govern.
Això pot acabar en una
fusió dels dos grups?
No crec, no ho considerem.
Ara estem muntant un projecte molt bo i il·lusionant
amb nova gent, i gent que ja
era al partit. Creem projectes
nous i esperem en breu anar
portant projectes. Tot i ser
a l’oposició no pararem de
treballar.
De fet, Serra havia sonat
com un possible candidat de
JxCat. Ho veuria bé?
No, perquè el fet remarcable és que la candidatura, la
fusió, la volien fer amb Joan
Moreno. Tanta batalla que
tenen un per l’altre volien
anar a les eleccions junts.
Vostè s’hi veuria com a
candidat? En té tradició
familiar, en alcaldes...
Sí, el pare havia estat alcalde, el cunyat també per ERC,
el besavi també. Tota una nissaga de gent implicats amb el
poble, també una empresa de
més de 270 anys d’història al
poble. Ho portem a la sang.
De cara a les properes, s’hi
veuria?
Sí, en principi la idea és
aquesta si no canvien les
coses. El treball és encarar-ho
cap aquí.
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Noves mesures per aturar
l’increment de casos
de COVID-19 a Catalunya
Mobilitat
/ Municipis: restringida l’entrada
i sortida des de les 06:00 h del
dilluns.
/ Territori de Catalunya:
restringida l’entrada i sortida
Consulteu les excepcions
a canalsalut

nocturn
/ No es pot circular pel carrer de

les 22:00 h a les 06:00 h

/ Oberts: museus i sales
d’exposició al 33%
d’aforament.
/ Oberts: parcs infantils
/ Tancats: espais infantils lúdics
interiors, festes majors, bingos,
casinos i sales de joc.
/ Tancats: cinemes,
teatres, auditoris i sales
de concerts.

Comerços i centres
comercials

Activitats
socials

6

Activitats culturals
i recreatives

30%

/

de l’aforament
en comerç de menys de 800 m² i
mercats no sedentaris.

màxim

Bombolles de convivència i
bombolles ampliades habituals.

Esports
/ Tancades: instal·lacions
esportives a excepció
d’entrenaments i
competicions professionals.
/ Esports individuals: permesos
a l’aire lliure entre municipis
termeners.

/ Tancats: centres comercials,
excepte farmàcies, ortopèdies,
òptiques, centres veterinaris i
alimentació que es trobin a dins.
/ Tancats: serveis de bellesa,
excepte perruqueries.

Actes religiosos
i cerimònies civils
/

30%

de l’aforament.

/ 31 d’octubre i 1 de novembre:
sense restricció de mobilitat
als cementiris.

Hostaleria,
restauració i hotels
/ Tancats: només
lliurament a domicili
o recollida amb cita
prèvia.
/ Hotels: restaurants oberts
només a clients.

Universitats
i escoles
/ Universitats: la docència teòrica
ha de ser en format virtual.
/ Batxillerat i cicles formatius:
reducció de l’activitat presencial.
/ Oberts: escoles i instituts.
/ Suspeses: activitats
extraescolars i esportives no
organitzades pels centres
educatius.

Empreses
/ Teletreball excepte
quan no és possible.
/ Suspesos:
congressos,

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus
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Cándida Lozano
i Lara
Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 80 anys.
A.C.S.
El seu espòs, Fermín López Martín; fills, Fermín i Carme, i
Dolors; neta, Cristina; germans, Rosario, Manolo i Juan de Dios;
germans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participarvos tan sentida pèrdua, us preguen que la tingueu present en les
vostres oracions.
La cerimònia de comiat se celebrarà més endavant, quan les
circumstàncies ho permetin. Es comunicarà oportunament.
Domicili: c. Enric Prat de la Riba, 11, 3r 2a.
Vic, octubre de 2020

Miquel Vallbona
i Illa
Ha mort cristianament el dia 25, a l’edat de 90 anys.
A.C.S.
La seva esposa, Montserrat Domènech Comas; fills, Josep,
Montse i Josep M.; nets, Eudald, Aina, Bruna, Aniol i Emma;
germana, Alberta; germans polítics, nebots, cosins, tota la família i les cuidadores, Eidi, Lorena i Aleida, en participar-vos tan
sentida pèrdua, us preguen que el tingueu present en les vostres
oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com
l’assistència a l’acte del seu comiat.
Vic, octubre de 2020
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En memòria d’Antoni Mirambell,
expresident del Consorci Hospitalari de Vic
Jaume
Portús
President
del Consorci
Hospitalari
de Vic

Hi ha persones que, malgrat
traspassar abans del que
tocava, han tingut el temps
suficient per regalar-nos
un llegat fructífer i ple de
lliçons valuoses. És el cas
d’Antoni Mirambell, que

ens va deixar el passat dia
21. Una personalitat i un
company que fou un destacat exemple de sapiència i
de professionalitat en tots i
cadascun dels àmbits de la
seva prolífica activitat.
Si bé es va dedicar majorment a la docència i a la
recerca en el món universitari, en especial com a
titular de la Càtedra de Dret
Civil de la Universitat de
Barcelona, van ser diversos

Antoni Casajuana
i Goula
1r aniversari
Se celebrarà una missa en la seva memòria a l’església de
Sant Felip el dia 31 d’octubre a les 19.00 hores. Tothom que
hi vulgui assistir hi està convidat.
Teresa Badosa Tona
Vic, octubre de 2020

Júlia Oriol
i Font
Vídua de Ramon Puig Farrés
Ha mort cristianament el dia 28, a l’edat de 89 anys.
A.C.S.
El seu fill, Josep; filla política, Inà Ferraz; germans polítics,
Maria Puig i Joan Vila; nebots, nebodes i tota la família, en
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la tingueu
present en els vostres pensaments i us agraeixen les mostres de
condol, així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.
També volen donar les gràcies a les germanes Josefines, a
l’equip de metges, infermeres i tot el personal de la Clínica Sant
Josep de Vic, per les atencions i la cura que han tingut amb la
Júlia durant la seva llarga estada.
Vic, octubre de 2020

Josep Aguilar
i Corts
Ha mort cristianament el dia 27, a l’edat de 91 anys.

Josep Aguilar
i Corts
Qui va ser alcalde de Calldetenes entre els anys 1979 i 1992
L’Ajuntament de Calldetenes expressa el condol
a la família i amics per la seva pèrdua
i agraeix la dedicació que sempre
va mostrar envers aquest poble.
Calldetenes, octubre de 2020

Josep Aguilar
i Corts

A.C.S.

Expresident del Patronat d’Osonament

La seva esposa, Roser Molist Carrera; germana, Dolors;
germans polítics, Fina i Josep; nebots, cosins i tota la família,
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu
en les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol
rebudes, així com l’assistència a l’acte del seu comiat.
Domicili: c. Assemblea de Catalunya, 5-A.

El Patronat, persones ateses, familiars
i l’equip de professionals d’Osonament no t’oblidarem.
Agraïm la gran estima i la dedicació
que has tingut envers nosaltres i l’entitat.
Donem el més sentit condol a la família i amics.

Calldetenes, octubre de 2020

Vic, octubre de 2020

i dispars els escenaris en
els quals va tenir un paper
destacat i reconegut, gràcies
al seu talent i al ressò d’un
mestratge inapreciable.
Però per no repetir el que
ja s’ha publicat aquests dies
sobre el seu excepcional currículum, voldria incidir des
del vessant personal a partir
del lloc on vaig coincidir amb
l’Antoni, que va ser en el
relleu en la presidència del
Consorci Hospitalari de Vic.
És aquí on apareix l’altra
cara de la moneda, on vaig
descobrir el perfil humanístic que s’amagava darrere
d’aquest acadèmic exigent en
els seus actes, contundent en
la formació i, a voltes, fins i
tot distant per la seva convicció envers l’excel·lència.

Fou un destacat
exemple de
sapiència i
professionalitat
Sense desmerèixer gens la
tasca dels seus predecessors
en el càrrec –Josep Costa,
Xavier Arumí i Joaquim
Comella–, les paraules de
l’Antoni en la presa de
possessió com a president
ja revelaven la seva ferma
voluntat de mantenir el nexe
inherent del CHV amb el
propòsit de servir els demés.
En representació del
Consell de Govern i de totes
les persones que formem
part del CHV, vull remarcar
l’aportació de l’Antoni a la
nostra entitat i les moltes
iniciatives que va impulsar,
les quals s’han anat consolidant amb el pas dels anys.
Des d’aquí, enviem el nostre
escalf a la seva família, amics
i companys, recordant amb
agraïment el temps que va
dedicar a fer créixer la institució. Descansi en pau.

Josep Aguilar
i Corts
1929-2020
Exmembre de junta
D.E.P.
El nostre condol a la família,
amics i companys.

Calldetenes, octubre de 2020
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Candidats a Osonenc de l’Any 2019
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ble és la 2018-2019. Galicia es
va penjar la medalla d’or esta·
tal en ciclisme en XCO (Cross

Country Olympic) i XCM
(una disciplina derivada del
cross country però de més
quilometratge) i en les tres
modalitats d’esquí de munta·
nya, l’esprint, l’individual i la
vertical. A més a més, va gua·
nyar la general de la Copa del
Món d’esquí de muntanya i es
va penjar tres medalles més
al Campionat del Món, un or i
dues plates.
Un sorteig li va canviar la
vida, però Galicia ha tingut
sempre clar que no volia apar·
car del tot la seva carrera com
a arquitecta tècnica i per això
ha dit en moltes ocasions que
“no deixaré la meva feina per
competir, però sí que hi posa·
ré totes les ganes i tot el meu
temps possible”. És sens dub·
te una dona polifacètica que
als 34 anys no deixa d’aconse·
guir èxits.

de salut als infants que són
acollits a partir de la ingesta
d’aliments nets i activitats

en un entorn sense radioac·
tivitat, els 25 anys d’història
d’Osona amb els Nens també
han confirmat que entre els
gairebé 1.900 infants que
han vingut a Catalunya i les
famílies acollidores s’han
creat molts lligams afectius.
“Quan són a casa, són un fill
més”, recordava Fiol el març
passat, quan des d’Osona
amb els Nens es va fer una
crida a noves famílies a aco·
llir-se al projecte.
La situació de pandèmia va
obligar a anul·lar una edició
d’acollida especial com la
dels 25 anys, però des de l’en·
titat Fiol llança un missatge
d’optimisme. Des d’Osona
“estem segurs que d’aquesta
ens en sortirem i que l’any
que ve seguirem, més forts
i més units que mai, per
ajudar al màxim nombre de
nens i nenes que puguem”.
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La de Clàudia Galicia (Tore·
lló, 1986) és una història d’as·
soliment de l’èxit en un temps
rècord i també una història
de casualitats. Malgrat que
tota la vida havia fet esport,
sobretot esquí alpí, no va ser
fins al 2013 quan va començar
de veritat la seva trajectòria
esportiva. Amb la compra
d’un rellotge li van donar
una butlleta per participar a
un sorteig d’una inscripció
gratuïta per a la Titan Desert
–la cursa ciclista per etapes al
desert del Sàhara basada en la

filosofia Ral·li Dakar–. Gali·
cia la va guanyar i, tot i que
fins llavors no tenia bicicleta
de muntanya, es va preparar
la prova amb quatre mesos
d’antelació i es va adjudicar
la victòria. Una fita que li va
obrir les portes de la competi·
ció d’alt nivell, on no ha parat
d’assolir títols. I no només
sobre les dues rodes –la seva
principal especialitat– sinó
també amb l’esquí de mun·
tanya, que fins l’any passat
practicava a l’hivern com a
complement de la preparació
per a la resta de l’any. Per això
és habitual sentir-li a dir que
“mai és massa tard per comen·

ARNAU JAUMIRA

4. Clàudia Galicia, ciclista i esquiadora
Torelló

Clàudia Galicia

çar a practicar un esport”.
Sens dubte, però, si ha tin·
gut una temporada memora·

Estius per guanyar salut
EL 9 NOU

Després de 34 anys, la catàs·
trofe nuclear de Txernòbil
continua deixant seqüeles
a la població d’Ucraïna i
Bielorrússia. Una d’elles és
l’elevat nivell de radiació
al cos que presenten molts
nens i nenes nascuts dècades
després dels fets, i que van
acumulant a l’organisme a
través del consum d’aliments
cultivats en zones agrícoles
molt contaminades. Davant
d’aquesta situació, l’estiu
del 1996 es va crear l’ONG
Osona amb els Nens, que al
llarg dels últims 25 anys s’ha

dedicat a preparar estades
temporals durant els mesos
de juliol i agost per a infants
que viuen a la zona propera a
Txernòbil.
Encapçalada des dels ini·
cis per la seva presidenta,
la torellonenca Mercè Fiol,
l’entitat compta amb una
xarxa imprescindible de col·
laboradors i famílies acolli·
dores. La iniciativa permet
principalment millorar la
salut dels infants que arriben
a Catalunya, ja que com ha
explicat en diverses ocasions
Fiol “es fa un mesurament
de la radiació al cos dels nens
i nenes abans i després de
venir, i els resultats mostren

ALBERT LLIMÓS

3. Mercè Fiol, presidenta d’Osona amb els Nens
Torelló

Mercè Fiol

que en disminueix la presèn·
cia una mitjana del 50%”.
A banda d’oferir una dosi
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Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Daniel López Codina

Teresa Turiera

Gemma Prat

Físic i membre del
Grup de Recerca
de Biologia
Computacional de la
UPC

Periodista i autora del
documental ‘Encara hi
ha algú al bosc’

Directora adjunta de
la Càtedra de Salut
Mental de la UVic-UCC
i Althaia, sobre Tots
Sants, el dol i la Covid19
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La Generalitat ha anunciat
mesures restrictives addicionals, en vigor ja des d’aquest
mateix divendres, per tallar la
desbocada cadena de contagis
de la Covid-19 que amenaça
de saturar el sistema sanitari.
A banda del confinament nocturn, la prohibició, ara, s’estén també a moure’s del propi
municipi de residència entre
divendres i diumenge. Així,
es vol limitar la mobilitat i la
interacció social. Bars i restaurants continuaran tancats.
L’activitat cultural i l’esportiva no professional, suspesa.
El termini inicial de vigència
de les restriccions és de quinze dies. Es pot allargar.
Aquest escenari a curt termini és descoratjador. No obs-
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Més restriccions que
han de dur solucions
tant això, ja s’ha demostrat
que l’única fórmula efectiva
de frenar la virulència dels
contagis és el confinament.
Per no aturar del tot l’economia ara es busca una solució
que permeti mantenir l’activitat laboral entre setmana i
evitar la relació social el cap
de setmana. És discutible que
sigui la millor tant pel que
té d’afectació sobre la vida
privada de les persones com
per l’impacte sobretot en el
sector serveis. Bars i restau-

rants, víctimes de l’estricte
confinament de la primavera,
ara estan amb l’aigua al coll.
Alguns no tornaran a obrir.
La crisi en origen és sanitària, però té altres derivades.
I l’econòmica i social cada
dia són més preocupants.
Afrontar la primera onada
era complex perquè una pandèmia mundial, un fet inèdit
durant l’últim segle, arribava
sense prospecte d’instruccions sobre com calia abordarla. Però ara no. Se sabia que

hi hauria una segona onada i,
per tant, és inevitable que hi
hagi decisions contundents.
El que es fa avui explica la
situació de demà. I cal, d’una
banda, garantir una atenció
hospitalària adequada sense
haver d’aturar completament
l’activitat ordinària –hi ha
moltes patologies a banda
de la Covid que requereixen
ser ateses– i, de l’altra, evitar
al màxim les lesions econòmiques. Per això cal filar
molt prim. Quan el govern

anuncia que les restriccions
arriben acompanyades d’un
paquet d’ajudes de 300 milions addicionals per als sectors més castigats cal que s’hi
afegeixi també el compromís
que aquests diners drenaran de forma eficient cap
al destí. Això és un examen
també per l’administració en
un moment en què cal fixar
els circuits per gestionar
els fons del programa Next
Generation de la Unió Europea que poden actuar no
només de salvavides perquè
moltes empreses continuïn
surant en un mar agitat per
la pandèmia, sinó també
per construir un nou model
econòmic en què la diversificació, la digitalització i l’ecologia siguin factors nuclears.
El temps és important.

La Pilarín

La cultura és dels mascles
Marina Martori
Escriptora

FERENC PINTER (1931-2008) / FACIS CORTINA

El mateix Ministerio de Cultura y
Deporte –agosarats ells– ha encarregat un estudi per veure si la Llei
orgànica per a la igualtat, de l’any 2007, s’aplicava
correctament als òrgans públics que depenen del
Ministerio. També hi han valorat els treballadors
autònoms que, en el món de la cultura, són molts –i
això donaria per un altre article sobre la precarietat
del sector, que ara no toca–. L’estudi ha vist la llum
i, oh sorpresa, sorpresa, sorpresíssima, el 82% dels
càrrecs que prenen decisions en cultura són homes.
Heu sentit mai a dir que la cultura i l’educació
són el territori on és més fàcil que una dona arribi
a àmbits de poder? Conselleries, regidories, direccions? Jo sí. Ho he sentit. I les estadístiques així ho
diuen també. És a dir, imagineu-vos! Si en aquests
entorns és on les dones assumeixen més poder i ep,
del poder real, del de debò, n’assumeixen només un
18%, com ho veieu tot plegat?
Hi ha més alumnes de gestió cultural dones que
homes. En una proporció molt més alta. Elles són
més a les aules i són més a les àrees baixes i intermèdies de la cadena de producció, distribució,
exhibició, gestió i creació cultural, però ells manen.
Dels deu grans equipaments culturals d’Espanya
només en un, la Biblioteca Nacional, està sota la
direcció d’una dona, Ana Santos. Els museus, els
teatres, la recerca cultural, continuen en mans
d’homes. Un 82%. I aquest és dels sectors amables
amb les dones, eh? No ho oblideu.

agosarats ells– ha rascat una mica la superfície i,
és clar, posats a mirar, ha observat què compren
(d’obres d’art), què programen (de produccions
escèniques), què promouen (de beques i premis)
tots aquests homes que manen i oh, segona sorpresa majúscula: els homes compren, programen i premien homes. Només el 25% de les noves adquisicions per a museus els han creat elles, només un 11%
de produccions les han dirigit elles i només un 40%
de les beques i els premis, per a elles.

Les polítiques de paritat i les lleis d’igualtat poc
serveixen si a l’hora de la veritat, si en la realitat de
cada dia, no les apliquem amb condicions. Pot canviar la mirada sobre l’art, sobre l’escena, sobre el fet
cultural, si no canvien les mans que la gestionen?
Paradoxalment, a més, les grans consumidores culturals són dones. En tots els sectors menys en el del
cinema, on els dos gèneres el consumeixen per igual.
La dona consumeix, la dona és el públic, però els
creadors i els que manen són homes. Sí, sí, he dit
els creadors, perquè aquest estudi –ja ho he dit:

Fotem canya a les arrels
del problema: el masclisme
inherent, la conciliació, les
renúncies i el sostre de vidre
No em posaré a parlar de meritocràcia perquè no
em ve de gust. No em crec que els que en saben més
de tot encara ara, ara com ara, siguin els homes de
mitjana edat. Que no, que no m’ho crec.
Fotem canya a les arrels del problema de veritat:
el masclisme inherent, la conciliació, la vida familiar, les renúncies, el sostre de vidre i l’ajudar-se
entre ells com a exemples per entendre que aquest
82% de càrrecs en mans de mascles no és justa ni
per a les gestores culturals ni per al públic ni per
als artistes ni per al món.
Exposar les dades ha estat valent. I les dades fan
plorar. Ara fotem-ne alguna cosa, Ministerio. No ho
sé, potser, qui sap, aplicar la llei del 2007 que deu
estar avorridíssima de no servir per a res.
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Jordi Serra
Veí de l’Esquirol
Aquest dijous era
el Dia Mundial
de l’Ictus. En els
últims anys s’ha
aconseguit reduir
la incidència de
l’ictus entre la població i la
seva gravetat. Jordi Serra en va
patir un el 2014 i manté una
elevada activitat esportiva.

Nandu Jubany
Cuiner
Ja són 25 anys els
que compleix Can
Jubany. Segurament el cuiner
no s’imaginava
que l’aniversari
arribaria en aquestes circumstàncies en què, una vegada
més, ha demostrat capacitat
d’adaptar-se i de comunicar.

Joan Rusiñol
Periodista
La relació entre
Catalunya i Euskadi ha estat més
complexa que la
germanor entre
els respectius
pobles. Poca
gent la coneix tan bé com el
tonenc Joan Rusiñol, que l’ha
analitzada al llibre Partides
simultànies.

Josep M. Miró
Dramaturg
El tercer Premi
Born que l’autor
de Prats de Lluçanès va rebre dissabte a Ciutadella
el confirma com
un dels autors
imprescindibles de l’escena
teatral catalana. Les seves
obres connecten amb el
públic i s’han vist a mig món.

+ vist EL9NOU.CAT
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Li escorcollen la barberia a Manlleu i acaba
detingut per tràfic de
droga

2

Una espectacular
calamarsada
emblanquina Osona

3

S’acceleren els ingressos
i defuncions de persones
amb coronavirus

4

A l’Hospital de Vic ja hi
ha tres plantes ocupades
per pacients amb Covid19 i l’UCI està al límit

5

Desmantellen una
plantació amb 3.000
plantes de marihuana a
Rupit
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Un geni anomenat Gaudí
Ramon Casanoves
A la catedral de Sant Esteve de Viena era on
celebraven amb gran pompa els funerals dels
monarques de la família dels Habsburg, que
dominaven l’imperi austrohongarès fins que
fou abolit el 1918. En acabar el funeral el fèretre era conduït gairebé a tres quilòmetres fins a la cripta dels
Caputxins. En arribar, un servent trucava a la porta avisant que
portaven el difunt emperador i de dins estant una veu preguntava: “Qui dieu que és?” i contestaren amb els títols, càrrecs
civils i militars, honors, distincions nobiliàries i medalles de
tota mena. I des de la cripta van respondre: “No el coneixem
de res!”. Després de negar-lo per segona vegada, tornen a insistir per tercera vegada: “Qui dieu que és?” i contestaren: “Un
mortal i pecador” i es va obrir la porta mentre una veu deia:
“Aquest pot entrar!”.
Quan vaig visitar per primer cop la cripta de la Sagrada Família cercant la tomba d’Antoni Gaudí, recordava intensament
l’interrogatori vienès i vaig entendre tot seguit que a Gaudí
no calia preguntar-li res: atropellat per un tramvia, morint a
l’hospital gairebé sol, amb vestimenta pobra; un ésser genial
però mortal com tothom. La cripta de la Sagrada Família és una
capella sota el gran temple que serveix de parròquia al barri.
Feien missa i semblava que la meva discreta circulació cercant
entre les capelles laterals la del Carme feia recelar a alguns
fidels habituals tips de turistes en les hores que s’obria al culte
amb entrada gratuïta. O sigui, que visitar la tomba de Gaudí en
segons quins moments pot representar per a molts una odissea, i més ara que per por als atemptats hi ha més vigilància.
No és el meu cas! L’espai també era adient per a actes culturals,
el vaig demanar i me’l van deixar tres vegades: dues per fer-hi
el concert de Nadal d’una entitat cultural i una altra, quan la
Generalitat concedí a un company la Medalla al Treball President Macià i va proposar començar l’acte en aquell lloc per a
ell tan simbòlic.
Sí! El nostre geni va ser atropellat a prop de la plaça de
Tetuan barcelonina. La ruta era la que feia a peu cada dia i des
de la Sagrada Família visitava l’església de Sant Felip Neri, al
costat de la catedral, i retornava a la Sagrada Família, on vivia
reclòs i dedicat totalment a la seva màxima obra. Feia dies que
el cervell li bullia, el cor accelerat i caminava distret per carrers i places totalment obsessionat en l’aplicació de les seves
fantasies, símbols religiosos i tècniques constructives en un
edifici que volia que fos únic al món. Pel cap li rondaven contínuament formes geomètriques com l’hiperboloide, el paraboloide, l’helicoide i tots els hiperbòlics que aplicava als pilars,
murs, sostres i voltes de l’edifici. Un cop mort el 10 de juny de
1928, el baró de Viver, alcalde de Barcelona, el va reconèixer i
la gent sortí al carrer acompanyant el fèretre fins que va entrar
directament, sense que haguessin de trucar a la porta ni preguntar qui era, a la cripta de la Sagrada Família, la catedral dels

Pablo Audouard (1878)
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Atropellat per un tramvia,
va morir gairebé sol a l’hospital
i amb vestimenta pobra
pobres, com Gaudi l’anomenava.
Acabada la nova decoració gaudiniana de la catedral de
Mallorca, el pintor Torres-Garcia, que hi havia col·laborat,
deia: “Es pot discutir l’obra de Gaudí, però és un autèntic geni
creador i un arquitecte; encara que per comprendre aquesta
paraula ens hauríem de remuntar als constructors de catedrals
de l’edat mitjana. Un home que per damunt de la materialitat
del viure tenia la consciència que hi havia un ordre superior”.
Des de petit fou educat per la seva mare en el catolicisme i
l’amor a la natura. El 1913 ja participà al Primer Congrés d’Art
Cristià de Catalunya acompanyant el bisbe Torras i Bages, i
també el 1915 fou membre actiu del primer Congrés Litúrgic a
Montserrat.
Aquells ensenyaments materns d’estimació a la terra i a la
natura el van impulsar a fer-se soci del Centre Excursionista de
Catalunya, conèixer més territori, col·laborar en la restauració
del patrimoni de Poblet i simpatitzar amb la Lliga Regionalista
i amb moviments catalanistes clandestins. Sempre més, incorporà als seus edificis simbologia religiosa i les quatre barres
en formes artístiques diverses. L’11 de setembre de 1924 volia
anar a les concentracions convocades a les esglésies prohibides
radicalment pel dictador Primo de Rivera. Antoni Gaudí intentà passar a l’interior de l’església de Sant Just i Pastor, on es
diria una missa en memòria dels defensors de Barcelona 1714.
Fou detingut immediatament, rebé insults innombrables i el
van apallissar mentre menyspreaven la llengua catalana que
parlava. Malferit i retingut unes hores, finalment fou alliberat
pagant una multa amb diners deixats. La censura governativa
va prohibir la publicació de la notícia.

A correcuita
Jordi
Vilarrodà

Diumenge,
24. Ens agafem a bones
notícies,
petites alegries, enmig d’un panorama
que es va enfosquint. Comencem el dia amb el premi teatral que Josep Maria Miró ha
guanyat a Menorca, el Premi
Born. Un d’aquests guardons
que no es donen al Principat,
i sembla que per això no en
fem tant de cas. Aquests són,
justament, els més necessaris perquè mantenen viva
la comunitat cultural dels
països de parla catalana.
Miró venia del periodisme,
i he tingut el petit privilegi

Un premi, metges
i una hora greu
de seguir la seva trajectòria
com a dramaturg. Ha tingut
la capacitat de traslladar a
escena la societat actual, amb
un sentit universal que li ha
permès arribar als espectadors de molts països. Per això
és potser el dramaturg català
més representat ara mateix
arreu del món. Ha traslladat al segle XXI l’esperit de
l’enyorat Benet i Jornet.
Dimarts, 27. Des de Salut,
es fa una crida per contractar professionals mèdics de
diferents especialitats. Fa

uns anys, amb Artur Mas com
a president, Josep Arimany
el va convèncer amb l’ajut
d’un gràfic de la necessitat
de formar més professionals
mèdics perquè a Catalunya
en faltarien. El powerpoint
d’Arimany va convèncer el
llavors escèptic president que
l’onada de jubilacions que es
preveia deixaria la disponibilitat de metges en precari,
i que calia preveure-ho amb
temps. La trobada va ser
important per obrir la porta
a la Facultat de Medicina de

la UVic-UCC. Però no només
això: amb el temps ha quedat
demostrat que la prospectiva
del doctor Arimany era certa,
i encara potser feia curt.
Dimecres, 28. L’alcaldessa
de Vic i els responsables de
Salut compareixen a la Sala
de la Columna de l’Ajuntament. Lloc solemne i cares
de preocupació. La mascareta
no en deixa veure la meitat,
però hem après a llegir les
mirades. Vic està en tots els
rànquings de ciutats amb
més incidència de la Covid19. “En aquesta hora greu...”,
els falta dir. I seria força ajustat a la realitat. Almenys els
que parlen no es contradiuen
entre ells i són força concisos,
cosa que en els temps que
corren és molt d’agrair.
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‘Castanyades’ en temps de pandèmia
Francesc Ligorred
Antropòleg

A Mèxic la tradició de morts –muertitos– és una celebració plena de color, de música i d’alegria. Els cementiris –camposantos– s’omplen de flors, de cants
i d’àpats damunt les tombes; el sincretisme entre
les antigues creences indígenes (asteques, maies,
purepetxes, otomís o zapoteques) i els costums catòlics espanyols exigits durant l’etapa colonial es
combinen amb tanta força que cadascuna d’aquestes dues tradicions intenta, en duel secular, imposar la seva religió. Les oracions del catecisme cristià
–en un llatí culte– alcen la veu mentre les cançons
dels mariatxis no deixen de sonar, tomba a tomba,
entretant el tequila, el mezcal, el rom i la cervesa
animen les converses recordant la vitalitat dels
morts i l’efímera existència dels vius. Hi ha regions
on es posen venerables altars als domicilis o es fan
multitudinaris concursos públics amb tot tipus de
guarniments florals i d’aliments saborosos (cranis
de sucre, tamales, pibs); en d’altres indrets la nit
de difunts es fan vetlles omplint els cementiris de
ciris i d’espelmes, de murmuris dels vells i de jocs
dels nens; l’olor del copal i del cempazúchitl (tagete/ clavell asteca) acaben per dibuixar un intens
espectacle d’humor, d’amor i de mort. Escenaris
exemplars són l’illa de Janitzio, Mixquic, Pomuch
o les celebracions de Janal Pixán (Àpat d’Ànimes)
dels maies de la península de Yucatán. S’escolten
frases punyents com “colgar los tenis” “llega la
muerte tilica y flaca”, “ya lo vamos a cafetear”, “ya
se fue de minero”, “ya se petateó”, “viene la pelona”,
“puchi vida”, “le agarró la chingada” “ya bailó con
la más flaca”, “se lo despacharon a san Pedro”, “se
lo cenaron los gusanos”, “le dieron chicharrón”, “lo
plantaron”, “como me ves te verás” “chupar faros” o
com “El diablo tiene un diente, la muerte tiene dos,
sino me das un veinte, lo pagarás con Dios” i “Sobre
el muerto las Coronas... pero que estén bien frías”.
El poeta i assagista Octavio Paz, a El laberinto de
la soledad (1950), va dedicar un capítol a “Todos
Santos, Día de Muertos”, una veritable Fiesta de
la participació. Ens parla de la importància de les
màscares i escriu: “La impasibilidad de los mexicanos recubre la vida con la máscara de la muerte;
nuestro grito desgarra esa máscara y sube al cielo
hasta distenderse, romperse y caer como derrota y
silencio. Por ambos caminos el mexicano se cierra
al mundo: a la vida y a la muerte”. Potser per això
a les mascaretes quirúrgiques i de disseny, que a
tots ens fan posar per dissuadir, ja! el coronavirus a Mèxic, evitant la paraula màscara, en diuen
cubrebocas.
En aquest context de les tradicions sobre la
mort cal mencionar l’exemple de les calaveradas,
conjunt de versos irreverents que escriptors consagrats i novells periodistes, artistes, lletraferits,
componen i recreen fent burla dels esdeveniments
socials i culturals succeïts en el darrer any. Les víctimes propiciatòries dels dards poètics de rimes
inversemblants són els polítics de torn: alcaldes,
governadors, diputats, senadors, ministres o el
mateix president de la República. La cultura popular es desfoga escrivint veritats glorioses i mesquines; versos que es reciten en família, en els grups
d’amics, al camp i a la ciutat, als mercats i a les
aules universitàries i que es difonen públicament
en plafons, en la premsa regional i nacional, avui
a les xarxes socials. A la península de Yucatán l’escriptor Gregorio M. Vásquez Canché fa anys que

DRIPPYCAT

“El cas és que d’ençà de molts dies
feien vida de talps i els nervis començaven a fer estralls; ara ni tan
sols les accions que se’ls ordenaven no servien per
esbravar l’energia dels enclaustrats a desgrat. I tot
eren esbufecs i renecs mal continguts i per qualsevol detall podia explotar el neguit.” Jaume Cabré
(La teranyina, 1984)

En el dia dels ‘Muertitos’, a
Mèxic, el poble pren la iniciativa
jutjant, humiliant i acusant
els seus governants amb les
irreverents ‘calaveradas’
escriu i difon kalakiadas, una versió maia de les
tradicionals calaveradas de l’altiplà mexicà. Versos
que són celebrats pels poetes d’ofici i de caprici;
llibertat, doncs, per uns i vergonya i escarni pels
altres. En el dia dels Muertitos a Mèxic es permet
aquesta treva en la qual el poble pren la iniciativa
jutjant, humiliant, acusant els seus governants i
–si cal– condemnant-los a mort, encara que només
sigui per un dia, el 2 de novembre, dia de difunts.
Però si ha hagut un artista que va donar el salt
revolucionari del culte prehispànic i colonial de la
mort a la modernitat mexicana és el gravador José
Guadalupe Posada (1852-1913); els seus dibuixos
i versos calaveradas no deixen a títere con cabeza, no deixen viu a ningú: banquers, polítics, mestres, camperols, bisbes, jutges, esportistes, metges
o dansaires, tots queden retratats com esquelets.
Vestits elegantment, fumant o bevent, són calacas
que ploren i riuen, ballen i canten, pensen i corren,
són esquelets alliberats de la turmentada vida d’un
món hipòcrita, corrupte, egoista, arrogant, cobdiciós i trist que només troba refugi en la present
mort del mort i en la futura mort dels vius o dels
que es creuen vius o, fins i tot, dels murris que
es creuen molt vius! Seguint aquestes tradicions
mexicano-maies i si els morts que m’han precedit i
els vius que m’aguanten m’inspiren (des)composo
i/o (des)componc castanyades com les que us regalo a continuació:
Un president inhabilitat / ha quedat aïllat / i per
desobedient / ha perdut el seu seient, / només la
ratafia / el fa viure dia a dia; / diuen que és a la Selva i que vol una oficina / per, a la llum de l’espelma, / jugar-s’ho tot a la quina. / Des dels salons de

Palau / un vicepresident baixet / mira a Madrid i a
Brussel·les / i ens va donant peixet / mentre pensa
tot solet: / per qui seran les esqueles? / Pel legítim
Puigdemont? / per en Mas i el pujolisme? / per en
Junqueras, la Rovira / o per en Torrent que aspira /
a volar del Parlament? / Pels presos o pels exiliats
/ o pel que encara queda / dels maulets i els quatre gats? / Mentre Trapero, el Major, / lliurat d’entrar a la presó / als polítics posa por. / La Pascal
del PNC / i la Chacón del PDeCAT / pressionen els
de JxCat / en un conte inacabat / on el convergent
tres per cent / no troba cap dissolvent. / A Esquerra Republicana, / ara per ara, / la baralla és per qui
mana.
Un funcionari autonòmic / es prenia un gintònic, / un lletraferit amb talent / passava la nit
bevent, / mentre un enterramorts estatal / es cruspia un lechal; / tots tres coincidien a la barra / per
donar-se la tabarra. / Corredors d’assegurances
/ diputats i senadors / a l’infern de dos en dos; /
consellers i funcionaris / deixeu d’engroguir tants
diaris; / presidents, regidors i alcaldes, / tots acabareu criant malves. / Per això més d’hora que
tard / us convé agafar un bon gat. / Ningú s’escapa
de la mort / ni amb ampolla ni amb got, / i no cal
fer voltar la nòria / ni per esbandir la boira / ni
per esborrar la memòria. / Però hi ha qui corre i
no bada / pregant que la repuntada / no anul·li cap
més Diada. / Si hi ha eleccions per Sant Valentí /
habemus president per Sant Jordi: / s’elegirà una
prima dona / o un grasset amb l’ull borni? / I si no
hi ha condicions per votar / el Poble, com sempre,
se’n sortirà.
Amb la política espanyola no cal perdre mai el
temps, / ells tenen el castís costum / de riure cruixint les dents. / Van exhumar el dictador / de la vall
dels caiguts / per inhumar el generalíssim / en un
acte d’anys perduts. / De la política d’Europa / poca
cosa manca a dir, / tenen ben plena la copa / i s’han
posat a dormir. / De la política de fora / salvem el
contraban d’Andorra; / i avui, demà i abans / Visca
els Països Catalans! / Lluitem en solidaritat / amb
les nacions sense estat / per les que un Rei no és
Majestat, / per les que la justícia / és prova de llibertat, / per les que la solució única / és proclamar
la República.
Confirmem la veritat: / Dones i homes de la sanitat / vosaltres sí que heu aprovat, / tots els demés
han suspès / i ho han fet amb sobrepès. / L’Argimon i en Mitjà / es fan competència a matar, /
mentre l’Illa i la Vergés / van de dret i de revés, /
un vol emular Montilla / l’altra actuar a TV3. / En
la segona onada / s’ha enterrat l’oci nocturn / i el
bar-restaurant diürn; / una solució macabra / és la
de l’estat d’alarma / ja que amb el toc de queda / es
prolonga la sequera, / imposant-se la “Ley Seca” /
com si fóssim a la Meca.
En aquest any de pandèmia / s’han buidat les terrasses / deixant a molts sense feina, / mentre s’omple l’acadèmia / en aquesta new bohèmia. / Aquest
any de traspàs / ens ha tapat el nas / tot precintantnos la boca / amb mascareta i amb coca; / la distància fa molt mal / sigui física o social. / Tots els sants
i tots els difunts / enceten un novembre / de constipats i de febre / ja que la Covid-19 / allà on pot / hi
posa un ou. / Si tot segueix com fins ara / el tió no
cagarà vacunes / i acabarem l’any / sense referèndum ni urnes, / sense cançons de Nadal i / entonant
el Virolai.
En un món que fa vergonya / convé agafar-s’ho
en conya / enterrant l’any de traspàs / i esperant
que l’onada tercera / no arribi a la primavera. /
Panellets i moscatell / castanyes per ella / i moniatos per ell; / les carbasses i el vi ranci / donen plaer
a la vida / i fan que la mort no avanci. / En posarho tot en vers / ningú es pot sentir ofès: / deixem
viure els morts en sarau, / deixem morir els vius
en pau /Aquí acaba l’orgull mundanal / llegia en
un cementiri maia / “Temps fugit” llegeixo a prop,
/ sense passar-nos de mida / avui la casa convida: /
Bona mort i feliç vida!
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Eleccions als EUA
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COM HI HA MÓN

Cap a la Lluna
Jaume
Espuny

Enric Castellnou Alberch

Politòleg

Situem-nos per un moment al segle XVIII,
quan arreu del món regnaven reietons ganduls, depravats, cobejosos de més riquesa i
de més territoris per aconseguir eixamplar la fortuna gràcies
al treball de persones menystingudes com a humils vassalls.
Testes coronades que es creien reis per mandat diví encara que tots, o personalment o per algun avantpassat, havien assolit el tron mitjançant guerres (on morien els altres)
o amb conxorxes i assassinats. De cop, cap a finals d’aquell
segle XVIII les colònies nord-americanes desafiaren el rei.
Prou. Un prou que significà no sols la independència sinó
també república i no monarquia, governants per eleccions
sota responsabilitat i no per herència, sobirania popular i no
un sobirà falsament diví, ser ciutadà no súbdit, igualtat de
drets pel simple fet d’haver nascut, sense diferències, llibertat política, d’expressió, de religió... Principis continguts a
la Declaració d’Independència de 1776 dels EUA. Principis
que tretze anys després la Revolució Francesa consagrà en la
famosa Declaració dels drets de l’home i del ciutadà.
No tot van ser flors i violes, com per exemple la guerra
entre Nord (d’origen més humil) i Sud (d’origen ric), o el
sufragi femení que va haver d’esperar (menys que a Europa), o l’abolició de la segregació racial que no fou real fins

Parlant dels resultats electorals
es pot aplicar la irònica frase de
Niels Bohr: “Predir és molt difícil,
sobretot el futur”
a finals del segle XX (i encara), etcètera. Però si els EUA al
segle XVIII s’independitzaren com a república liberal, i al
XIX van contribuir a expulsar Espanya d’Amèrica –“Amèrica per als americans”–, i al XX després de les dues guerres
mundials van esdevenir la primera potència mundial, avui
segle XXI segueixen en aquest rol, de manera que les eleccions de dimarts vinent dia 3 tenen una projecció que supera
la nació americana. Pot ser interessant, doncs, assenyalarne alguns elements: 1) el primer mecanisme electoral són
les primàries a cada estat: no es tracta de decisions de partit per elegir els candidats presidencials sinó de votacions
populars dels majors de 18 anys, prèviament registrats; una
variant de les primàries són els caucus: els inscrits, afiliats
al partit, voten al final d’un llarg debat en una assemblea,
sovint a mà alçada, i sobre diverses qüestions. 2) Celebrades
les primàries i els caucus, es procedeix a la proclamació del
candidat del partit en una magna convenció nacional, en la
qual és presentat també el candidat a la vicepresidència i part
del programa electoral. 3) La data de les eleccions, sempre
la mateixa, fixada a la Constitució –“el primer dimarts després del primer dilluns”–, és tradicionalisme del segle XVI-

U n
d i a
d’aquests vaig
tornar a mirar
Interstellar, la
pel·lícula de Christopher Nolan
de 2014. No va ser una bona
idea. La cosa va que la Terra
s’està fent inhabitable, tot està
ple de pols i la gent ha de portar mascareta. Igual que ara,
però ara no és cap pel·lícula.
I la NASA està buscant altres
planetes per portar-hi la humanitat. Em vaig deprimir molt. I
vaig pensar que ja ens podem
afanyar a buscar planetes. Just
l’endemà, va sortir la notícia
que la NASA ha descobert que
a la Lluna hi ha aigua. O sigui,
II: acabades les collites, abans de l’hivern (o sigui amb els
camins encara transitables, sense neu ni fang), l’endemà de
Tots Sants, després del mercat del diumenge. 4) Té dret a vot
tothom major de 18 anys i que s’hagi inscrit prèviament (no
cal a Dakota del Nord). 5) Guanyador: els votants no elegeixen directament el president dels EUA sinó un nombre de
compromissaris a cada estat (segons el volum de la població),
en total 538, xifra equivalent a la suma dels diputats (Cambra
de Representants: 435) més els senadors (100) més el districte de Colúmbia on hi ha la capital, Washington (3). Tret
de dues excepcions, els compromissaris de cada estat tenen
el compromís de votar pel candidat guanyador al seu estat.
Per ser proclamat vencedor s’ha d’arribar, doncs, a un mínim
de 270 compromissaris favorables. 6) Per tant, és possible
que guanyi el candidat amb menys vots en el conjunt dels
EUA però més compromissaris estatals: així foren derrotats
Al Gore i Hillary Clinton. 7) També la Constitució estableix
la data en què els 538 compromissaris emeten formalment el
seu vot i el remeten al Congrés: el primer dilluns després del
tercer dimecres de desembre; enguany, el dia 14. El nou president és investit el 20 de gener.
Algunes altres consideracions: el 1951 per una esmena a
la Constitució un president només pot repetir un mandat,
o sigui pot governar un màxim de vuit anys; tot i afavorir el
bipartidisme, sempre es presenten candidats per altres partits; el mateix dia també es voten altres càrrecs: un terç del
Senat, tots els diputats, bona part dels governadors dels
estats; les enquestes es poden publicar fins al darrer moment
i durant el mateix dia de les eleccions es pot fer campanya;
quan a la costa est ja es coneix l’escrutini, a la de l’oest i a
Hawaii tot just es vota.
Ja es veu que el sistema electoral americà és un xic complicat, però funciona des de fa segles. Qui guanyarà el dia 3?
“Predir és molt difícil, sobretot el futur”, va indicar el físic
Niels Bohr amb ironia i realisme.

És urgent fer el
trasllat cap al
satèl·lit
com a la pel·lícula. Vist com va
el coronavirus, és urgent fer el
trasllat de gent i mobles cap al
satèl·lit. No podem perdre ni
un minut, que ja se sap que els
trasllats són complicats i, a més,
sempre es perden coses. Però
ara que hi penso, ho tenim malament després de veure les fotos
de la festassa que va fer dilluns,
l’endemà de proclamar-se l’estat d’alarma, la jet-set espanyola per celebrar els cinc anys de
la web El Espanyol. Ministres,
banquers, empresaris, polítics,
fins a un centenar, en un sopar
de luxe al Casino de Madrid.
Escamparan el virus a cent per
hora, perquè aquesta gent té
majordoms, cuineres, criades,
xofers, institutrius… jo què sé.
Entre els convidats, el ministre de Sanitat. La pregunta és,
què hi té al cap un senyor que
surt cada dia a dir-nos que vigilem molt, que fem bondat, que
siguem cívics, per apuntar-se a
una festa d’aquesta mena on, a
més, sap que s’hi faran fotos?

Bústia

Tots Sants i el dia dels difunts
No descobreixo res si dic que en moltes de les festes
que celebrem hi ha un component religiós i pagà.
Fins i tot, potser moltes festes religioses tenen el
seu origen en festes paganes. Tots Sants i el dia
dels difunts són una barreja de tots dos. Val la pena
fixar-nos com i des de quan se celebren. Els primers
pares de l’Església, al segle IV, volien tenir un dia
per recordar tots els màrtirs que, pel fet de ser cristians, moriren perseguits per alguns emperadors
romans. Eren tants que es feia impossible tenir-ne
el nom i el nombre. Per contra, es volia imposar
el cristianisme fos com fos, i es dedicaren a perseguir el paganisme destruint les seves pertinences,
cremant molts llibres que els consideraven lascius
i perseguint idees filosòfiques que anaven contra
els seus principis o interessos. Sembla un contrasentit voler recordar uns màrtirs i acarnissar-se en

els que no els seguien a ells. Al segle VIII el sant
pare regnant va establir que hi hagués ja un dia
fix per tenir present tots aquells que moriren santament però que no es trobaven en cap santoral.
També hem de pensar que des de sempre l’Església
catòlica ha sigut molt propensa a santificar aquelles persones que han estat influents a adoctrinar
els pobles. A vegades són més operacions de màrqueting per satisfer ordes religiosos o com a premi
a la gestió papal, oblidant a quins has estat exemple de santedat. Aquesta festa, al segle IX, ja es va
establir que fos el dia 1 de novembre a l’Església
catòlica de ritu llatí. Les tradicions de panellets i
castanyes era més per al dia següent a Tots Sants, el
dia de difunts. A l’entrada dels cementiris s’oferien
uns panets petits, més endavant els convertirem en
panellets, i les castanyes ajudaven a fer passar el
fred d’aquell dia ja que eren acabades de fer i per
tant calentes. L’origen de la celebració per comme-

morar els fidels difunts sembla ser que es deu a un
abat benedictí del monestir de Cluny, S. Odilón, al
segle X. El fet que l’orde benedictí sempre ha estat
molt influent entre els creients va fer que s’estengués molt de pressa aquesta celebració i en aquest
dia. El papa Benet XIV va autoritzar, per primera
vegada, que els capellans d’Espanya, Portugal i els
països d’Amèrica del Sud, que depenien d’aquests
dos països, celebressin tres misses seguides per les
ànimes dels fidels difunts. Més tard a les primeries
del segle XX va ser el papa Benet XV qui ho va autoritzar per tots els sacerdots del món catòlic. Els més
grans ho podem recordar, sobretot si érem alumnes
d’escoles cristianes que ens feien assistir a missa
cada dia abans de començar les classes. Ho tinc ben
present en el col·legi d’escolapis. De fet, les tres
misses dites una darrere l’altra no es feien pas més
(Continua a la pàgina 28)
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Uns rastrejadors diferents

llargues que la de cada dia. Això pel que fa referència a la part religiosa. Hi ha països que aquest dia,
en visitar els cementiris, seuen prop de la tomba
dels seus familiars i mengen i veuen explicant fets
que recorden d’elles i ells. Potser els països on es
manté més aquest costum siguin de Sud-amèrica,
sobretot Mèxic i Filipines. Poden haver-n’hi d’altres, parlo dels que jo en tinc referències. Confio
que aquests comentaris hagin servit per fer memòria d’allò que molts vam viure quan érem més joves.
I que els joves d’avui ho coneguin.

El 3 d’agost, el menjador social El Tupí tornava
a obrir per parar taula per als qui ho necessiten i
esperaven tenir un plat calent i asseure’s a taula.
Certament, una cosa tan senzilla com és un sobre i
quatre peus que l’aguanten i tan important com és.
El servei que fa poder asseure’s i dinar. Un usuari,
en Ferran, acostuma a donar gràcies en veu alta per
l’aliment que rep cada dia assegut a la seva taula i
que aquests aliments li donen força per continuar
el camí dia a dia. Em va emocionar quan el primer
dia era ell qui donava tanta importància a poder
asseure’s a taula i menjar com a persona. Em vaig
adonar amb quina dignitat i senzillesa fèiem servir
tots, un moment o altre del dia, un objecte que sense cap pretensió ens era un do per sentir-nos amb
dignitat de persones. Certament, una taula és també un símbol d’acollida, no només per prendre aliments, sinó per parlar o projectar moments importants de la nostra vida, i amb això moltes coses
que de tant fer servir perden el valor que tenen i
ens perdem molts detalls positius que ens farien
veure segurament les coses de cada dia amb una
altra mirada. Portem pràcticament tres mesos en la
nostra tasca de cada dia, amb molt de respecte, per
tota la importància que requereix i donant gràcies
a Déu perquè sense dubte sense la seva ajuda no
faríem res. A totes les empreses, particulars, botigues... gràcies! Sense la seva ajuda tampoc podríem
fer el que fem. A tots, doncs, moltes gràcies.

Fa unes setmanes vaig haver de portar el meu fill
d’urgències a l’hospital. Hi va entrar amb el braç
trencat per la meitat mig penjant. Em va sorprendre
que malgrat l’estampa, i que el nen es marejava del
dolor, a la recepció es van entretenir a preguntar si
venia d’una mútua o per privat un parell de vegades. Els vaig explicar que s’havia fet mal a l’escola
i que teníem Seguretat Social, tot mirant de reüll
el nen perquè veiessin que ho estava passant força
malament. Efectivament, el van fer passar a dins
de seguida, però acompanyant-me pel passadís un
altre senyor em preguntava també si l’escola era
pública o privada, quina escola... en fi, no sé ni què
li vaig respondre. L’atenció a urgències va ser espectacular. Aprofito per agrair als doctors J. A. Soler
Rius i Oleksandr Yashchenko i la infermera que els
ajudava, de la qual no tinc el nom, el seu tracte, la
seva professionalitat i el seu bon fer. Vaig sentir
orgull de tenir els professionals que tenim. Gràcies. L’endemà a casa, prop de les 8.15, ja tenia una
trucada amb un missatge al contestador d’una persona del CHV demanant per les circumstàncies en
què s’havia fet mal. Vaig pensar que ja respondria a
mig matí, després d’haver passat una nit mogudeta
acompanyant el meu fill en la lluita amb el dolor.
Però la meva sorpresa va ser que dues hores més
tard ja tenia un whatsapp també del CHV demanant esclarir les circumstàncies de l’accident, si l’escola era pública o privada, si era menjador o hora
del pati... Els vaig respondre els dubtes i no hi vaig
pensar més. Doncs resulta que malgrat tenir una
assegurança a l’AFA a través de la FAPAC, tenir l’assegurança de l’escola pública, i tenir Seguretat Social... ha arribat una factura a l’AFA que m’han dit que
déu-n’hi-do, i que està a serveis jurídics per esclarir
què passa. Ho trobo indignant, especialment aquest
rastreig i persecució: “Tenía usted razón, señor Fernández Díaz, nos han destrozado el sistema sanitario...”. Espero que aquest testimoni obri els ulls a
algú i que aquest cas acabi bé. Suggereixo que en el
moment que vivim, destinin els recursos a rastrejar
virus i no diners, tot i que aquest és un exemple que
convivim amb dues crisis, la sanitària i l’econòmica,
i que si no vigilem la que ens vencerà serà la tercera, de la qual no es parla tant, que és la psicològica...
estem perdent el nord.

Núria Casamitjana, en nom del Tupí

Roger Vila Mani L’Esquirol

Josep M. Perramon Colomer Tona

La taula

Vic

Centelles i la mascareta
Vull exposar un problema que hi ha a Centelles amb
les persones que es passegen pel poble sense mascareta. Un cas concret: dues senyores cada dia entre les 10 i 12 del matí es passegen pel nucli antic
del poble, van a comprar a les botigues, es paren a
parlar amb tothom... i quan els municipals els diuen que es posin la mascareta ensenyen un paper
del metge del CAP que diu que elles no en poden
portar, i ho diuen amb una actitud d’alegria i triomf. Fins aquí el fet. I jo demano, aquest fet com
s’ha d’interpretar? El paper del metge diu que elles
no poden contaminar? No. Diu que elles no poden
ser contaminades? No. Així que vol dir que aquestes persones poden contaminar i ser contaminades
i que ningú hi pot fer res? Davant aquest fet, sembla
que ni l’alcalde ni els sanitaris no hi poden fer res?
Dues persones poden posar en risc la salut dels veïns del poble? M’agradaria saber quina solució han
donat els pobles que s’han trobat amb casos semblants, casos d’irresponsabilitat i insolidaritat que
atempten contra la salut de la població. Passo a fer
algun suggeriment: a) Fer un requeriment a la persona apel·lant a la seva responsabilitat i que eviti
passejar-se, anar a comerços i per llocs freqüentats.
b) Posar-se d’acord amb el metge per trobar una
solució per al seu cas. c) Subvencionar-li una mascareta de plàstic transparent, de les que es confeccionen en tallers molt a prop, a la comarca d’Osona
o al Vallès. Segurament hi ha algú que pot suggerir
altres alternatives.
Assumpta Vall-llovera Roca
Centelles

Passejar el gos de matinada
Estic a favor, només faltaria, del toc de queda nocturn. Soc dels que creuen que fins i tot aquesta mesura ja s’havia d’haver aplicat molt abans, davant
l’incivisme present en la nostra societat. Igualment
que entenc les excepcions que s’han marcat. Ara bé,
la norma de passejar el gos de 4 a 6 de la matinada,
la veritat que em sembla més aviat còmica, per no
dir-ne una altra cosa. No em puc imaginar els que tenen un animal de companyia llevant-se a les 4, despertant igualment l’animal per anar a fer un tomb
a aquelles hores intempestives i més aviat fredes i
depriments. En fi, aquesta és, evidentment, només
una opinió personal. Però m’ha resultat realment
i en certa manera curiós aquesta preocupació dels
nostres fantàstics i estimats governants pels animals, veient, a més, que la pandèmia s’està escapant
per moments de les mans dels responsables polítics
del nostre país. Almenys no es podrà negar que de
bona voluntat, ni que sigui pels animals, n’hi ha.
Que de la manera que està tot, diria que ja és molt!
Ramon Riu Codinach Manlleu
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a la Guàrdia Urbana perquè anés a la plaça de la
Pietat. De seguida van ser allà. Els vaig explicar el
cas i molt amables van treure la barrera, van agafar
el meu cotxe i em va dir que seguirien el seu company. Em van portar a la Rambla: “Vol que l’acompanyem?”. No, gràcies, ara ja puc anar sola. Milers
de gràcies.
Pepeta Pla Tona

Noces de diamant

Aquest dissabte fa 60 anys que es van casar els nostres pares, en Rafel i la Marcel·lina. Per tant, celebren les noces de diamant. Es van conèixer l’any
1957 a Muntanyola, quan el pare hi va anar a viure
provinent de Llanars. Es van casar el 31 d’octubre
de 1960. Sempre han viscut i treballat a pagès, estimant i conreant la terra. Ben mirat ja és una mica
com el matrimoni que cal cuidar cada dia i abonar
quan és necessari. Ara ja fa anys que s’han jubilat
i viuen a Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquest escrit
només vol ser un petit homenatge, ja que la situació actual fa impossible celebrar-ho com es mereixen. Moltes felicitats, de part de tota la família, per
aquestes noces de diamant.
Rita i Joan Solé Oliveras
Centelles/Santa Eulàlia de Riuprimer

En la mort de Josep Aguilar
Josep Aguilar i Corts ha estat un home entregat generosament a moltes iniciatives: polítiques, socials,
culturals, religioses, familiars… Tenia una bonhomia natural que el feia agradable en el tracte. Com
a vicepresident de l’Associació d’Amics de Sant
Francesc s’hi Moria va col·laborar, des dels seus inicis, amb tota dedicació, a les tasques de conservació
i millora de tot el que es referia a l’ermita, que ens
recorda el pas de sant Francesc d’Assís per Osona. Li
restarem sempre molt agraïts i mirarem de seguir
els seus consells, estimació i exemples en la cura
d’aquest oasi franciscà que és l’ermita franciscana.
Gràcies, Josep Aguilar i Corts. Des de la casa pairal
del cel ajuda’ns a fer tot el que puguem perquè el
nostre món sigui, com volia sant Francesc d’Assís,
una veritable fraternitat universal. Pau i bé.
Josep Gendrau i Valls, franciscà i president de
l’Associació d’Amics de Sant Francesc s’hi Moria
Vic

Record a Esteve Riera
Recordo l’últim dia que et vaig venir a veure, jugaves a dòmino amb el papa. I ara ja fa un any que no
hi ets. Un any que no juguem al dòmino, i que no
mengem neules a l’estiu. Recordo que em vas tocar
la panxa i em vas preguntar per la nena, i mira que
gran està. Espero que t’hagis retrobat amb la iaia i
que tots dos continueu somrient, com fèieu sempre. Us recordem i us trobem a faltar, avi i besavi.
Cristina Riera Tomàs

A la Guàrdia Urbana de Vic
Fa uns dies anava al Consultori Bayés i a l’entrar a
la plaça de la Pietat, que estava en obres i jo no ho
sabia, vaig donar la volta i em vaig ficar en un carrer estret que em va tornar a portar a la Pietat. Hi
vaig deixar el cotxe i vaig anar a peu al Consultori
Bayés, des d’on em van enviar a l’Aliança. Vaig dir
a la senyoreta del taulell que, si us plau, telefonés

Les Masies de Roda

Fe d’errors
Al titular de la notícia dels Premis Especials Osona-Banc Sabadell de la pàgina 32 de l’edició del 23
d’octubre es deia erròniament que la granja Can
Solà era de Calldetenes. És a Sant Martí Sescorts.
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Al Ripollès els afectats entre gener i setembre són 2.028 i al Moianès, 842gener a

Els ERTO ja han afectat més
de 16.300 treballadors a Osona
Dolors Altarriba

Des del gener fins al setembre d’aquest any els ERTO
(expedients de regulació
temporal d’ocupació) han
afectat 16.316 treballadors
a Osona. Sumant els 33 més
als quals se’ls ha extingit
el contracte sumen 16.349
treballadors que han patit
algun expedient. Al Ripollès,
la xifra d’afectats per ERTO
és de 1.181, als quals cal
sumar els 47 llocs de treball
extingits que pugen a 2.028
treballadors afectats fins al
mes de setembre d’aquest
any. El Moianès, sense cap
treballador afectat per una
extinció de contracte, suma
842 afectats per ERTO. El
que es pot comprovar amb
les gràfiques adjuntes és que
entre el gener i el juny a cap
de les tres comarques s’havien fet extincions de contracte i tots els expedients van
ser causats per l’estat d’alarma que va provocar l’aturada
de les activitats no essencials. Aquestes van arribar a
l’agost a Osona (33) i al juliol
i el setembre al Ripollès (47).
Ha estat doncs en el període
de desescalada i d’una mínima recuperació de l’activitat
–entre juliol i setembre– on
s’han concentrat els acomiadaments, segons les dades
del Departament de Treball
de la Generalitat.
En el cas d’Osona, el degoteig d’ERTO va sumar 38
expedients que van afectar
1.356 persones; al Ripollès
en van ser 6, amb una afectació a 112 persones, i al
Moianès, 2, que van afectar
62 persones. Tot i que encara
no hi ha dades desglossades
per comarques, sí que el

ERTOS de gener a setembre de 2020
Expedients
Osona
Ripollès
Moianès
Total

Afectats

Suspensió

Reducció

Ajuts per a empreses
que contractin
i treguin personal
de l’ERTO, a Vic

Extinció

1.900

16.349

15.568

2.748

33

361

2.028

1.737

244

47

125

842

713

129

0

2.386

19.219

18.018

3.121

80

ERTO per mesos des del juny al setembre
OSONA

Expedients

Afectats

Suspensió

Reducció

Extinció

Juny

84

1.498

1.171

327

0

Juliol

27

947

755

192

0

Agost

8

260

15

212

33

Setembre
Total
RIPOLLÈS

3

149

141

8

0

122

2.854

2.082

739

33

Expedients

Afectats

Suspensió

Reducció

Extinció

Juny

8

76

15

61

0

Juliol

4

76

46

3

27

Agost

0

0

0

0

0

2

36

16

0

20

14

188

77

64

47

Setembre
Total
MOIANÈS

Expedients

Afectats

Suspensió

Reducció

Extinció

Juny

10

43

43

0

0

Juliol

1

7

4

3

0

Agost

0

0

0

0

0

Setembre

1

55

55

0

0

12

105

102

3

0

Total

Departament de Treball ha
explicat que entre el 16 i el
22 d’octubre s’han registrat
a Catalunya 4.871 ERTO, que
afecten 41.054 persones més.
Les noves mesures aplicades
aquesta setmana fan preveure que el nombre d’ERTO
anirà en augment.
La diferència amb anys
anteriors és molt gran, ja que
durant el 2019 van quedar
afectats 632 treballadors i
la majoria va ser per l’expedient d’extinció i per tant
acomiadament de més de 300
persones directament de la

Llotja de Bellpuig (26-10-20)
CONILL: 2,27 (+0,03)
POLLASTRE VIU: 0,88 (–0,02) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,51 (–0,03) – 1,90 (=)
OUS: xl: 1,26 - l: 0,76 - m: 0,68 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (23-10-20)
PORC: 1,711 / 1,723 (-0,013)
GARRINS RAÇA: recollida: 18 / 20 (=)
PARTIDA GRAN: 42,50 / 44,00 (+0,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,61 / 3,47 / 3,25/ 3,10 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,66 / 3,48 / 3,30 / 3,19 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,18/ 3,10 / 1,84 (=)

multinacional Prysmian, que
va optar per tancar la planta
de Manlleu (ara encara fun-

Entre el juliol
i el setembre
hi ha hagut
110 contractes
d’extinció
ciona mínimament però té
l’acord de tancar l’any 2021).
De suspensió de contractes

L’Ajuntament de Vic
donarà ajuts d’entre 3.325
i 6.650 euros a empreses
d’Osona que contractin
personal de Vic que estigui a l’atur i empreses
vigatanes que treguin
personal de l’ERTO. En
tots dos casos el requisit
és que el contracte sigui,
com a mínim, de mig any i
la subvenció serà proporcional a la jornada laboral.
L’ajut es pot sol·licitar fins
a l’1 de desembre. “Amb
aquests ajuts”, explica
la regidora de Promoció
Econòmica, Comerç i Ocupació, Bet Piella, es vol
“incentivar tant la creació
de llocs de treball com
el retorn al mercat laboral dels afectats per un
ERTO”. Dimecres que ve a
les 7 de la tarda se’n farà
una presentació virtual.
Vic

NEUS PÁEZ

Vic/Ripoll/Moià

aquell any només n’hi va
haver 91. Al Ripollès, l’any
passat només van quedar
afectats per un ERO sense
cap extinció de contracte
63 treballadors. I és que la
reducció d’expedients de
regulació va ser molt important des del 2015 a les dues
comarques. A Osona, del
2015 al 2018 només van quedar afectats per algun dels
38 expedients presentats un
total de 38 treballadors. Al
Ripollès, en aquest període,
només van quedar afectats
dos treballadors.

FRISONS (fins a 210 kg): 2,99 / 2,89 / 1,39 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,81/3,67/3,56/3,24/2,55 (+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 3,87/3,71/3,60/3,33/2,54 (+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 3,92/3,72/3,61/3,36/2,56 (+0,02)
VACA: 3,10 / 2,90 (-0,10) / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (-0,05)
FRISÓ: 30 / 80 (=)
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març)

Mercolleida (23-10-20)
PORC VIU selecte: 1,295 (-0,010)
LLETÓ 20 kg: 21 (=)
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (=)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 221 (+6)
BLAT PA: 227 (+6)
MORESC: 203 (+13)
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L’Ajuntament de
Centelles destina
12.000 euros d’ajuts
a comerços afectats
L’Ajuntament de Centelles destina una partida de
12.000 euros als comerços i
serveis afectats per la Covid19, ja sigui per tancament
dels negocis obligats pel
decret de l’estat d’alarma del
mes de març o per la reducció en un 50% de la seva
facturació durant els mesos
d’abril i maig respecte a l’any
anterior. Per als que han tancat hi ha un ajut de 100 euros
mentre que per a la resta
l’import serà de 150 euros.
Tots dos ajuts són compatibles i no excloents i es poden
tramitar del dissabte 31
d’octubre al 30 de novembre.
Josep Arisa Argemí, regidor
de Promoció Econòmica i
Comerç, creu que “l’ajut ha
de pal·liar part de les pèrdues” i es compromet a vetllar
pel sector i ampliar les línies
d’ajut si fa falta.
Vic

Vuit persones han
trobat feina amb el
projecte “Queda’t a la
Catalunya Central”
Vuit persones en situació
de vulnerabilitat han trobat
feina en el marc del projecte “Queda’t a la Catalunya
Central”, de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central. Es van
presentar 10 sol·licituds i
s’han atorgat vuit subvencions a empreses del territori
per poder fer aquests contractes. Tot i que el programa
anava adreçat a persones
migrades extracomunitàries, a causa de la Covid s’ha
modificat per arribar a més
persones. Així, sis són extracomunitàries i dues d’altres
col·lectius, set són homes i
una dona i a més de la nacionalitat espanyola n’hi ha de
Síria, Hondures, Colòmbia,
Senegal i Mali. Tots els contractes s’allargaran com a
molt fins a la primavera.
Vic

ORDI LLEIDA: 196
COLZA: 360 (=)

Llotja de Barcelona (27-10-20)
GARROFA: 175/t (–5)
GARROFA FARINA: 160/t (–5)
SOJA PAÍS: 430/t (+20)
MORESC UE: 214/t (+6)
BLAT: 225/t (+1)
ORDI PAÍS: 204/t (+5)
FARINA DE PEIX: 1.030/t (=)
GIRA-SOL: 225/t (+10)
MILL: 380/t (=)
COLZA: 295/t (+5)
SORGO: 215/t (+5)

Grans del Lluçanès (23-10-20)
GRA DE COLZA: 345 la tona (+3,25)
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El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, anima a pensar projectes per rebre fons europeus a l’Àgora d’Opinió

“És el moment que Osona es plantegi què
li falta per millorar la seva economia”
Anul·len la
celebració del
Dia de la Cambra
a Osona

Vic
Dolors Altarriba

“La bona notícia
és que l’estalvi
familiar ha
augmentat molt”

“El que ha fet
Irlanda podria
ser un exemple
a seguir”

La Cambra de Comerç
ha decidit no celebrar
aquest any el Dia de la
Cambra a Osona com “a
responsabilitat davant la
situació actual”, tot i que
segons expliquen vol guardonar de “manera simbòlica a totes les empreses
i autònoms pel moment
delicat pel qual passen”. El
que fa l’entitat és intensificar el suport i assessorament a les empreses que
ho necessitin i ha reactivat
la campanya “Que cap
empresa tanqui”. Canadell
va animar les empreses
a demanar els ajuts que
van sortint tant des de la
Cambra com des dels ajuntaments.

la pandèmia. És un estalvi
forçat que podria suposar un
desbordament del consum
tot i que no serà abans d’un
any”, va preveure.
A partir d’aquí i davant
l’enunciat de la xerrada
sobre com sortir d’aquesta
crisi, Canadell va voler posar
com a exemple Irlanda i el
seu procés d’independència.

Irlanda va ser independent
20 anys després de fer la
DUI (declaració unilateral
d’independència). “L’any
1992 tenia el mateix PIB per
càpita que Espanya. Ara és
el segon país d’Europa amb
més PIB per càpita per darrere de Luxemburg i amb un
índex un 35% més alt que
Dinamarca. El seu índex de

productivitat del treball i
el capital ha estat del 2%
anual en 20 anys, mentre
que a Espanya ha estat del
0,2%”, va explicar Canadell,
per afegir que podria ser “un
model a seguir” en el cas que
Catalunya assolís la independència, perquè, segons ell,
“si no fem un pas endavant
en l’àmbit polític no el farem

Vic

ALBERT LLIMÓS

En plena pandèmia per la
Covid-19, Espanya és el
país de la Unió Europea
que més decreix en el PIB i
la que menys es recupera.
Joan Canadell, president
de la Cambra de Comerç de
Barcelona, va ser el ponent
de l’Àgora d’Opinió que es
va fer dimarts de forma telemàtica, moderada per Joan
Turró, director general de la
Fundació Balmes, i presentada per l’alcalde de Manlleu,
Àlex Garrido. Canadell va
anar desgranant algunes
dades, com les que indiquen
que el PIB d’Espanya caurà
el 13% aquest any, i tot i
que es pot recuperar en un
6% l’any que ve es mantindrà negatiu, mentre que a
Europa la caiguda aquest any
és d’entre el 5% i el 6%. La
caiguda és més gran en el
turisme –d’entre un 80% i
un 90% de pèrdua– i en canvi pràcticament no s’ha notat
en el sector alimentari. La
dada positiva que va destacar
Canadell és “l’estalvi, que
s’ha incrementat molt. Era
d’entre 10 i 11.000 milions
d’euros i ara és de 22.000
milions d’euros”. Es tracta,
va dir, d’estalvi familiar, que
pot donar peu “a la recuperació del consum un cop passi

Joan Canadell, en un moment de la xerrada en format virtual

Comforsa
contracta 35
persones per cobrir
nova producció

Alumnes de la UVic innoven amb
una moto de competició elèctrica

Comforsa ha
contractat durant els mesos
de setembre i octubre 35
treballadors nous pel creixement de producció que ha
tingut just després de l’estiu.
Es tracta, com expliquen des
de l’empresa, de persones del
Ripollès majoritàriament tot
i que també n’hi ha alguns
d’Osona, fet que deixa palesa la seva vinculació amb el
territori. El director general
de l’empresa, Reca Vidiella,
explica que la disminució de
vendes a partir del març els
feia preveure una caiguda
molt significativa de la facturació, que ara espera “que
arran de l’augment de les
comandes dels clients sigui
menor”. Vidiella espera poder
presentar uns millors resultats a final de 2020 dels que
preveien al juliol. L’empresa
va aconseguir l’any 2019 tornar als resultats positius.

Han engegat una campanya de micromecenatge per finançar-se

Campdevànol

Vic
EL 9 NOU

Amb el nom d’Hermod
Racing Team, un grup de
nou estudiants del grau en
Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC, situat
a Granollers, han encetat
un projecte de producció
d’una moto de competició
elèctrica que participarà a
la Barcelona SmartMoto
Challenge que es farà l’agost
de 2021 al circuit de Parcmotor Castellolí.
Per tirar endavant el projecte, que parteix de zero, a
l’equip els ha suposat mantenir relació amb empreses
del sector per buscar finançament i patrocinis, però
encara en faran falta més i
per això han obert una cam-

Alumnes de la UVic-UCC a Asorcar, de Parets, on dissenyen el projecte

panya de micromecenatge
a través de la plataforma
GoFundMe, on es pot fer una
donació. Tenen un pressupost de 12.000 euros i han

rebut ja donacions de fins
a 1.345 euros. Les despeses
més importants a què s’enfronten són la part elèctrica
de la moto, el xassís o el car-

en l’econòmic”. Per ell, el
potencial de Catalunya és
molt alt “i ho pot ser més
que Irlanda”, va dir, després
d’esmentar les bones xifres
en diferents ítems, inclosa
la internacionalització de les
empreses catalanes.
I mentre no arribi la independència de Catalunya, va
afegir, el que cal fer és tenir
com a objectiu ser un país
frugal (austers). Això vol dir
ser com Holanda, Finlàndia,
Suècia i Àustria. “Hem de
posar les bases per avançar
cap a un nou model econòmic i en aquest sentit s’han
d’aprofitar els fons europeus
que ara s’han posat sobre la
taula”, va dir Canadell, que
creu que això, tot i que poden
sortir projectes de cada territori, ha de ser un projecte de
país i invertir en “educació,
innovació i recerca i en infraestructures”. En aquest sentit, va afegir que els 15 eixos
del programa 2030-2040 de
la Cambra de Comerç “coincideixen amb el que demana
Europa per donar els ajuts”.
Tots 15 estan inclosos en
quatre punts bàsics: el trànsit cap a l’economia de més
valor afegit, la transformació
a un model sostenible essent
autosuficients en el camp
energètic, una economia més
internacionalitzada perquè
“el mercat mundial és 60

regador per a la bateria de
motor. L’equip, format per
Pau Mariné, Marc Soto, Joan
Castells, Pol Ballot, Aleix
Subirà, Marc de Guirior, Àlex
Valverde, Adrián López i Pol
Pérez, es mostra “content,
perquè malgrat la situació de
pandèmia que vivim moltes
empreses s’hi han involucrat
en forma de patrocinis o
intercanvi de serveis”. Supervisats pel professor Joan
Moreno, aquest explica que
l’experiència és important
perquè “aprenen a ser proactius i resolutius”.
El resultat del seu producte, que competeix en la
categoria de 10KW, es veurà
a l’SmartMoto Challenge, on
es promou el desenvolupament sostenible de vehicles
eco i s’hi avaluen el nivell
d’acceleració, el suport de
càrrega, l’estabilitat o la
frenada. L’equip, en el qual
cada alumne té una tasca
molt específica, espera “ser
regulars en totes les proves,
perquè és millor que guanyar
només la carrera de pilotatge” que es fa l’últim dia.

ECONOMIA
EL 9 NOU

Àgora d’Opinió
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“Els Jocs Olímpics de 2030
poden ser una oportunitat per
presentar un projecte de l’R3
als ajuts europeus”

ALBERT LLIMÓS

Vic

vegades més gran que l’espanyol”, i el trànsit cap a una
economia basada en valors
com la paritat home/dona i
estructures empresarials més
equilibrades socialment.
A la pregunta després de
la xerrada sobre què es pot
fer per accedir als fons europeus, Canadell va animar els
“responsables del Consell
Comarcal a plantejar-se què

li fa falta a la comarca per
millorar la seva economia els
propers anys”, tot i que va
explicar que qui presentarà
els projectes als fons europeus que s’han aprovat per
pal·liar la crisi de la Covid-19
són els estats. La meitat dels
fons, però, els poden decidir
les comunitats autònomes
i des de la Generalitat i les
cambres plantegen obrir un

procés de captació de projectes per a petites i mitjanes
empreses. Per Canadell,
aquesta crisi “serà dura, però
ens dona una opció per fer
un canvi de model econòmic”.
Al torn de preguntes es
va parlar de la manera com
s’està tractant la pandèmia
a Catalunya, la dificultat per
trobar treballadors en segons

Fa onze mesos, el president de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Joan Canadell, va viatjar en tren fins a Vic amb
el síndic de greuges, Rafael Ribó, diversos alcaldes de la
comarca i representants de Perquè no ens fotin el tren (foto)
per reclamar el desdoblament de la línia. Després “ens vam
reunir amb Adif”, va dir Canadell, i es va marcar un “calendari
massa llarg per nosaltres, que amb la Covid s’ha retardat i no
tenim notícies que estiguin per la labor”. Ara bé, segons ell, la
millora de la línia R3 podria venir si Catalunya acull els Jocs
Olímpics d’hivern de 2030. Un projecte que, diu, encaixa en
les condicions dels fons europeus oberts des d’ara fins al juny
de l’any que ve. “Amb els Jocs aquesta línia pot agafar força i
em consta que Andorra té molt interès a fer-hi arribar el tren.
Es faria via Alp, cap a la Seu d’Urgell i Andorra”, va explicar,
responent així a una pregunta del públic sobre possibilitats de
projectes locals als fons europeus.

quines àrees per part de les
empreses que s’ha accelerat
amb la demanda de la digitalització de les empreses i
la situació del sector de la
restauració. En aquest sentit,
Canadell va dir que “no tinc
gaire respostes sobre què es
pot fer. Ara bé, no tirar la
tovallola, aguantar i demanar les ajudes que atorga la
Generalitat i que ara són de

40 milions d’euros, tot i que
hem demanat que s’ampliïn
a 100 que és el que calculem
que farà falta. Sé, però, que
és fàcil de dir i difícil de fer”.
El fòrum Àgora d’Opinió és
una iniciativa de Creacció, la
UVic-UCC, el Casino de Vic,
EL 9 NOU, el Consell Empresarial d’Osona i la delegació
d’Osona de la Cambra de
Comerç de Barcelona.

Contingut elaborat per Creacció

Els sindicats valoren l’impacte de la Covid-19
Representants dels sindicats UGT i Comissions
Obreres de la comarca d’Osona van exposar als
membres del Consell General de Creacció (òrgan
consultiu amb representants de les entitats del territori) l’impacte de la Covid-19 al mercat de treball
d’Osona. El monogràfic-debat sobre la situació actual i l’ocupació va tenir lloc el passat 21 d’octubre
de forma telemàtica.
Ricard Bellera, secretari de Treball, Economia i Estudis del sindicat CCOO, va mostrar la seva preocupació per l’atur a Osona de persones poc qualificades i la seva dificultat d’inserció al mercat laboral.
Per la seva banda, Núria Gilgado, secretària de Política Sindical d’UGT, va destacar la necessitat d’un
model productiu més fort per afrontar les crisis. Gilgado es va mostrar convençuda que calia canviar el
model laboral, fiscal i social. “Cal un mercat laboral
més eficient i equitatiu. I caldrà treballar de manera
conjunta, molta inversió pública i treballar plegats
els diferents agents”, va assegurar.

“Cal un mercat laboral més eficient
i equitatiu. Cal treball conjunt,
inversió i que tots els agents
treballem plegats”
Bellera va explicar que el Next Generation UE, el
pla de mesures per recuperar l’economia dels països de la Unió Europea, té un caràcter clarament
descentralitzat. Bellera va afirmar que creuen fermament en la subsidiarietat dels fons. “Han de ser
les entitats més properes del territori les que gestionin aquestes subvencions. Les estratègies s’han
d’articular en un marc dinàmic on participin les administracions locals, els agents socials i també la

“cal destacar els sectors sanitari i de cures a la gent
gran com a sectors que generaran ocupació” i va
afegir que “cal invertir en competències transversals per millorar l’ocupabilitat per tal de poder moure els treballadors d’un sector a un altre i evitar la
cronificació a l’atur”.
Al monogràfic també es van compartir inquietuds
com ara la realitat de Catalunya, com a país de petites empreses, destacant que calia treballar per
evitar el risc que les grans empreses aglutinin les
ajudes i no les traslladin a la resta del teixit empresarial.

Moment de la realització via telemàtica del monogràfic
sobre l’ocupació a Osona, promogut per Creacció

universitat, pel coneixement que tenen del territori i
de les seves necessitats”, va constatar.
Per la seva banda, Gonzalo Plata, de Comissions
Obreres, va demanar lideratge a Creacció per promoure taules de debat conjuntes entre sindicats i
patronal. Plata va dir que compartia la preocupació
pels aturats sense formació i que calia apostar pels
itineraris de formació i pel que va anomenar “la tríada”: hi ha digitalització, energia i diversificació de
l’economia.
En aquest sentit, la directora de Creacció, Núria
Macià, va anunciar que Osona és un territori on
es farà una prova pilot per aplicar una nova metodologia europea per a la transformació del sector
agroalimentari. “I això és una oportunitat que hem
d’aprofitar”, va dir.
Respecte a les competències en les quals calia formació per als treballadors, Bellera va afirmar que

“Hem d’invertir en competències
transversals per millorar
l’ocupabilitat i evitar la cronificació
de l’atur”
Gilgado va expressar les debilitats del mercat laboral
actual: “Les empreses d’aquí tenen una alta dependència en cadenes exteriors de subministrament.
L’impacte en l’ocupació ha estat molt gran perquè
tenim un mercat de treball molt basat en el sector
serveis, alta temporalitat, baixa qualificació”.
En aquest sentit, Bellera va destacar que “l’impacte
de la pandèmia és asimètric i les desigualtats s’han
accentuat”, i va alertar que “la socialització dels riscos que com a societat assumim serà diferent que
a la crisi del 2008. Probablement estem traslladant
a la generació següent les conseqüències de la nostra gestió”.
Més informació:
empresa@creaccio.cat
www.creaccio.cat

CULTURA

32

EL 9 NOU

El toc de queda va ser un primer avís,
que castigava sobretot el teatre amateur i les sales de cinema. La suspensió de qualsevol activitat s’hi va afe-
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gir aquest dijous, per sorpresa del
sector de la cultura que no esperava
una ordre de tancament total. Els teatres públics d’Osona i el Ripollès, que

mantenien la seva activitat a un ritme
normal, estaran tancats 15 dies. La
cultura, que des del juny havia recuperat el seu batec, es torna a aturar.

La cultura es torna a aturar
Les activitats d’arts escèniques, suspeses durant dues setmanes. El teatre amateur, frenat pel toc de queda
Vic

Les mesures anunciades pel
govern dijous al migdia van
agafar per sorpresa el sector
cultural. “No ens esperàvem
una mesura tan dràstica”,
deien al migdia alguns dels
tècnics dels teatres públics
d’Osona. A correcuita, van
suspendre totes les activitats
de les seves programacions,
com també s’han anul·lat
els tres concerts finals del
Festival de Música Religiosa
de Vic, un altre dels plats
forts del cap de setmana,
juntament amb el segon dels
Grans Concerts de L’Atlàntida, a càrrec dels germans
Vera i Claudio Martinez
Mehner. També tenien
activitat prevista el Teatre
Comtal de Ripoll, l’Espai
Rusiñol de Manlleu i l’Auditori-Teatre de Calldetenes,
entre d’altres. I les sales de
cinema. Però la cultura s’aturarà no només aquest cap de
setmana sinó durant 15 dies.
En aquest període només
podran continuar oberts els
museus, centres d’art i sales
d’exposicions amb un aforament limitat al 30% de la
seva capacitat.
Queda per veure encara
si els espectacles previstos
es podran recuperar més
endavant. El Festival de
Música Religiosa anunciava
aquest dijous a la nit que els
concerts queden suspesos.
L’import de les entrades de
tot el festival es destinava al
Banc dels Aliments, però l’organització el retornarà a les

ALBERT LLIMÓS

Jordi Vilarrodà

El cinema de muntanya, ajornat
El 38è Festival BBVA de Cinema de
Muntanya de Torelló s’havia de celebrar
entre els dies 13 i 22 de novembre, i així
es va presentar dimecres, en una roda de
premsa virtual (a la fotografia), al Teatre
Cirvianum. L’inici coincidiria pràcticament
amb el final dels 15 dies de les mesures
Torelló

persones que ho demanin.
L’aplicació del toc de queda ja havia posat les coses
molt difícils a alguns sectors
com el del teatre amateur,
un dels més afectats per la
mesura aprovada diumenge
i que s’ha començat a aplicar
aquesta setmana. Només
de conèixer-la, ja s’havien
anul·lat activitats previstes
en els propers mesos per la
dificultat de fer assajos. És el
cas de la Trobada de Teatre
d’Osona, que havia de tenir

extraordinàries aprovades pel govern, però
l’organització prefereix assegurar el tret
i posposa aquesta edició “fins després de
Nadal”, amb la voluntat clara de portar-la a
terme de forma presencial. Tot estava preparat per fer les projeccions al Cirvianum i al
Casal amb mesures anti-Covid i la meitat de
l’aforament de les sales.

lloc el segon i tercer cap de
setmana de novembre, o
d’algunes representacions de
Pastorets que es començaven
a preparar, malgrat les limitacions en el nombre d’actors
que podia haver-hi a l’escenari. Encara que d’aquí a dues
setmanes es puguin tornar a
obrir els teatres, aquestes ja
no es portaran a terme. “El
teatre amateur vol dir assajar
a partir de les 9 del vespre i
a vegades fins a la mitjanit”,
explica Jordi Arqués, que

aquests dies preparava al costat de Joan Roura els muntatges que s’havien d’estrenar
a la Trobada. Havien d’estrenar, entre el Casal Francesc
Macià i La Violeta, una versió
de la trilogia Contra la democràcia, Contra l’amor i Contra
el progrés, d’Esteve Soler.
Ja havien treballat en grups
molt reduïts amb els 25
actors que intervenien en els
muntatges, i fins i tot s’havia
instal·lat l’escenografia, però
ara venien “dies d’assajos

més llargs, amb actors de
tota la comarca”. I era impossible quadrar horaris amb
el toc de queda que obliga a
ser a casa a les 10 del vespre.
En una reunió amb l’Ajuntament de Centelles, aquest
dilluns, ja es va decidir que
la Trobada de Teatre d’Osona
–que enguany arribava a la
21a edició– quedava ajornada
fins al maig de 2021, quan
s’espera que la situació hagi
millorat. Cada any s’estrena
un muntatge que és l’activitat principal de tota una
agenda d’espectacles teatrals.
També són el pretext per
trobar-se, “i no poder-ho fer
desvirtua el sentit de la Trobada”, diu Arqués, que també
posa de relleu la precaució:
“Que no ens convertim en un
focus de contagi per a una
gent que fa aquesta activitat
per amor a l’art”. Els Pastorets es troben en un cas semblant. Ja s’estaven treballant
alguns muntatges només
amb els papers imprescindibles, però l’entrebanc de no
poder assajar n’ha fet decidir
l’anul·lació. Ja és segur que
no es faran Pastorets a Torelló ni a Ripoll, entre altres
llocs. Els de Vic, per ara, es
mantenen però no és descartable que puguin seguir el
mateix camí.
Alguns espais han decidit
ajustar horaris quan puguin
tornar a engegar. És el cas del
Cirvianum, que avançarà una
hora les sessions per a la resta de temporada, i les començarà a les 8 de vespre. Quan
torni la normalitat, serà a
horaris més europeus.
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“I tu, d’on ets?”

constant que la societat no
els admet, i els genera un
conflicte intern”, afirma la
realitzadora ripollesa.
Els dos autors del documental han optat per la
mínima intervenció. Deixen
que siguin els mateixos testimonis els que portin el fil
narratiu i s’expliquin. “Va
ser una estratègia decidida”. Eren testimonis muts
d’una trobada en què els
participants, encara que no
es coneguessin prèviament,
“s’adonaven que compartien moltes coses”. La feina
d’editar tot aquest material,
la posproducció, va ser llarga i minuciosa fins arribar
a un metratge d’una hora,
que és tal com es va presentar als cinemes Girona de
Barcelona. Una sessió amb
molta gent –tanta com permet la situació actual– i que
era un bon indici de l’interès
que ha despertat aquest
documental produït per
Sicom (Societat i Comunicació) i l’ONG de solidaritat
internacional Entrepobles.
De moment, no es pot veure
encara en obert a plataformes digitals perquè esperen
que pugui tenir un recorregut en mitjans audiovisuals
o en festivals. “Sí que ja s’hi
han interessat molts centres
educatius i entitats”, explica
Aranda. Tot el material recollit i que no ha tingut cabuda
en el metratge del documental es difondrà a través de la
web.

La ripollesa Judit Aranda estrena ‘Descendents’, documental sobre fills de la migració
Ripoll
Jordi Vilarrodà

Judit Aranda (a l’esquerra de la imatge, entre les dues fileres), amb l’equip i els testimonis de ‘Descendents’

Els festivals passen
a l’activitat en línia
La Biblioteca Lambert
Mata va acollir dimecres un
dels darrers actes del Tectònic, el festival de cinema
social de Catalunya que agrupa vuit iniciatives del país.
El fil conductor de la xerrada
Defender la vida desde la
frontera, organitzada per un
d’aquests festivals, el Terra
Gollut, era la criminalització
que pateixen les persones
migrants que arrisquen la
vida al mar per arribar a Europa, una odissea que la periodista Helena Maleno porta
prop de vint anys cobrint des
del Marroc, on resideix i des
d’on es va connectar a l’acte.
Maleno ha recollit els testimonis d’aquestes persones en
el llibre Mujer Frontera, que
acaba de publicar. La conferència va ser moderada per
Fàtima El Bejjaji, especialista
Ripoll

ARIADNA RECHE

Davant d’un color de pell
més fosc, la pregunta: “I tu,
d’on ets?”. I és molt possible que aquella persona,
sobretot si és jove, sigui de
Catalunya perquè ha nascut
aquí. Aquesta és la realitat
dels fills de la migració que
la ripollesa Judit Aranda ha
recollit al documental Descendents, que ha codirigit
amb Carlos Collazos i que la
setmana passada es va estrenar a Barcelona.
Aranda i Collazos havien
signat ja La meva pell (2018),
un documental on donaven
veu a vuit dones migrants de
diferents procedències per
explicar com havia estat la
seva acollida quan van arribar a Catalunya. El testimoni
d’una d’aquestes dones, la
Fatou, recollia “la preocupació pel que patirien els seus
fills, nascuts aquí”. I aquesta va ser la llavor del nou
documental, on ells prenen
la veu. Els descendents dels
que van arribar i que es troben amb racisme social però
també institucional “perquè
no tenen automàticament la
nacionalitat”. Els que parlen
en el nou documental són
joves d’entre els 20 i els 30
anys, amb plena consciència
del problema. Alguns pertanyen al Moviment Afrobanyolí Social, de Banyoles, i
a Catàrsia, un col·lectiu de
descendents d’asiàtics, de
Barcelona. A més, compten
amb testimonis de fills de
famílies bengalís, marroquines i salvadorenyes. “En
totes es repeteix el mateix
patró: es qüestiona el seu
origen”. A vegades és amb
una pregunta senzilla com la
que obre aquest article, “que
es fa sense mala fe però que
per ells és un recordatori

en moviments culturals,
i va comptar també amb
la presència de Papu Día,
membre de Top Manta, qui
va aportar una visió en primera persona sobre la duresa del viatge i els problemes
que han d’afrontar al destí.
El Festival Tectònic, que
ha barrejat actes en línia i
presencials, s’havia de tancar diumenge a L’Atlàntida
amb un col·loqui moderat

per Mònica Terribas. Els
responsables del Tectònic
anunciaven a Twitter que
no renuncien a l’acte, tot i
que no podrà ser al teatre,
que estarà tancat, ni en
format presencial. El Terra
Gollut havia de fer la cloenda aquest divendres a la Filmoteca de Catalunya. Fins
dijous a la nit, però, encara
no havia anunciat si hi hauria una alternativa. M.R.
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un format que creix
El documental de contingut
social, amb una forta càrrega
de denúncia, és un format
que compta cada vegada amb
més realitzadors que s’hi
aboquen i més públic que
el segueix. Els festivals són
la traducció a les pantalles
d’aquesta tendència. Osona
i el Ripollès en tenen dos, el
Gollut i el Protesta, que ara
formen part també de Tectònic, plataforma que agrupa set
certàmens catalans d’aquest
tarannà i que és, en ella
mateixa, un altre festival.

Convoquen el 18è
concurs fotogràfic de
la Vall de Camprodon
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon
ha convocat la 18a edició del
concurs de fotografia Memorial Pere Ignasi Isern. Obert
a participants de més de 12
anys, té l’objectiu de destacar
el patrimoni de la vall. Cada
participant hi pot presentar
un màxim de 10 imatges en
dues categories, fins a 17
anys i de 18 endavant. El
jurat en seleccionarà un total
de 30, i pel desembre s’obrirà
una votació popular per decidir els premis.
Camprodon

El petit de Cal Eril

El Espejo Negro (Andalusia) presenta

Espejismo

teatrecirvianum.cat

TITELLES PER A ADULTS
Dissabte, 7 de novembre, a les 8 del vespre
Preu: 15 € anticipada
17 € a taquilla des d’una hora abans
Durada: 1 h 30 min

presenta Energia fosca
MÚSICA
Divendres, 6 de novembre, a les 8 del vespre
Preu: 12€ anticipada
14€ a taquilla des d’una hora abans
Durada: 1 h 15 min
teatrecirvianum.cat
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Els premis literaris Joan Triadú ja tenen guanyadors

Pep Alcántara, director creatiu d’MC Advertising

Ajornats el passat mes d’abril, quan acostumen a tenir lloc, els premis
literaris Joan Triadú, que convoca el Consell Comarcal del Ripollès i estan
adreçats a estudiants de Primària i Secundària, van proclamar dimecres els
guanyadors d’aquest any, en la 29a edició. L’habitual acte multitudinari, que
els darrers anys es fa a l’antiga església de Sant Pere de Ripoll, es va canviar
per l’obertura de sobre i lectura del nom dels guanyadors per part del president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, tot sol a la sala d’actes. En
les de Primària, els guanyadors en poesia i prosa van ser Pol Puigarnau, Ot
Carós, Estel Argemí, i Blanca Palomeras. En les de Secundària, Paula Bueso,
Pau Navarro, Laura Linares, Clara Roig, Miquel Roma i Laia Roo. Enguany
s’hi van presentar 137 treballs i la novetat era una nova categoria destinada
als alumnes del Centre d’Educació Especial Ramon Suriñach. Colomer va
destacar que “la Covid-19 no pot ser motiu per deixar d’homenatjar el mestre de mestres, Joan Triadú”, de qui l’any vinent es complirà el centenari del
seu naixement. J.V.

Vic

Ripoll

El dissenyador vigatà Pep Alcántara, fundador de l’estudi Bisgràfic, s’ha
incorporat com a director creatiu d’MC Advertising, que té la seu principal
a Vic i una delegació a Los Angeles (EUA), que ha començat a funcionar
aquest mateix any. Amb tres dècades d’experiència en el món de la comunicació, Alcántara té en el seu currículum nombrosos premis obtinguts al
capdavant de Bisgràfic (Laus, Global Design Awards, ED Awards, Graphis
i altres) i ha estat membre de la directiva d’ADG_FAD, l’Associació de
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics. En la seva nova tasca impulsarà MC
Squads, un projecte que es basa “en un concepte de treball en equip, a la
mida de les necessitats del client i del projecte”, incorporant a equips estables les persones que calguin per desenvolupar-los. Jordi Masferrer, CEO
d’MC Advertising, diu que actualment els clients demanen poder comptar
amb “agències de comunicació capaces de poder cobrir totes les iniciatives
amb traçabilitat”. A la fotografia, Jordi Masferrer, a l’esquerra, i Pep Alcántara, a la dreta. J.V.

Les troballes es van fer al Roc de les Orenetes de Queralbs el 1979

Ripoll
J.V.

El Museu Etnogràfic de
Ripoll ha cedit temporalment les peces de la seva
col·lecció procedents del
jaciment del Roc de les Orenetes de Queralbs per al seu
estudi. Durant un període de
mig any, aquestes troballes
arqueològiques aniran a la
seu de l’IPHES (Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social), al campus de la

Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona.
El conjunt el formen més
de 1.500 restes (fòssils
humans, fragments de ceràmica i alguns elements de
bronze) que es van localitzar
a la primera excavació de la
cova de Queralbs, portada a
terme per l’equip que es va
batejar com a Grober Xaialsa,
encapçalat per l’arqueòleg
Eudald Carbonell a l’inici de
la seva trajectòria. Les excavacions es van dur a terme

els anys 1972 i 1973 i van
descobrir un hàbitat utilitzat
des de 1.500 anys aC i durant
un llarg temps per comunitats de caçadors-recol·lectors
que s’hi instal·laven en els
mesos d’estiu. Es farà un
estudi forense dels ossos
per identificar-ne edat, sexe
i patologies, i esbrinar tot
el que es pugui sobre el seu
tractament funerari, a fi de
conèixer més detalls sobre la
vida d’aquests primers pobladors del Ripollès. S’emmarca

MER

El Museu de Ripoll cedeix peces
de la prehistòria per al seu estudi

Part dels ossos procedents del Roc de les Orenetes que s’exhibeixen a Ripoll

en el projecte de recerca
Arrels, en el qual Carbonell
ha tornat a participar i que

en els dos últims anys ha tornat al Roc de les Orenetes i a
Sota Palou, a Campdevànol.

ALBERT LLIMÓS

Els Brugarol,

De Ramon Madaula

teatrecirvianum.cat

TEATRE
Diumenge, 8 de novembre, a les 6 de la tarda
Preu: 18 € anticipada
20 € a taquilla des d’una hora abans
Durada: 1 h 10 min

Diàlegs a la galeria Tres-e-u
La galeria Tres-e-u de Vic, especialitzada
en fotografia, exposa fins al proper dimecres
la mostra “Diàlegs a tres”, en què participen els fotògrafs Xavier Auseller i Paloma
Vic

Villaseñor i l’escultor de forja Jesús Romero
(a l’esquerra de la fotografia). Entre tots
tres s’estableix un diàleg de llums, ombres i
formes en què cada un aporta la seva pròpia
personalitat.

CULTURA
Cinemes amb història al Ripollès
EL 9 NOU
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El cine Vigatà,
tancat mentre no
millori la situació
de la pandèmia

Tres de les sales més antigues de Catalunya són les de Ribes de Freser, Ripoll i Camprodon

Osona no té cap de
les sales més antigues de
Catalunya. I la més antiga
de Vic que es manté activa, el Cinema Vigatà, va
tancar les portes al mes de
març i no les ha tornades
a obrir, exceptuant les sessions del Festival Nits de
Cinema Oriental. Albert
Vilà, de l’empresa dels
Multicines Sucre –que té
llogada la del Vigatà–, diu
que en aquests moments
“la reobertura, la veig
lluny”. A la manca d’estrenes s’hi suma la por que té
encara una part del públic
a tancar-se en una sala.
Després d’un estiu que va
arrencar molt fluix, l’assistència al Sucre s’havia
anat recuperant, però el
toc de queda els va obligar
aquesta setmana a anul·lar
sessions de nit. Amb la
nova normativa, tanquen
durant 15 dies.
Vic

Ripoll/Calella
J.V.

De les 13 sales de cinema
centenàries de Catalunya
que es mantenen encara en
actiu, n’hi ha 3 que són del
Ripollès: el Catalunya de
Ribes de Freser, el Comtal
de Ripoll i el Casal Camprodoní. Aquest dimarts, coincidint amb el Dia Mundial
del Patrimoni Audiovisual,
van ser presents en un acte
de reconeixement que va
promoure l’Acadèmia del
Cinema Català amb el suport
de la Diputació de Barcelona,
durant el qual es va presentar un llibre-catàleg que en
recull la història, escrit pel
periodista Toni Vall, i se’ls va
entregar una placa commemorativa. L’acte va tenir lloc
a Calella, a la Sala Mozart,
que ostenta el rècord de ser
la més antiga, juntament
amb el Catalunya, que té 120
anys.
El Catalunya de Ribes
va néixer l’any 1900 com
a Teatre Taga, tot i que
possiblement ja hi hagués
projeccions abans. El seu

A dalt, els representants de les sales amb Isona Passola. A baix, les façanes del Catalunya, el Comtal i el Casal

aspecte actual és fruit de la
reforma que s’hi va fer l’any
1970. El Comtal de Ripoll
va començar les projeccions
l’any 1917, i ha acollit històricament obres de teatre i

actes cívics, a més de cinema.
Passa el mateix amb el Casal
Camprodoní, l’antic cine
Monblanch, on l’entitat es va
traslladar després que el seu
antic local fos devorat per

un incendi. Actualment dos
d’aquests cinemes –els de
Ribes i Camprodon– poden
continuar gràcies que estan
gestionats per entitats locals
que programen elles matei-

xes el cinema. El de Ripoll, el
gestiona l’empresa Circusa
per concessió municipal. A
Ripoll i Ribes, els edificis on
hi ha les sales són propietat
municipal.

Visitem la Vall del Corb,
una terra marcada pels
monestirs, però també
per les vinyes i les oliveres
que fan del paisatge
una obra d’art.

Descobrint el capital de terra endins

dissabte, 7 de novembre
21.00h

divendres, 6 de novembre

redifusió
diumenge, 8 de novembre
23.00
dilluns, 9 de novembre
17.30

Coproducció de

Amb el suport de

36

ESPORTS

EL 9 NOU

Les noves mesures de contenció
de la Covid-19 que va anunciar
aquest dijous la Generalitat han
obligat a aturar quinze dies més

Divendres, 30 d’octubre de 2020

les competicions d’àmbit català.
Al llarg de la setmana els clubs
ja van haver d’acabar l’activitat a
les 9 del vespre pel toc de queda.

L’esport català s’apaga
almenys quinze dies més
No hi haurà entrenaments i els partits estatals seran sense públic
Vic
Esther Rovira

Vic
E.R.

Després de dies de converses, finalment hi ha hagut
acord entre la Federació
Espanyola de Bàsquet i els
clubs catalans per començar una Lliga EBA econòmicament més assequible
pels clubs, que estan obligats a fer testos d’antígens
cada setmana, i també amb
més garanties de seguretat
per als jugadors. Hi haurà
cinc grups de set equips
cadascun a la conferència catalana, aragonesa i
balear, de manera que es
reduiran de 20 a 12 les jornades de lliga. El calendari,
que es donarà a conèixer
aquest divendres, preveu
que es disputin dues jornades i es descansi a la tercera per poder recuperar
partits ajornats. El CB VicUVic formarà part del grup
C3 amb Sese, Llucmajor,
Alfindén, Barberà, Martinenc i JAC Sants. Està previst que la lliga comenci
el 7 de novembre i acabi
el 17 d’abril. El campió
de cada subgrup i els tres
millors segons faran la
fase d’ascens i baixaran els
cinc cuers.

Consell Esportiu d’Osona,
les federacions catalanes de
bàsquet, handbol, rugbi, patinatge o vòlei van avançar-se i
van advertir els seus federats
entre dimecres i dijous al
matí que no es disputarien
les dues properes jornades.
Les sessions preparatòries
s’han hagut de fer amb reestructuracions d’horaris d’entrenament a uns pavellons
i camps ja de per si faltats
d’hores per a tots els practicants que hi ha després que
diumenge el govern de la
Generalitat decretés el toc de
queda nocturn i el tancament
de les instal·lacions esportives a les 9 del vespre. Especialment complicat ha estat
en el cas dels equips sèniors i
júniors, els que acostumen a
entrenar més tard. En alguns
casos és per manca d’hores
a la tarda que es destinen a
l’esport base però també i
sobretot perquè els jugadors
i jugadores compaginen l’esport amb estudis i activitat
laboral i no poden començar
abans. La Secretaria General
de l’Esport va explicar que
durant la reunió de diumenge en el si del Procicat
es va demanar homologar
l’horari de tancament de les
instal·lacions esportives a
les culturals fins a les 10 del
vespre, però la demanda va
ser desestimada. La fórmula
més utilitzada per la majoria
de clubs ha estat la de reduir
hores d’entrenament, però
també n’hi ha que van optar

El camp municipal de futbol de Vic, dimarts a les 9 del vespre quan tancava les instal·lacions tal c

Les Masies de Voltregà guanya una
pista a l’antiga escola El Despujol
Prèviament a les necessitats de
reorganització d’aquesta setmana pel toc de queda, l’Ajuntament de les Masies de Voltregà ja havia alliberat des
del setembre entre tres i quatre hores setmanals d’ús dels
equipaments que fan servir l’hoquei base i la secció de
patinatge del CP Voltregà –el pavelló de Sant Hipòlit, la
pista de Vinyoles i la tercera pista que es va cobrir a Sant
Hipòlit–. Va ser amb l’adequació d’un local polivalent on
hi havia les aules de la planta baixa de l’antiga escola El
Despujol amb un cost d’uns 45.000 euros. “Des de l’any
2003 que hem anat guanyant espais perquè no ha parat de
créixer l’esport i la necessitat d’instal·lacions”, explica l’alcalde de les Masies, Sergi Vilamala. En aquest nou espai,
que és la meitat d’una pista d’hoquei, hi entrenen els més
petits de l’escola d’hoquei així com la secció de patinatge
i també s’hi han traslladat activitats per a adults com ioga,
zumba o pilates, que es feien en espais més petits.
Les Masies de Voltregà

per entrenar menys dies a
la setmana. “És una llàstima
que al sector de la cultura
se’ls permeti acabar més
tard, tot i que no hi tenim

res en contra. Diu molt del
valor que es dona a l’activitat
física i al teixit esportiu a
Catalunya tenint en compte
que som de les comunitats

RFEA

El sector esportiu i de l’activitat física d’àmbit català
continuarà aturat almenys
durant quinze dies més. Les
noves mesures de restricció
de l’activitat i la mobilitat
aprovades dijous pel Procicat
per contenir la segona onada de Covid-19 inclouen el
tancament de totes les instal·
lacions esportives i gimnasos, a excepció dels centres
d’alt rendiment i tecnificació
i els equipaments que hagin
d’acollir entrenaments i competicions de caire professional, estatal i internacional,
que són les úniques que es
podran disputar –si bé n’hi
ha que ja estan modificant
calendaris com les europees
d’hoquei patins, l’inici de les
quals s’ha passat al gener del
2021–. Això sí, les competicions que es juguin ho faran
sense públic. La resta de proves i partits queden ajornats
i els entrenaments suspesos
durant dues setmanes.
El passat 16 d’octubre ja
es van aturar durant quinze
dies les competicions d’àmbit català i fins aquest dijous
molts van continuar els
entrenaments a l’espera de
saber si aquest cap de setmana es reprendrien els partits
o es continuarien ajornant
malgrat que la situació epidemiològica ja indicava que
no seria possible la represa.
Alguns estaments com el

Acord per
iniciar la
Lliga EBA

Plata per edats d’Enric Gil a l’Estatal de duatló sprint

Sisè lloc d’Aniol Clavell a l’Estatal Sub-16 d’atletisme

El triatleta del CN Vic-ETB Enric Gil va tancar el cap de setmana passat una bona temporada. Al tercer lloc a l’Europeu de duatló i al segon lloc al
Campionat d’Espanya de triatló esprint hi va sumar un segon lloc al Campionat
d’Espanya de duatló de carretera del seu grup d’edat, el 60-64. Gil era l’únic
representant osonenc a la prova de 5km de cursa a peu, 20km de bicicleta i
2,5km més de cursa a peu. L’any que ve té previst ser a l’Europeu i al Mundial.

Granollers

Sòria

Entre els estatals del passat cap de setmana hi havia el d’atletisme
Sub-16. L’atleta de Sant Boi de Lluçanès Aniol Clavell (A Olot-Terra de Volcans) va ser sisè als 1.500 obstacles amb una marca personal de 4:36.44 (millorant 1.17 la que tenia com a campió de Catalunya). També es va fer a Madrid
el Sub-14 en format triatló amb presència del CA Vic. Ferran Pujol va ser desè;
Fiona Cavilli i Asha Padrós, dissetenes, i Núria Sañanas, vintena.

ESPORTS
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A mig gas arreu

A l’Aràbia Saudita, on fa d’entrenador de futbol el manlleuenc
Alguer Brugarola, només han començat algunes categories
Al Khubar (Aràbia Saudita)
E.R.

Arreu del món la Covid-19
està impedint el desenvolupament habitual dels
centenars de milers de
competicions que es fan
cada any entre equips professionals, amateurs i de
base de diferents esports.
En molts casos s’ha començat la temporada a mig gas,
només amb els sèniors o els
més grans de les categories
de formació, i en la mesura
que les circumstàncies ho
permeten s’intenten mantenir també els entrenaments
dels més petits. És el cas de
l’Aràbia Saudita, país on fa
d’entrenador al club de futbol Al Qadisiyah el manlleuenc Alguer Brugarola.
“L’Aràbia Saudita va actuar des de l’inici amb molta
rapidesa tancant fronteres i
vigilant molt els ciutadans
i això ha fet que la situació
estigui més controlada tot
i la complexitat”, detalla
Brugarola. Per disminuir
els efectes de la segona
onada, el país ha començat
les classes en línia però, en
canvi, permet els entrenaments a la majoria de clubs
professionals. “La federació
ha ajornat al gener l’inici de
la competició Sub-13 i Sub15 per evitar els desplaçaments, però els Sub-17 i els
Sub-19 van començar amb
normalitat al setembre. Es
fan testos cada dues o tres
setmanes per anar controlant els jugadors”, explica.
L’entrenador de Manlleu va
passar les vacances d’estiu a
Catalunya després del confinament, però a la tornada
va necessitar quatre dies
per arribar a l’Orient Mitjà

Brugarola amb Abdulazizi, membre de la junta directiva del seu club

entre escales a diferents
aeroports i testos de Covid19.
Un cop allà, a mitjan agost
es va posar a treballar en la
seva feina com a entrenador
Sub-15 i també com a responsable del projecte Master
Big Data, amb el qual emmagatzemen totes les dades
rellevants de cada futbolista
per saber com evoluciona.
“És una informació sobre el
jugador però també sobre
la família i això ens permet
ajudar-lo en tots els sentits
perquè doni la millor versió
al terreny de joc”, afirma. Un
dels aspectes en què intenta
incidir Brugarola és a canviar
la mentalitat dels jugadors
saudites respecte a l’esport.
“Els costa cuidar-se a nivell
físic i amb l’alimentació per
un tema cultural i també
fer esport perquè les altes
temperatures no conviden a
practicar-ne”.

Brugarola se sent perfectament integrat al país on
viu des de fa un any i mig
després d’una primera experiència laboral de dos anys
a Dubai amb la FCB Escola.
L’ajuda tenir el màxim suport
de la junta directiva. Un dels
dirigents, Abdulazizi, destaca el paper que va tenir l’any
passat per aconseguir la lliga
i la promoció del Sub-13 i
Sub-15 a la màxima categoria
del país: “Per nosaltres és un
honor poder ajudar la ciutat
i la gent invertint als clubs.
L’any passat va ser magnífic i
vam gaudir molt del futbol”,
diu, mentre que un altre dels
directius, Mana, apunta que
“molts dels millors jugadors
de la selecció nacional han
passat per les categories inferiors”. La voluntat del club és
continuar en aquesta línia de
fer créixer el futbol al país i
per això busquen tècnics de
fora com Brugarola.

ALBERT LLIMÓS

DAVID PALLAROLS

amb més federats i clubs”,
lamentaven alguns responsables esportius a mitja setmana com el preparador físic de
l’AEC Manlleu, Rubén Pérez.

Les queixes i reclamacions del sector han estat una
constant al llarg d’aquests
dies. La Comissió d’Esports
de Foment del Treball va
presentar dilluns un pla de
rescat per l’esport català
que “està tocat de mort”,
va advertir Gerard Esteva,
president de la comissió i
també de la UFEC, la Unió
de Federacions Esportives
de Catalunya, i amb l’anunci
dijous d’una nova aturada de
quinze dies de l’esport català
la UFEC va posar en marxa
una recollida d’adhesions
per demanar al govern que
es consideri l’esport com un
servei essencial pel fet que
incideix “en la millora de la
salut, en l’educació i la formació, en la inclusió social
de col·lectius desfavorits,
en la lluita per la integració
social i la igualtat d’oportunitats, així com contra
el racisme, la violència i el
dopatge” i perquè representa
el 2,1% del PIB català.
Les entitats coincideixen
a destacar que la salut és
prioritària. El president de la
UE Vic, Ignasi Puig, assegura que “l’espai natural dels
futbolistes és el terreny de
joc. Tanmateix, tenim una
responsabilitat vers la societat a la qual volem servir
i ara cal preservar la salut i
l’entorn escolar”, mentre que
el del CB Vic, Jordi Molas,
afegeix que són mesures
“que s’havien de prendre per
atacar el problema d’arrel”.
Del mateix parer és el de la
UE Tona, Joaquim Carandell,
però lamenta “el mal que
ens fa que vagin dient que
són aturades per quinze dies
quan tothom sap que seran
mesos”. D’altres com el del
CP Voltregà, Ramon Sitjà,
posen en valor la feina feta
fins ara i reclamen que sigui
essencial. “Hem treballat
molt amb els protocols i
l’aturada té conseqüències
econòmiques”, es queixa. Per
intentar contrarestar-les, el
govern posarà a disposició
dels clubs una línia de suport
de 10 milions d’euros.
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Nou patrocini per a la UE Vic i la Fundació UE Vic

L’AEC Manlleu lliura 1.350 euros a Osona contra el Càncer

Les segones equipacions del primer equip de la Unió Esportiva Vic i de la
Fundació Unió Esportiva Vic lluiran el logotip de Pasema SA, ja que el club i
l’empresa han arribat a un acord de patrocini per a la vigent temporada. En la
signatura hi van ser presents Mireia Cornet i Ferran Cornet, fills dels propietaris i encarregats de l’empresa, així com el president de la UE Vic i la Fundació
UE Vic, Ignasi Puig, i el responsable de l’Àrea Social i Patrocini, Sagi Barnolas.

Manlleu

Vic

L’AEC Manlleu va lliurar aquest dijous a Conxita Vilalta, representant de Manlleu de l’Associació d’Osona contra el Càncer, els 1.350 euros que
van recollir dels calendaris solidaris que el club va fer per al 2020. La iniciativa, impulsada per l’entrenador del primer equip Manel Sala, va comptar amb la
col·laboració dels jugadors de la plantilla del Primera Catalana i de jugadors de
la base del club per a les fotografies.
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anys. Moreno ha tingut una
evolució meteòrica que li ha
permès ser tercera Sub-23
al Campionat de Catalunya
CRI, quarta Sub-23 al Català
en ruta, primera per equips
a la Copa Catalana, tretzena
d’Espanya absoluta i sisena
Sub-23 en els seus primers
estatals, i tot plegat arrodonit amb la victòria absoluta

a la Ripoll-Vallter 2020. “La
Martina és una de les notícies positives del club aquest
any. L’objectiu que tenim pel
filial és trobar nous talents,
vinguin o no del ciclisme,
però que tinguin capacitats molt bones i les de la
Martina són espectaculars.
És una corredora escaladora,
que no té por, se sent molt bé
en el gran grup i té un futur
prometedor”, assegura Sergi
Güell, el president del CC
Baix Ter. No és d’estranyar
que amb aquesta concepció
de la vigatana l’equip apostés
per ella quan van participar al Tour de l’Ardèche, a
França, o a la Fletxa Valona,
a Bèlgica, tot i ser la més
jove d’un grup de 16, amb
diverses ciclistes estatals
i internacionals. “Em falta
molt per aprendre, però estic
vivint moments únics com
anar a Bèlgica i posar-me al
pelotón amb la campiona del
món, cosa impensable per mi
fa uns mesos”, confessa.
Moreno compagina el
ciclisme amb els estudis i
entrena per la comarca en
funció dels objectius que es
marca l’equip. “Crec que aquí
ho tenim tot exceptuant la
boira. Hi ha pujades fortes,
d’altres de llargues, baixades
tècniques, pla... Acostumo a
anar al Lluçanès, perquè les
carreteres són tranquil·les i
els cotxes et respecten molt, i
també al Montseny”, detalla.
Ara es prepara per si entra
a la llista de convocades per
a l’última gran cita de la
temporada, la Vuelta Ciclista
Femenina, que es farà entre
el 6 i el 8 de novembre. Després tocarà descansar, assimilar les emocions viscudes i
tornar-se a preparar per si la
situació sanitària ho permet
continuar millorant el 2021.

Mor el jugador, àrbitre
i directiu d’escacs Joan Segura

Tercer lloc d’Oleguer
Riba a l’Estatal de
motocròs

ALBERT LLIMÓS
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Moreno, amb la seva bicicleta, dilluns a Vic

Un diamant en brut
La vigatana Martina Moreno, una de les promeses del ciclisme de carretera, acaba amb
èxit la primera temporada al Massi Tactic, l’únic equip català UCI Women’s Team
Vic
E.R.

No per a tothom el 2020 està
sent un mal any. La pandèmia de la Covid-19 i la crisi
econòmica que n’ha derivat
no han evitat l’eclosió d’una
nova esportista. La vigatana
Martina Moreno –que va
començar practicant natació

al CN Vic-ETB seguida d’un
tast de triatló fins que es va
lesionar– ha debutat com a
ciclista de carretera i la progressió que ha tingut ha estat
tan bona que en qüestió de
mesos ha fet el salt del filial
al primer equip del Massi
Tactic, l’únic equip català a la
màxima categoria internacional, que permet als clubs par-

ticipants utilitzar el distintiu
UCI Women’s Team.
“Vaig començar al mes de
gener al Catema.cat-CC Baix
Ter i l’1 d’agost ja m’incorporava al Massi Tactic. N’estic
molt agraïda, perquè soc
nova en aquest món i aquesta
confiança que m’han donat
em fa venir ganes de millorar”, explica la jove de 19

El pilot del
Motoclub Riuprimer Gas i
Rocs Oleguer Riba va ser tercer el cap de setmana passat
a la Yamaha Cup del Campionat d’Espanya de motocròs.
Riba va obtenir una tercera
posició en les dues mànegues
i també ocupa aquesta posició a la general, després de
les proves de Montearagón
i Valverde amb 120 punts.
Iker Díez (MC Segre) és
líder, amb 144 punts, seguit
de Nil Pallarès (MC Llívia),
amb 124 punts. Per al proper
8 de novembre hi ha prevista
l’última prova a Don Benito.
El següent cap de setmana,
el 14 i 15, es preveu que es
disputi a Calataiud l’última
prova en la categoria reina,
la MX1, on el centellenc Nil
Arcarons és segon a la general a 1 punt del líder, José
Antonio Butron.
La Bañeza (Lleó)

Vic
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Gil Membrado celebra els 13 anys amb debut
i victòria a l’Estatal d’autocròs
El pilot d’Olost Gil Membrado (Speed Car) va poder
debutar el cap de setmana passat al Campionat d’Espanya
d’autocròs (CEAX) en categoria Car Cross Júnior després
de mesos d’incertesa. El debut va ser, a més a més, el somiat: guanyant totes les mànegues i amb victòria també a la
final de la primera prova per 8’33”615. Josep Aranda (Speed
Car Xtrem) va ser segon a 8”485 i Aleix Costa (Speed Car
Xtrem), tercer a 8”793. “Teníem confiança en les nostres
possibilitats, però mai se sap. A la llista d’inscrits hi havia
el subcampió de la passada edició a més de pilots d’altres
comunitats als quals no coneixíem”, deia a l’acabar el jove,
que acaba de celebrar els seus 13 anys.
Lleida

El món dels escacs va perdre
aquesta setmana als 92 anys
el jugador, àrbitre i directiu
Joan Segura. Nascut a Santa
Coloma de Queralt l’any
1928, va començar a jugar al
Club Escacs Vic, amb el qual
amb 20 anys es va proclamar
campió de la ciutat. Després
van venir títols d’àmbit català i internacional.
Segura va destacar encara
en la seva faceta com a directiu, sobretot al Club Escacs
Vic, on durant els seus sis
anys de mandat va aconseguir que l’equip pugés a Primera, però també a la Federació Catalana, que amb la
seva presidència (1978-1987)
va adquirir entitat jurídica
pròpia, adaptant els estatuts

Joan Segura

a les noves normatives, creant un circuit català i propiciant enfrontaments internacionals. Va escriure diversos
llibres i va col·laborar en
mitjans de comunicació. Un
currículum que li va valer el
guardó de Forjador de la Història Esportiva de Catalunya.
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Agenda esportiva

FUTBOL

OK Lliga Femenina. Grup A
Manlleu Magic Studio-Cerdanyola (ds. 18.00h)

Femení Primera Nacional
Grup 3
Vic Riuprimer-Pardinyes
(dg. 16.30h)

Grup B
Voltregà Stern Motor-Palau de
Plegamans (ds. 17.30h)

Eloi Palau, a la dreta, va ser tercer Elit a l’última prova i acaba sisè a la general

Podis osonencs a l’última prova
de la Copa Espanya de bicitrial
Mazarrón (Múrcia)
EL 9 NOU

La Copa Espanya de Trial
ciclista va posar el cap de
setmana passat el punt final
a una edició retallada per la
Covid-19 amb una tercera i
última prova a Múrcia on es
van coronar els campions de
les diferents categories en
joc i on els bikers osonencs
van tornar a destacar.
A la màxima categoria,
l’Elit, el viladrauenc Eloi
Palau (UC Vic) va pujar al

				

tercer graó del podi i acaba la
competició amb un sisè lloc
a la general. També va ser
tercer però en Júnior el vigatà Martí Riera (Trial Sant
Pere de Torelló), que amb
els punts sumats finalitza en
la mateixa posició a la Copa.
La seva germana Alba Riera
(Trial Sant Pere de Torelló)
va ser segona en Fèmines
Aleví i es va proclamar vencedora de la competició. Ara,
per al 7 i 8 de novembre hi
ha previstos els campionats
d’Espanya.

Entre les poques competicions de
futbol que es disputaran aquests
dies hi ha la Primera Nacional
femenina, que arriba a la tercera
jornada. Les vigatanes, que són
líders del grup 3 amb 6 punts,
empatades amb el Son Sardina i
l’Igualada, rebran el Pardinyes.
Per a les lleidatanes aquest serà el
primer partit de la temporada, ja
que es dona el cas que els va tocar
descansar en la primera jornada
de competició i el cap de setmana
passat van estar confinades per
dos positius dins la plantilla. Les
de José Antonio Ruiz buscaran
aprofitar l’avantatge del rodatge i
també el factor camp per sumar la
tercera victòria del curs.
Juvenil Lliga Nacional. Grup 7.B
Badalona-Manlleu (ds. 16.00h)
HOQUEI

OK Lliga
Calafell-CP Taradell (ds. 18.00h)
Lloret-CP Vic (ds. 18.30h)

Amb el Voltregà Stern Motor
encara en quarantena per un nou
positiu de Covid-19 a la plantilla –el segon de la temporada–,
aquest cap de setmana a l’OK Lliga només tornaran a jugar el CP
Taradell i el CP Vic de conjunts
osonencs. Tots dos ho faran a
domicili i a mitja tarda per complir el toc de queda i amb ganes
de refer-se de les derrotes de la
setmana passada. Els taradellencs
que van perdre a casa amb el
Girona (3-5) visiten el Calafell,
un rival directe a la part baixa de
la classificació ja que el Taradell
és dotzè amb 4 punts i els del
Penedès, tretzens amb 3. També
és un duel de la part baixa el
Lloret-Vic on veuran les cares
l’avantpenúltim amb 1 punt amb
el cuer que encara no ha puntuat.
La darrera jornada els vigatans
van perdre amb el Reus (0-7).

Reconfortats per les victòries del
cap de setmana passat després
d’estar tots dos quinze dies sense
competir, Manlleu Magic Studio i
Voltregà Stern Motor juguen dissabte a casa i tots dos s’enfronten
contra ossos durs dels seus grups.
Les manlleuenques reben el
Cerdanyola, que les persegueix a
la classificació, són segones i terceres amb dos punts de diferència,
mentre que les voltreganeses es
veuran les cares contra el Palau,
el líder del grup B, que només ha
cedit un empat i ha sumat quatre
victòries. El Voltregà és tercer
amb quatre punts menys i un partit per disputar.

ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic

El Club Tennis Vic reforça la seva
presència en el món tecnològic i digital
La pandèmia ha portat la ciuta·
dania a fer explotar la imagi·
nació i la creativitat i els clubs
esportius a cercar noves mesu·
res tecnològiques per aproparse als usuaris. Des del CT Vic
fa temps que s’aposta per la
via virtual i tecnològica amb
diferents plataformes i xarxes
que en els darrers mesos s’han
accentuat amb unes millores
informàtiques i digitals.
APP DEL CLUB TENNIS

Aquesta app es va crear ja fa
uns anys amb la finalitat que
el soci del CT Vic pogués fer
les reserves de les pistes de
tennis i pàdel en línia, consultar
els seus rebuts i modificar les
seves dades personals. Amb
la pandèmia se n’ha ampliat la
utilitat i ara el soci del CT Vic
també pot fer reserva de carrils
per a la piscina coberta, anul·
lar les reserves prèvies fetes,
pagar mitjançant la targeta
moneder (això facilita al soci
fer els seus pagaments al club
sense necessitat de portar
diners) i l’accés a les instal·
lacions del CT Vic amb el QR
del carnet de soci (aquest car·
net identifica el soci i li permet

accedir al CT Vic pel control
d’accés sense haver de fer ús
de l’empremta).
Tot aquell soci que no s’hagi
descarregat l’app ha de sol·
licitar el codi escrivint a <ctv@
clubtennisvic.cat>. Després
cal que accedeixi a l’App Store
(iPhone) o a la Play Store (An·
droid), buscar “Mi Club Online”
i descarregar l’aplicació. Obrir
l’aplicació i introduir el codi del

que al soci li interessen més.
Per donar-se d’alta a aquest
sistema, només cal incloure
el número de mòbil del Club
Tennis Vic (605 29 24 61) a la
llista de contactes del mòbil
i informar el club sobre quins
temes vol rebre informació.
Cada usuari rebrà un missat·
ge únic sense saber quins
altres destinataris componen
el grup, “això fa que no es
permeti interactuar entre els
components”, destaquen des
del club. En cas que es vulgui
donar de baixa d’aquest
servei, només cal eliminar el
contacte. Si es desitja rebre
només informació específica
d’algunes àrees us caldrà
indicar al club de quina: ge·
neral (funcionament de club),
Club Tennis Vic 041488Bh51 i a àrea de tennis, àrea de pàdel,
continuació introduir el codi de àrea de piscina, àrea social,
soci/a i contrasenya que ha sol· àrea de l’Escola de Tennis,
licitat al CT Vic prèviament.
àrea de l’Escola de Pàdel i
petit tennis.
WHATSAPP

Aquest canal de comunicació
cada vegada té més usuaris al
CT Vic, ja que informa de ma·
nera immediata de les novetats
que afecten el CT Vic i només
es rep informació dels temes

PROGRAMA D’INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DE PARTITS

Aquest any, com a novetat,
s’ha engegat un nou sistema
d’inscripció 100% en línia per
a les colles i penyes del CT

Vic, que “còmodament i amb
seguretat han pogut inscriu·
re’s a la competició i ara po·
den introduir els resultats dels
partits que disputen en línia”.
El resultat i la classificació
s’actualitza immediatament.
Aquest estiu ja es va
apostar per les inscripcions
als tallers i activitats d’estiu
en línia i “el resultat va ser
molt positiu”. A més a més,
el CT Vic treballa per millo·
rar la seva gestió de mitjans
digitals (Facebook, Insta·
gram, Twitter i YouTube). Un
dels objectius principals és
“participar activament a les
xarxes socials perquè formen
part de la quotidianitat de
les nostres vides. No només
s’hi promocionen les acti·
vitats/campionats sinó que
és el canal on s’informa i es
mostra a tothom els resultats
dels nostres jugadors i s’hi
poden veure arxius fotogrà·
fics d’actes i esdeveniments
del Club Tennis Vic”. D’altra
banda, des del club vigatà
destaquen que “es vol seguir
i ser coneixedors de tot allò
que fan altres clubs, instituci·
ons i els nostres socis”.
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Aquest dissabte fa 25 anys exactes que Nandu
Jubany i Anna Orte obrien les portes de Can
Jubany, a Calldetenes. Avui, Jubany és un dels
xefs més reconeguts del país i lidera un dels
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grups gastronòmics més potents i populars.
La situació de pandèmia els ha obligat a reduir la commemoració a una singular acció en
línia, prevista per aquest diumenge.

“Fa temps que tenim segona
estrella: els nostres clients”
Entrevista a Nandu Jubany i Anna Orte, que fa 25 anys van obrir el restaurant Can Jubany a
Calldetenes, avui buc insígnia d’una de les firmes gastronòmiques de referència a tot el país
Calldetenes/Sant Julià
Miquel Erra

L’any del 25è aniversari de
Can Jubany també serà el
més excepcional de tots,
amb l’establiment tancat
ara mateix.
Nandu Jubany: Per suposat, el més estrany. Imagina
si és estrany que una setmana abans de celebrar els 25
anys estem aquí fent un pop
up a l’Hotel Mas Albareda, i
portant Can Jubany aquí...
Anna Orte: Fa un any parlàvem de muntar una súper
celebració, com la del 15è
aniversari... i mira.
Com estan vivint la situació? S’han sentit especialment assenyalats, els del
sector de la restauració?
N.J.: Un cert desànim sí
que el vivim. El pitjor és la
impotència de saber que no
en som els culpables i que
ens facin tancar. Els restaurants no en tenim la culpa,
perquè estem tancats i el
virus continua pujant sense
parar. Ja vam ser els primers
a tancar i ara tornem-hi.
Nosaltres perquè som grans,
tenim els números molt estudiats i els bancs ens ajudaran
i tirarem la pilota endavant,
però hi haurà molta gent
que no tindrà cap manera de
finançar-se i els fotran de
potes enlaire.
Vostè sempre ha defensat
que creu en les oportunitats, també en moments de
crisi. La fàbrica de croquetes que va posar en marxa
durant el confinament n’és
un exemple?
N.J.: Sí, sempre dic que
la Covid ens ha regalat una
fàbrica de croquetes. Estem
fent gairebé 20.000 croquetes cada dia per a Casa Ametller i espero fer-ne moltes
més. És una pota que no hi
seria si no haguéssim viscut
tot això. Ara també estem
mirant de vendre a través de
Glovo a Barcelona, que ens
aniria molt bé. Fa anys que
fem menjar per emportar per
Nadal, i ja ho teníem per mà,
i pot ser una altra pota de
l’empresa que no teníem.
Singapur, Barcelona, les
Illes... pateix per la viabili-

tat d’alguns dels seus projectes fora de la comarca?
N.J.: A Singapur teníem el
Pim Pam Foc, que ja no anava
gaire bé quan tot anava bé,
i quan va començar tot això
el vam tancar; en canvi els
altres dos ara van molt bé.
A Singapur van ser taxatius,
van confinar totalment, ho
van fer molt bé i la veritat
és que ara gairebé no tenen
Covid i l’economia torna a
anar endavant. Aquí no ho
hem fet bé, no sé per què, no
ho aconsegueixo entendre...

Formentera i Eivissa, que ha
sigut molta. Alguns són clients des del primer dia, però
també molts d’altres que, per
exemple, ens van conèixer
durant el confinament.
S’hi viu bé, a Formentera.
N.J.: Molt bé. L’any que ve
la idea seria que l’Anna, quan
els nens facin festa de col·le,
pugui venir allà a ajudar-me.
Ara hem agafat una cosa
més –i això és nou, encara
no ho sap la gent– que es diu
Aigua. Està davant de Can
Carlitos i del port, i hi farem

“No en tenim
la culpa. Estem
tancats i el virus
continua pujant”

“Fa 25 anys ens
pensàvem que ho
sabíem tot, i no
sabíem res”

“Avui som un
dels restaurants
més coneguts de
Catalunya”

“Ens ha anat bé
veure que sense
casaments també
podem viure”

I els locals de Barcelona?
N.J.: Són dos restaurants
que depenen més del turisme. Hem pactat amb els que
ens arrenden els locals... Vam
obrir dos dies El Petit Comitè i al cap de dos dies ja vam
haver de tancar; i ara havíem
d’obrir el Pur... Comptàvem
poder treballar, fins i tot
per l’estat d’ànim dels treballadors i el nostre, perquè
estem més bé treballant que
sense, però tinc clar que
abans d’un mes i mig no ens
deixaran obrir i quan ho fem
ens posaran moltes traves.
A l’estiu van estrenar dos
locals a les Illes, Es Codol
Foradat, a Formentera, i El
Pecador, a Eivissa. Com va?
N.J.: Molt bé. I tota la gent
d’El Petit Comitè i el Pur
que van voler, gairebé tots,
van poder anar a treballar a
les Illes. Gràcies a això vam
començar a treballar a fondo
des del primer dia. Estem
molt contents i volem donar
les gràcies a tota la gent
d’aquí que ens ha fet costat
i ens ha vingut a veure a

un projecte nou l’any que ve.
Hi creiem, en Formentera, i
a tota la família ens encanta.
En un futur proper i a llarg
termini encara hi volem ser
més. Hi estem a gust i es pot
fer la feina molt bé, allà.
Després del confinament
van reobrir Can Jubany i
ha estat ple cada dia. Tenen
una clientela molt fidel, oi?
A.O.: A part de la clientela
fidel ha vingut molta gent
que ens ha seguit aquest
confinament. La gent venia
i s’emocionava. Més d’un
cop he estat a punt de plorar
perquè la gent se’m posava a
plorar, dient que ho havien
passat malament però que el
Nandu els havia agradat tant
aquells dies que tenien com
el deute de venir-nos a conèixer i menjar a casa nostra.
N.J.: Ha estat una bestiesa.
A.O.: Sí, una cosa molt
bèstia. Des que vam tornar
a obrir, el 9 de juny, dinars,
sopars, cada dia ple, cada dia.
Traslladar aquests dies
Can Jubany a l’Albareda ha
estat una altra oportunitat?

N.J.: De fet això ja funcionava. Podíem treballar
dimarts, dimecres o dijous al
vespre a Can Jubany, perquè
la gent després es podia quedar a dormir a l’hotel...
A.O.: Són uns packs regal,
amb nit d’hotel, i aquests
dies hem pogut jugar amb
això; gent que ara poden
disfrutar de Can Jubany i de
l’hotel tot al mateix lloc.
Quin és el secret d’aquests
anys d’èxit de Can Jubany?
A.O.: Som treballadors,
som propers, i a la gent li
agrada aquesta manera de
ser nostra. Som tal qual, no
fem el paper. I això es va tornar a veure pel confinament.
En Nandu no filtra les coses.
El que pensa ho diu i això
arriba; a la gent els agrada.
N.J.: Sí, aquesta autenticitat... També he de dir que
tenim un deute molt gran
amb la gent de la comarca,
perquè els primers cinc, sis,
set anys, són els que ens
omplien el restaurant. Quan
al cap de tres anys ens van
donar l’estrella Michelin sí
que va començar a venir més
gent de fora... i avui, sincerament, penso que som dels
restaurants més coneguts
de Catalunya i tenim clients
d’arreu del país i de fora.
Què en queda, d’aquell
Nandu que obria el restaurant amb tot just 24 anys?
N.J.: No ho sé, que t’ho
digui ella, això...
A.O.: És el mateix. Però
mira, jo amb 23 anys, ell amb
24, llavors ens pensàvem que
ho sabíem tot i no sabíem
res. Amb el temps veus que
cada dia aprens...
N.J.: Hem après moltes
coses en aquests 25 anys. Ens
pensàvem quan vam obrir
que érem els més punyeteros
del món mundial, i ara sabem
que no sabíem res.
A.O.: Nosaltres, a més, fa
25 anys vam començar un
negoci junts i vam començar
a viure junts, que això era un
repte... per tota la vida!
I al cap de tres anys, l’estrella Michelin. Va marcar
un punt d’inflexió, oi?
N.J.: Sí, sí, va ser un canvi,
perquè vam començar a rebre
gent de tot arreu. Els primers

Nandu Jubany i Anna Orte, aquest dimecres als exterior

mesos va ser una bogeria i
després es va anar quedant
la gent que es va quedar, perquè també hi ha aquells que
només van darrere l’estrella,
a veure si te la mereixes o
no. El més maco que hem fet
aquests 25 anys és la clientela; clients que també són
amics, que s’estimen la marca, que hi són sempre...
A.O.: I que ens defensen a
mort!
El 2001 comencen una etapa d’expansió, primer a la
comarca, obrint Mas d’Osor,
i després El Serrat del Figaró (2005) i Mas Albareda
(2006). Entraven de ple en
el món dels banquets...
N.J.: Això va ser perquè
durant els primers cinc anys
no em vaig separar de casa
meva. A Can Jubany tancàvem dissabte al migdia i
diumenge, i aquell dia i mig
l’Anna i jo anàvem a treballar
a l’Urbisol, fent casaments.
Durant cinc anys vam estar
sota el paraigua de l’Urbisol i
de la meva família. Cinc anys
sense fer cap dia de festa, ni
vacances. El diumenge, a les
8 del vespre, quan ja portàvem tot el dia treballant, ens
n’anàvem al cine a Manresa
o a fer un frankfurt i cap a
casa. Al cap de cinc anys ja
decideixo separar-me de la
meva família. Jo tenia clar
que ens havíem de guanyar
la vida fent casaments, que
és el que fèiem a l’Urbisol, i
fent un esforç molt gran per
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rs de Can Jubany, aquests dies tancat arran de les mesures fixades fa 15 dies en el marc de la pandèmia del coronavirus

quedar-nos Mas d’Osor, i de
mica en mica...
Van apostar pel sector
dels banquets i, de fet, avui
el mateix sector reconeix
que són els millors en això.
N.J.: Ho intentem, ho
intentem, tot i que també
ens ha passat una cosa amb
la Covid. Una empresa que el
90% dels beneficis era amb
els casaments, aquest any
n’hem tingut zero. Ens hem
hagut d’espavilar; i ens ha
anat bé veure que sense els
casaments també podem viure. Hem buscat altres oportunitats. Quan hi ha crisis és el
moment dels espavilats.
Aquest any també en fa 10
de la gran reforma de Can
Jubany, la que el situava
com un establiment de primeríssima divisió. L’objectiu era la segona estrella.
N.J.: Bé, sí, ja n’hem parlat moltes vegades. Teníem
claríssim que allò era una
aposta per jugar a tenir la
segona estrella, però també
volíem fer un salt endavant.
Estàvem en plena crisi, jo
feia 40 anys i vam dir, ara
toca. Ni crisis ni hòsties. Ens
vam lligar la manta al cap i
vinga. I ens va anar molt bé,
la veritat. Tot i que no ens
van donar l’estrella, vam fer
un pas important endavant,
va marcar un punt d’inflexió.
A finals del proper
novembre s’anuncien les
noves estrelles per al 2021.
Ja no n’espera res, ara?

N.J.: Et torno a dir el
mateix de cada any. La segona estrella fa temps que
la tenim: són els nostres
clients. Som dels restaurants que més treballem de
Catalunya i Espanya, i ens
sentim molt afortunats de

“La cuina del salt
mortal i de fer
volar coloms ha
anat a menys”
“Els nostres
plats no s’han
d’explicar gaire,
la gent els entén”
“Quan en Nandu
decideixi posar
el fre, és que no
estarem bé”
tenir la clientela que tenim.
Penso que tenim un restaurant excel·lent. Si ha de tenir
una, dues o tres estrelles tant
se val. És un restaurant excel·
lent, on tothom menja igual,
a totes les taules les tractem
igual. I hem aconseguit formar un equip molt potent.
A.O.: De fet, som com una
gran família, perquè tots els

puntals de casa fa molts anys
que són a casa.
Ha canviat molt la cuina
en aquests 25 anys?
N.J.: No tant. Nosaltres
hem anat sempre en una
mateixa direcció. Hem fet
alguna corba, i hem trencat
a mà dreta i a mà esquerra,
però sempre hem cregut en
el producte de proximitat.
Els valors són els mateixos,
creure en els productes i els
productors; fer cuina de temporada; que darrere cada producte hi hagi una família o
algú que coneguis; i creure’t
el que fas. Que el gust el doni
el producte. Els nostres plats
no s’han d’explicar gaire. És
una cuina de la memòria, que
la gent entén. No és una cuina per a un 2% de la població que busca el triple salt
mortal endarrere i endavant.
Tothom pot ser feliç amb
aquesta cuina.
Canviarà el món de la
cuina amb aquesta crisi, es
reforçaran aquests valors de
la proximitat?
N.J.: Penso que en els
últims 10 anys, des que va
tancar El Bulli, hi ha hagut
un canvi. La cuina del salt
mortal i de fer volar coloms
hi és menys. Es creu més en
la cuina de producte. Can
Jubany és una cuina de producte, l’únic que amb un cuiner darrere, amb un bagatge,
fent servir unes tècniques.
Encara que uns canelons
et puguin semblar que són

iguals que els de la iaia, al
darrere hi ha una tècnica i
una manera de fer. Hi ha moltes coses darrere les receptes
de Can Jubany, però sempre
fent servir la tècnica amb un
objectiu, el de millorar la cuina tradicional. No és fer servir la tècnica per fer-la servir.
Que el nostre restaurant estigui sempre ple ens dona una
mica la raó; vol dir que no
ens hem equivocat tant.
Ha vist passar molts grans
xefs aquests 25 anys...
Mira, de les cinc estrelles
que van donar aquell 1998,
ja no en queda cap. Hi ha
hagut molta estrella fugaç.
Hi ha molta gent que ja no
hi són perquè al capdavall
això és una cursa de fons, és
una marató, de treballar cada
dia. Jo era dels joves llavors, i
ara soc dels grans d’ara, però
continuem aquí.
Hi ha un estil de cuina
Nandu Jubany?
N.J.: Tenim plats que han
marcat estil. Hi ha molts
cuiners que avui ens tenen
a les seves oracions, i això
ens fa molt feliços. Hi ha el
mil fulls de foie, la coca de
foie amb figues, els canelons, l’arròs d’espardenyes...
set o vuit plats que avui els
tenen a molts restaurants
de Catalunya perquè s’han
emmirallat en la nostra carta.
Llavors cadascú el fa a la seva
manera, és clar, però hem
marcat certa manera de fer.
No som El Bulli, ni els Roca,
ni la Carme Ruscalleda ni no
sé qui, però al final estem
contents del que hem fet
durant aquests anys.
Can Jubany també ha
estat escola de cuina per a
molts futurs cuiners...
N.J.: I tant. Molta gent que
ha passat per casa i ha muntat el seu restaurant i tenen
el seu projecte personal. Això
ens fa molt feliços.
Ho esmentàvem abans,
amb el confinament es va
abocar a les xarxes socials.
Com va sortir la iniciativa?
N.J.: Va sortir sense voler.
Nosaltres sempre hem invertit temps en les xarxes, però
Laura Pons, la influencer que
ens porta les xarxes socials
des de fa quatre anys –la
que està quatre i cinc hores
responent tots els missatges,
perquè jo no tinc pas temps–,
va dir “com ho farem ara, no
tindrem fotos”, i li vaig dir
“bé, com que jo he de cuinar
igualment per a la família,
cada dia ho penjaré; si va bé,
bé; si no, plegaré”. I la sort va
ser que al cap de dos dies ja
pujàvem més d’un miler de
seguidors cada dia; i a la meitat de confinament gairebé 3
i 4 mil cada dia a Instagram.
Va ser un boom. Si hagués
vingut una empresa externa
a dir-nos com ho havíem de
fer no ens ho hauríem cregut
i no els hauríem fet cas.
L’any que ve fa 50 anys. Li
diu alguna cosa la xifra?
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N.J.: El 19 de gener. De fet,
havia de plegar abans i tot...
A.O.: I jo! M’ho vas prometre. Em vas dir que em jubilaries als 40 i en tinc 48, vull
dir que, no sé...
N.J.: La vaig ben enredar...
A.O.: I cada vegada ens
anem embolicant més i més.
N.J.: Cada vegada tenim
més coses, més projectes,
més ganes de fer coses...
No hi ha cap intenció de
dir, ara freno, doncs?
N.J.: No, no.
A.O.: En Nandu, no. Quan
decideixi fer això és que no
estarem bé, no serà ell.
N.J.: Hi ha molt gas aquí...
Per cert, tenen tres fills,
hi haurà segona generació
de la nissaga a Can Jubany?

Un arròs en línia
amb tothom que
s’hi vulgui sumar
L’actual
context de pandèmia no
els ha permès de celebrar
l’aniversari com haurien
volgut i ho han hagut
de convertir en una
commemoració en línia,
en forma webinar. Serà
diumenge, a partir de les
11 del matí, a través del
seu canal de YouTube, en
un acte que conduirà en
Peyu. L’acte central, però,
serà l’arròs que cuinarà
en directe, al costat dels
seus caps de cuina, per
tothom que s’hi vulguin
sumar. Per això, aquest
mateix dijous ja en va
penjar els ingredients a
les xarxes socials, “perquè tots plegats puguem
menjar el mateix arròs”.
Calldetenes

A.O.: L’Eudald no ho
sabem. Ens ha ajudat molt a
l’estiu. Si ell veu el format
de treballar mig any a l’estiu
i tenir la resta per viatjar i
veure món, potser s’hi agafarà, si fos tot l’any treballar com nosaltres i poques
vacances, no ho crec.
N.J.: El mitjà, en Gil, està
fent un grau mitjà de cuina
a Sant Ignasi, i ja treballa a
Can Jubany. Li agrada, no sé
què farà, però li agrada. I el
petit, en Lluc, té 11 anys i no
sap què farà a la vida. Per ara
li agraden les motos.
Per cert, alguna vegada
quan cuinen a casa els seus
fills els diuen, ecs!, com passa a la majoria de cases?
A.O.: Ecs no, però dir a mi
no m’agrada això, segur...
N.J.: Quan començàvem,
que vivíem al costat de Can
Jubany, l’Eudald quan cuinava jo o ella sempre deia “tan
bé que es menja a l’escola i
tan malament que es menja
aquí”. I això ho deia allà, a
l’escola, també!
A.O.: Ens feia una propaganda que no vegis.
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Ni Medieval ni Muntanya
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Vic cancel·la tots els actes presencials del Mercat Medieval i de la Fira de la Muntanya,
dels quals es faran alguns continguts digitals; tampoc no hi haurà Festival de la Infància

Quim Solé,
propietari de la marca Castanya de Viladrau, va desmuntar aquest dimarts a mig
matí la seva parada al mercat
setmanal de Vic i ja ha avançat que no hi tornarà aquest
dissabte, després que se li
comuniqués que, per normativa, només podia vendre-hi
producte de temporada, castanya fresca, i no tota la resta
de productes elaborats que
fan, com farina, melmelada
o formatges. Solé ha mostrat
el seu malestar a través de
les xarxes socials. “Som una
empresa petita i artesana,
que cuidem el territori; on
està el suport reals als petits
productors?”, es pregunta.
Viladrau/Vic

ALBERT LLIMÓS

Dues imatges que no es repetiran. A l’esquerra, parada de llibres a la Fira de la Muntanya; a la dreta, parada d’embotits al Mercat Medieval de Vic

Castanya de Viladrau
lamenta no poder
vendre elaborats
al mercat de Vic

Sant Feliu Sasserra
suspèn completament
la Fira de les Bruixes
Sant
Feliu Sasserra ha suspès
definitivament la XXI Fira
de les Bruixes arran del nou
paquet de mesures adoptades per combatre la Covid.
Fins aquest dijous encara
s’havia previst una fira de
mínims, pensada sobretot
per a un públic local i sense
incloure cap acció teatral, i
que tenia com a moment culminant l’actuació diumenge
de la Cobla dels Sons Essencials. De fet, ja feia temps
que havia descartat una fira
de les dimensions d’anys
anteriors, però ara s’ha hagut
de cancel·lar del tot.
Sant Feliu Sasserra

Vic
EL 9 NOU

La situació de la pandèmia
no afluixa i les previsions
pessimistes, a curt i mitjà
termini, continuen afectant de ple els calendaris
firals. Aquest dimarts va ser
l’Ajuntament de Vic qui li va
tocar anunciar la cancel·lació
de totes les fires i mercats
presencials previstos fins
a finals d’any: la Fira de la
Muntanya, el multitudinari
Mercat Medieval i, també, el
Festival de la Infància.
En el cas més immediat, el

de la Fira de la Muntanya,
que ja s’havia posposat al 20,
21 i 22 de novembre, s’està
dissenyant una proposta
digital on tinguin cabuda
algunes de les conferències
i presentacions de llibres
previstes, així com altres continguts relacionats amb la
temàtica de la fira. Titi Roca,
regidor de Fires i Mercats, ha
assegurat que es procurarà
“crear sinergies” amb els
expositors que havien confirmat la seva presència, per
poder contribuir a visualitzar la seva oferta comercial
“i continuar avançant en la

digitalització de les fires i
mercats de la ciutat”.
Pel que fa al Mercat Medieval, convertit en el principal motor firal de la ciutat,
juntament amb el Mercat del
Ram, també es proposaran
continguts digitals amb sortejos, concursos i es donarà
suport a la difusió de l’oferta
comercial dels expositors
que cada any omplien el
centre històric amb unes 380
parades.
Finalment, el Festival de
la Infància, que durant les
tardes del període vacacional
escolar de Nadal ofereix jocs

i diversió per als nens i nenes,
també queda suspès aquest
any en previsió d’unes mesures sanitàries que es calcula
que s’allargaran en el temps.
Titi Roca va remarcar, a
través d’un comunicat de
premsa, sobre la “necessitat
de reduir la mobilitat i el
contacte social”, tot recordant que segons xifres de
l’any passat, més de 260.000
persones van passar per la
Fira de la Muntanya, el Mercat Medieval i el Festival de
la Infància, que van comptar
amb un total de 460 expositors.

Amb tres torns
Torelló
Guillem Rico

El torn de ceràmica i el torn
de fusta van ser possiblement
uns dels primers enginys de
la història de la humanitat,
recordava aquest diumenge
el director del Museu de la
Torneria de Torelló, Gerard
Verdaguer. I afegia: “Esperem que la seva fi no sigui
el segle XX”. En el marc de
la VII Setmana de la Fusta,
el Museu de la Torneria de
Torelló va acollir una exhibició de tres torners artesans
de la fusta. Tres torns en
marxa que van poder veure
els visitants també repartits
en tres torns al llarg del
matí. Tot plegat per donar a
conèixer un ofici amb llarga
tradició a la Vall del Ges, el
“bressol dels torners”, com el
definia el torner taradellenc,

Joan Casassas, ara jubilat i
que hi feia una de les exhibicions. Ell era la tercera
generació d’una nissaga de
torners i ara, un cop jubilat,
explicava, es dedica a fer
demostracions de torneria
en diferents fires, sobretot
perquè els nens i nenes ho
puguin provar. Una activitat
que entén com “un homenatge al meu avi”, que li va ensenyar l’ofici.
De fet, ell a les seves netes
les té ben ensenyades i diumenge la Maria tornejava
una copa i l’Abril pintava
una baldufa que l’avi havia
fet minuts abans. Casassas
recordava que ell va entrar
en l’ofici familiar en acabar
la seva carrera com a futbolista. Ho explicava mentre
treballava amb el torn voladís, que només aguanta la
peça per una banda i amb el

BERNAT CEDÓ

Tres torners van mostrar la seva feina per
la Setmana de la Fusta al museu de Torelló

El torner Quico Soler, aquest diumenge treballant amb una de les màquines del Museu de la Torneria de Torelló

qual fa les baldufes.
Casassas era fora del
museu i uns metres més
enllà, a dins, Quico Soler,
torner artesà de Sant Pere
encara en actiu, substituïa
Josep Colom, que per una
lesió no havia pogut ser a la
trobada. Soler feia mans de

morter, algunes de les quals
es van poder endur els visitants, amb un torn clàssic,
amb punt i contrapunt, que
en terminologia local s’anomena calindar i que hi ha a la
mateixa exposició del museu
torellonenc.
A la banda oposada de l’ex-

posició del museu hi treballava amb un torn portàtil Jordi
Pladevall, que és qui s’encarrega d’ensenyar l’ofici a
través de l’escola vinculada al
museu i que ha acollit força
alumnes, deia Verdaguer. Per
ara, sembla que la tradició es
mantindrà.
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, mes del DIGITAL
Subscriu-te a

Per només

45€

l’any o

9,95€ el primer trimestre*
*29 euros els següents trimestres

Llegiu EL 9 NOU
La informació de proximitat explicada
amb rigor
Informeu-vos a través d’un mitjà de
confiança
Aprofiteu l’oportunitat. Doneu-vos
d’alta a: el9nou.cat/subscriute
o trucant al 93 889 49 49
i demaneu per subscripcions

QUIOSC DIGITAL
Si no disposeu d’un punt de venda proper per
comprar EL 9 NOU, ara podeu accedir la versió
impresa en format digital per llegir-la des de
qualsevol dispositiu.
Podeu comprar exemplars solts o edicions
endarrerides.
Com fer-ho?
1. Entreu a EL9NOU.CAT. Seleccioneu la pestanya
“edició impresa” a la capçalera de la web o a la
imatge de portada del diari.
2. Trieu l’edició. Escolliu l’exemplar d’EL 9 NOU del
dia que vulgueu. Pagueu amb targeta de crèdit
amb totes les garanties de seguretat.
3. Llegiu el diari. El teniu disponible al telèfon, a la
tauleta o a l’ordinador quan vulgueu.
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Guiu Muntadas Bagué. Ribes de Freser

Roger Ruiz Domenge. Sant Quirze de Besora

Núria Montanyà Vilarasau. Vic

Santoral

Quirzet l’homenet

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

Farmàcies
Vic

Divendres, 30

Sant Marcel

✚POU

Sol: h 07.22 i 17.49

Av. Olímpia, 5 | dia 30

Dissabte, 31

✚YLLA-CATALÀ

Sant Alfons

Pl. Paradís, 2 | dia 31

Sol: h 07.23 i 17.48

✚TANYÀ

Diumenge, 1

Pg. Generalitat, 14 | dia 1

Tots Sants

Roda de Ter

Sol: h 07.24 i 17.47
Dilluns, 2

✚CONSTANÇÓ

Commemoració de tots
els fidels difunts

C. St. Josep 1 | dies 30 i 31 matí
✚DEL TER

Sol: h 07.25 i 17.45

Pl. Verdaguer, 1 | dia 31 tarda

Dimarts, 3

Santa Sílvia

St. Quirze de Besora

Sol: h 07.27 i 17.44

✚BESORA, SCP

Dimecres, 4

C. del Pont, 45 | dies 30 i 31

Sant Carles Borromeu

Tona

Sol: h 07.28 i 17.43

✚FABRÉ

Dijous, 5

C. Barcelona, 2 | dies 30, 31 i 1

Santa Elisabet

Torelló

Sol: h 07.29 i 17.42

✚NOFRÉ
C. Manlleu, 31 | dia 30

Defuncions

✚PRAT

Assumpció Sanglas Alsina. 95 anys. Vic

Montserrat Blancafort Coll. 93 anys. Viladrau

Montse Canal Caralt. 60 anys. Vic/Centelles

Maria Santacreu Busquets. 74 anys. Viladrau

Miquel Fontarnau Codinachs. 86 anys. Centelles/Vic

Ramon Nuri Bassas. 74 anys. Seva

Manlleu

Julia Pérez Oliver. 85 anys. Barcelona/Vic

Ángela Vázquez Romero. 100 anys. Muntanyola/Badalona

✚DE GRÀCIA

Conxita Vilamala Sayol. 98 anys. Vic

Montserrat Parés Vila. 90 anys. Torelló

Av. Roma, 200 | dia 30

Isabel Puentes Reyes. 83 anys. Vic
Dolors Crespi Vilaregut. 91 anys. Roda de Ter
Miquel Vallbona Illa. 90 anys. Vic
Cándida Lozano Lara. 80 anys. Vic
Feliu Coll Ausiró. 82 anys. Vic

Fernando Jiménez Martínez. 85 anys. Torelló
Margarita Casarramona Costa. 96 anys. Torelló
Montserrat Solà Dorca. 94 anys. Sant Pere de Torelló
José Granados Pérez. 80 anys. Sant Pere de Torelló
Enric Roma Basagaña. 90 anys. Campdevànol

C. del Pont, 17 | dies 31 i 1

✚PIUS CORNELLAS
Ctra. Olot, 61 | dia 31
✚MARTA
Av. Roma, 100-102 | dia 1

José Povedano López. 86 anys. Ribes de Freser

Olost

Segundo Mercado Campos. 72 anys. Ripoll

✚LÓPEZ

Salvador Coma Poderch. 84 anys. Ribes de Freser

Josep Aguilar Corts. 91 anys. Vic/Calldetenes

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 30,

Josep Maria Garcia Carbonell. 54 anys. Ripoll

31 i 1

Júlia Oriol Font. 89 anys. Vic/Olost

Carme Martínez Renart. 83 anys. Ribes de Freser

Joaquim Ariza Prat. 71 anys. Viladrau

Teresa Munell Mitjavila. 94 anys. Ripoll

Jaume Pujol Costa. 89 anys. Vic
Miquel Ruiviejo González. 88 anys. Vic

Ripoll
✚PRUJÀ
Pl. Sant Eudald, 2 | dia 30
✚RIERA
C. Tarragona, 12 | dies 31 i 1

Espai dedicat a les arts escèniques

Sant Joan de les Abadesses

Dimecres, 21.00 i 23.00h
Presenta: Jordi Sunyer

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 30,
31 i 1

LA GUIA
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Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Divendres

Diumenge

Dissabte

Assolellat

Parcialment cobert

Ripoll

Ennuvolat

Ripoll

Ripoll

Pluja

Ruixats

Vic

Vic

Vic

Plugims

5.48 pm

5.47 pm

Previsió divendres

Previsió dissabte

El mes d’octubre ha estat un mes sec i fresc.
El més destacat han estat les glaçades dels
dies 16 i 17 i la calamarsada del dia 26 entre
Gurb, Vic i Calldetenes. Divendres amb
temps tranquil i anticiclònic, amb bancs de
boires matinals i un bon contrast tèrmic entre el matí i les hores centrals del dia.

L’anticicló continuarà sent el protagonista
aquest cap de setmana. Típiques inversions
tèrmiques, fred al matí i calor al migdia.
Màximes que superaran els 22°C. Al llarg
d’aquest dissabte hi haurà domini del sol,
només amb algun núvol de tarda. El vent
serà de fluix a moderat del sud-oest.

... aquesta setmana
Temperatures
Població

Dia

Previsió diumenge

Les imatges dels lectors

Domini del cel serè i bona visibilitat.
Continuaran les inversions tèrmiques a les
fondalades i el contrast de temperatures.
La visibilitat serà bona als punts més alts.
Les temperatures es mantindran o pujaran
lleugerament, tant màximes com mínimes.
Dimarts de la setmana que ve sembla que
tindrem els primers ruixats del novembre.

eltemps@vic.el9nou.com

Pluja

Mín.

Dia

Màx.

Litres

Alpens

27-Oct.

2,3

28-Oct.

18,4

11,8

Centelles Sud

27-Oct.

2,8

28-Oct.

20,4

5

L’Esquirol Sud

27-Oct.

1,9

28-Oct.

18,6

8,8

Molló

27-Oct.

0,1

23-Oct.

16,6

8,1

Núria

26-Oct.

-2,6

25-Oct.

12,5

34,1

Planoles

27-Oct.

1,9

23-Oct.

17,9

15,6

St.Julià de Vilatorta

27-Oct.

2,4

28-Oct.

19,9

25,8

St.Pau de Segúries

27-Oct.

1,5

23-Oct.

17,9

5,5

St.Pere de Torelló

27-Oct.

2,3

28-Oct.

20,4

10

Sta.Maria de Besora

27-Oct.

2,9

28-Oct.

18,4

8

Sentfores

27-Oct.

1,6

23-Oct.

20,2

6

Taradell

27-Oct.

2,4

28-Oct.

19,9

7,2

Vic

27-Oct.

2,2

28-Oct.

20,5

18

agrupació meteorològica d’osona

Vent

5.50 pm

kiel rísquez

Neu

7.22 am

bruna suriñach

Boira

7.20 am

josep maria costa

Tempesta
elèctrica

7.19 am
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 : Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina
sencera a: plaça de la Catedral, 2, de Vic, indicant la referència
Osonenc 2019. El candidat que rebi més vots serà l’osonenc del 2019.
Podeu participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu
registrats, només es podrà votar un cop per persona.
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 : Les votacions es tancaran

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

el 6 de novembre de 2020.

 4 entrades al

Nom i cognoms.................................................................................................
Adreça ..................................................................................................................
Telèfons ..............................................................................................................

Subscriptor SÍ

NO

Col·labora:

Museu Nacional d’Art
de Catalunya MNAC



 

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en
endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com
imatge 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
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guia mèdica

Divendres, 30 d’octubre de 2020

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques,
Microbiològiques-Parasitològiques.
• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.
Fem analítiques privades i per mútues

Dr. Ramon Vilaró Portet

Col. 15379

ESPECIALISTA EN CIRURGIA
ORTOPÈDICA i TRAUMATOLOGIA
· Cirurgia pròtesi genoll i maluc · Artroscòpia genoll,

Tractament de patologies esportives
amb factors de creixement

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

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

15 42 12

Què és la grip?
La grip és una infecció vírica de les vies respiratòries molt
contagiosa que ens arriba cada hivern, i que pot causar importants
complicacions en determinats col·lectius. Per això la tardor és el
període adequat per vacunar-se; concretament, els mesos d’octubre
i novembre.
La vacuna de la grip és segura i eficaç.
La vacunació contra la grip estacional s’adreça especialment a les
persones que tenen un alt risc de complicacions si la pateixen i
també a les persones que poden transmetre-la a aquest col·lectiu:
 Si sou persones amb un risc alt de tenir complicacions per la grip.
 Si teniu més de 60 anys.
 Si teniu una malaltia crònica del cor, dels bronquis o del ronyó.
 Si sou diabètics, o esteu afectats per una disminució de les
defenses per altres causes.
També us heu de vacunar si:
& Durant la campanya de vacunació de la grip esteu en el segon o
tercer trimestre de l’embaràs.
& La vacuna antigripal està indicada en nens amb malalties
cròniques pulmonars o metabòliques i en persones internades en
residències.
& Si teniu cura de persones malaltes i/o grans a casa.
& A més, es recomana la vacunació a les persones que estan en
contacte amb aquests grups de risc i els poden transmetre la grip,
i a les persones que treballen en serveis públics essencials (com
ara personal sanitari, bombers, policia, etc.).
Vacunació en nens
Pel que fa als nens, la grip és especialment perillosa en tots aquells
nens/es que pateixen patologies respiratòries (asmàtics, bronquitis
de repetició, etc.) o tenen alguna malaltia de base. Per tant, a
Catalunya es recomana la vacunació de la grip anual en totes
aquestes malalties:
R Asma moderada o greu.
R Diabetis.
R Algunes malalties renals.
R Malalties del sistema immunològic.
R Malalties neurològiques amb hipotonia, i algunes molt més rares.
R També s’han de vacunar de la grip els familiars i la resta de
convivents d’aquests nens, ja que els poden transmetre la
malaltia.
Aquesta vacuna només s’administra a partir dels 6 mesos d’edat, amb
una única dosi intramuscular, tot i que per als menors de 9 anys que es
vacunen per primer cop els calen dues dosis separades un mes.
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Vols ser-hi?

Tel. 93 889 49 49

Fem analítiques per mútues i privats.
Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04
www.synlab.es

Dr. Oriol Parés

DERMATOLOGIA

Un any més arriba
la vacUna de la grip!

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

espatlla i turmell · Ortopèdia infantil ·

Horari
De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h

Cita prèvia: 681
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Dr. Josep M. Arimany
Dra. M. A. González-Enseñat

ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

- Dermatologia
i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser

edema limfàtic, úlceres...

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
CONCERT AMB MÚTUES

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

rambla Hospital, 4, pral. 1a
tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

OTORINOLARINGOLOGIA

HORES CONVINGUDES
Pl. Estació, 8, entresòl - VIC
Tel. 93 885 26 21

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

PODOLOGIA:

Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

Vic - Bayés Consultori

Sílvia Nieto

Pl. Santa Clara, 6

Marta Serra

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

93 886 10 55

Ivonne Alonso

Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52

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

Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22
C. Nou, 43
93 886 10 55
VIC

TERÀPIA VISUAL
Martina Sans

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Roger Verdaguer

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

UROLOGIA
J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg
UROLOGIA GENERAL I INFANTIL
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)

OFTALMOLOGIA

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

Dr. RAFART ARUMÍ
• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta
VIC - Tel. 93 885 55 09

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

EspEcialistEs

MEDICINA DE CAPÇALERA
- Dra. A. Ramos
- Dra. C. Álvarez
- Dra. S. Martínez de Arenzana
- Dr. V. Canal
ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

Guia mèdica

93 889 49 49

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

GUIA MÈDICA

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

Si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
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Menjar per
emportar als
restaurants
de la comarca
Consulteu les cartes/menús a

classificats.el9nou.cat

sempre al teu costat
El Brull

Restaurant Collformic. Durant
el tancament obrirem els dissabtes i diumenges de 9 a 18h amb
entrepans, begudes i cafès per
emportar. Tel. 93 884 10 89.
Calldetenes

Restaurant El Roser. Cafès,
begudes, entrepans, plats per
emportar i menú diari per emportar. Estem oberts cada dia, truca i
encarrega el teu menjar al telèfon
677 24 98 58 o al 93 886 09 01.
Campdevànol

Restaurant Pirinenc. Ctra. de
Gombrèn km 3. Cuina casolana, peus de porc amb prunes,
fricandó, canelons de l’àvia,
capipota, pollastre al forn.
Truqueu o envieu WhatsApp al
622 73 87 25 i us ho preparem
per emportar.
Cantonigròs

Braseria Cal Carreter. Entrepans calents i freds. Menú diari
de 10 €. Menú cap de setmana
20 €. Sopars per encàrrec fins a
les 19h i recollida màxim a les
21h. Sopar: amanides, pop a la
gallega, peus de porc a la brasa,
braves, calamars, croquetes de la
iaia, pizzes artesanes, botifarra
de Cantoni amb patates, patates
d’Olot. Tel.: 638 26 54 48.
Bar restaurant El Roc. Pizzes
artesanes, hamburgueses ecològiques, tapes, entrepans, plats casolans, carn a la brasa i tot fet amb
productes de qualitat i proximitat.
Tel. 93 856 51 00.
L’Esquirol

Hostal Collsacabra. T’oferim
un lloc per descansar i per assaborir els nostres plats, entre els
quals destaquen els àpats casolans, les pizzes, les hamburgueses al gust, la carn a la brasa, les
llesques amb embotits de les nostres terres, etc. Per aquests dies,
hem establert un horari per poder
trucar i fer els vostres encàrrecs

(els podreu venir a recollir quan
vosaltres ho desitgeu): - 9.00
- 10.00 Servei de matí diari.
- 10.00 - 12.00 Servei de migdia diari. - 20.00 - 21.00 Servei
de vespre divendres i dissabtes.
Telèfon 93 856 80 33 / 625 50 30
60.

El teu entrepà de cada dia per
endur a forn Altarriba. Descobreix tota l’oferta de pa i brioixeria, els sabors més extraordinaris
per satisfer qualsevol paladar. El
teu entrepà de cada dia prepara’t
per endur i molt més. Telèfon 93
850 67 02.

La Pastisseria de l’Esquirol. És
un petit negoci familiar que es
dedica al bon pa de pagès, així
com també a oferir un agradable
entorn per gaudir dels esmorzars de cada dia. Entre les nostres especialitats tenim el famós
entrepà de pernil ibèric, croissants i coques de tot tipus, així
com les bones postres per gaudir
en família. Telelèfon 93 856 89
06.

Manlleuet. Cerveseria restaurant - Menú diari, tapes, cerveses - Take away - Delivery. Vens
o venim? Et portem la comanda
a casa o la vens a recollir... Tu
decideixes! Consulta els plats
a la web www.manlleuet.cat.
Telèfon 628 02 01 50 - 93 851
73 89.

Snack bar Rovi. L’Snack és el
famós bar de sota les voltes. Us
sorprendrem amb plats casolans,
entrepans per llepar-vos els dits i
un bon cafè. Tel. 93 856 85 09.
Folgueroles

Restaurant Can Pascual. Adaptant-nos i mentre duri aquesta
nova situació, oferim servei de
plats per emportar previ encàrrec.
Tel. 93 812 21 18.
Gurb

Hostal Nou. Feu parada a l’Hostal Nou de Gurb. Ctra. Prats de
Lluçanès, km 6. Us podem oferir menú diari, entrepans calents,
begudes i cafès calents! També
venem carn fresca, botifarra per
fer amb els bolets, embotits de
la casa i vedella de la bona! El
número de Nadal, també. Horari:
de dimarts a diumenge de 8.00 a
17.00. Per encàrrecs al tel. 93 885
51 52.
Manlleu

C rep-elles. Creps i amanides.

Continuem amb el servei de menjar per emportar, tant si et ve de
gust una crep com una amanida,
t’ho preparem ràpid i cap a casa a
sopar amb bona companyia! Tel.
93 851 13 70 628 36 14 90.

Roda

Bar restaurant Sant Sebastià.
Plats per emportar. Tenim molta
varietat de plats per emportar i els
caps de setmana, pollastres a l’ast
molt bons. Telèfon 636 52 55 43.

de 19.00 a 21.00. Diumenges de
18.00 a 21.00. Et portem el sopar
a casa. Cuina casolana, pizzes
amb pa de coca, creps al teu gust,
burguers, tapes, catxopo, milaneses a la napolitana... Truca’ns
o per WhatsApp: 670 29 71 32.
Vero.
Taradell

Bar Can Costa. Vine a buscar
el dinar o el sopar a casa a teva
o t’ho portem a casa! Truca al 93
812 65 52 o al 654 41 81 50.
Tona

La Nona. Esmorzars, plats i el
Bol. Vine a buscar el teu cafè,
entrepà, pasta, beguda, dinar..., o
entra a https://elbol.app/, registra’t i escull el teu Bol, passa per
La Nona a recollir-lo, i si ets de
Tona (o voltants) també te’l portem a casa o a la feina. Tel. 93
887 02 97.

Rupit i Pruit

La Devesa a casa! Gaudeix d’un
bon àpat casolà a casa. Per a més
informació, al nostre perfil d’Instagram @ladevesarupit. Telèfon
93 852 20 12.
Sta. Eugènia de B.

Frankfurt Els Caçadors. Fem
plats casolans com callos, capipota... A més, fem menú diari, entrepans... Tot també per emportar!
Tel. 626 81 46 95.
St. Julià de Vilatorta

Bar restaurant del pavelló.
Menjar per emportar. De dilluns
a divendres (excepte dimecres),
menú per emportar: dos plats,
postres i beguda 7,50 E A les
nits, tapes, entrepans, hamburgueses... Dissabtes i diumenges,
menú a 12,50 E. Al migdia i a les
nits, entrepans, braves... Telèfon
691 83 19 23.
Sant Quirze de Besora

Delivery. Bar-Restaurant El
Centre. Divendres i dissabtes

Torelló

Tse Tse. Cuinem per tu. Menjar
per emportar. Servei a domicili.
Tel. 639 57 49 52.
Cafè l’Estació. Menú diari, take
away i delivery. Cuinem per a
vosaltres com si fos per a nosaltres. Ho vens a recollir o t’ho
portem nosaltres? WhatsApp:

693 06 06 43. Telèfon 93 859 63
72.
El teu entrepà de cada dia per
endur a forn Altarriba! Descobreix tota l’oferta de pa i brioixeria, els sabors més extraordinaris
per satisfer qualsevol paladar. El
teu entrepà de cada dia prepara’t
per endur i molt més. Telèfon 93
850 67 02.
La Gola del Llop, Gastropub
- Restaurant. Tens ganes de
fer un bon dinar o sopar sense moure’t de casa? Si és així,
consulta la nostra oferta de pizzes, hamburgueses, tapes, paelles, pastes i molt més. Tu decideixes si vols venir a buscar-ho
o que t’ho portem a casa (a les
nits). Telèfon 633 41 38 56.
Vic

Can Meli. Esmorzars i menús
per emportar a Vic. Fem esmorzars, menús, cafès i beure per
emportar. Tel. 650 39 79 56.
L’antiga Fonda restaurant i
rebost. Actualitzem el llistat de
plats i menús per emportar setmanalment. Els podràs consultar
en tot moment a la nostra pàgina web. Recollida d’encàrrecs de
dimarts a diumenge, de 10.30 a
16.00. Tel. 93 883 61 24.
Bar restaurant Catalunya.
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Tot per emportar! Continuem
treballant per vosaltres, cafès,
entrepans, esmorzars de forquilla, menú del dia... Ara tot per
emportar! Tel. 93 885 20 54.

menús complets per a tota la
setmana. Encarrega-ho i demana més informació a través del
número de WhatsApp 680 69 90
44.

[0% gluten] #peratots. Redescobreix la teva alimentació amb
la nostra oferta sense gluten pensada per a tots. Pa sense gluten,
sense lactosa, sense ou, sense
sucres i sense conservants, brioixeria, pizzes, entrepans, sucs
naturals i molt més. Vine a buscar el teu esmorzar, dinar o berenar. Estem oberts de 8h a 20h per
servir-te! Tel. 93 782 82 08.

Al-andalus tapas. De dimarts a
diumenge preparem el teu sopar.
Tant si et ve de gust un entrepà com una hamburguesa, unes
tapes o peixet fregit. Ho pots
venir a buscar o bé t’ho portem
a casa (Vic, Calldetenes, Roda
de Ter, Manlleu i Folgueroles).
Segueix-nos al nostre Instagram
@alandalustapasvic i podràs
veure la nostra carta. Telèfon 649
59 24 46.

Restaurant Sherpa. Menjar
nepalès i de l’Índia. Fem menjar
per emportar. Horari: de dimarts
a dissabte de 13.00 a 15.00 i
de 20.00 a 22.00. Diumenge de
13.00 a 15.00. Telèfon 93 126 10
71.
VicFood Take away i domicili. Cuinem per a tu, menjar per
compartir: braves, croquetes, tàrtars, ostres, menjar, japo, menjar
d’aquí, baos, sandwichs... postres i vins! La nostra carta a casa
teva! De dimarts a diumenges
(migdia i nit). Telèfon 665 92 42
13.
Take away saludable al Fybs.
Menjar equilibrat i saludable
sense gaudir dels àpats que fas
al Fybs Vic continuem oferint la
nostra carta take away més uns

Restaurant La Taverna del
Gruixut. Menjar i begudes per
emportar. De dilluns a divendres
fem cafès, entrepans i menjar per
emportar. Telèfon 93 885 63 77.
Restaurant Idoni. Menús i plats
per emportar o a domicili, a través de l’app clickacasa. Seguiunos a Instagram i Facebook. Telèfon 93 883 27 01.
Fes un Zèfir a casa! Opció 1:
Demana el que vulguis i nosaltres t’ho portem al clickacasa.
Descarrega’t l’app des de la web
www.clickacasa.com i fes la teva
comanda! Opció 2: Vine al Zèfir
i demana-ho i t’ho preparem al
moment o fes la comanda al telèfon 93 885 01 01 i vine a buscar-

ho a l’hora acordada. De dimarts
a diumenge de 7.00 a 23.00.

Esmorzars i dinars de Garbí Bistrot a l’oficina o a casa.
Cafès, entrepans, brioixeria, menú,
carta... per emportar. T’ho preparem al moment o fes la comanda
al telèfon 93 499 70 70 i vens a
buscar-ho a l’hora acordada o bé
et baixes l’app clickacasa.com i
t’ho portem nosaltres. Tu tries el
que et va millor. De dilluns a dissabte de 7.00 a 16.00.
Fes un esmorzar de Garbí a
l’oficina o a casa! Cafès, entrepans, brioixeria... i més per
emportar. Vine, demana-ho i t’ho
preparem al moment. O fes la
teva comanda al telèfon 93 889
29 63 i vine a buscar-ho a l’hora acordada. Horari de dilluns a
divendres de 7.00 a 16.00.
Bar Santana. El Bar Santana ha
hagut de tancar les portes durant
aquests 15 dies, de moment,
no perquè vulguem. Si a algú li
interessen menús per emportar
truqueu al telèfon 691 68 78 53.
Moltes gràcies!
La Creperia. Podeu fer els vostres encàrrecs a partir de les 18h
als telèfons 93 886 37 81 / 695
86 34 65 (WhatsApp). Cada dia
menys dimarts. La carta amb
totes les nostres creps la trobareu a l’espai web: lacreperiavic.
blogspot.com.
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1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes
o residents a Osona, el Ripollès, el Vallès
Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys,
hauran de ser originals i no premiades en
cap altre concurs.
3. El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del
periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una
sola obra de format 31,5 cm d'alt x 24,5 cm
d'ample, muntada sobre bastidors o suport
rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar.
Hauran de dur un lema escrit al dors, lema
que també constarà a l'exterior d'un sobre

Hamburgueseria Cafeteria El
Portal. T’esperem de dilluns a
dissabte de 8 a 17 hores i també divendres i dissabte de 19 a
21.30h. Telèfon: 93 886 18 38.
Cafeteria-Restaurant Seminari Vic t’ofereix un menú variat i
saludable per emportar de dilluns
a divendres. Un menú que consta d’un primer i un segon plat a
7,15 E. Pots fer la teva reserva
cada dia al telèfon 670 49 45 19
(horari de 8h a 13h).
Bar de l’Estació. Take away
& delivery. El Bar de l’Estació i Bar Tennis et preparen els
bowls de sempre per emportar,
i si vols te’ls portem a casa. De
dilluns a divendres. Telèfon 651
18 08 98.
Fetnostrevic. Restaurant situat a
la zona universitària de Vic. Menú
sencer 9,80 euros, 1/2 menú 7,80
euros Un plat del menú 2,50
euros. També entrepans, foccaci-

es, hamburgueses i cafès. Telèfon
93 886 03 77.
Al Bar-Restaurant Club Billar
Vic (per emportar) oferim:
menús per emportar. Plats per
emportar. Entrepans freds i
calents, pastes dolces i begudes
per emportar. Truqueu al telèfon
93 885 68 39.
Granges La Catalana. Oferim
entrepans freds i calents, pastes,
porres amb xocolata, cafès... Telèfon 610 94 92 36.
Treball

Despatx assessoria d’empreses necessita incorporar administratiu/iva comptable. Mitja
jornada de treball. Experiència
en comptabilitat bàsica 2 anys.
Interessats/ades envieu currículum a: treball@vic.el9nou.
com i indiqueu la referència
99-174.
Lloguers

Llogo local baixos i primer pis
al carrer Corretgers, 2, de Vic.
Tel. 639 44 57 01.
Serveis

Detectius Privats Pagès i Gassó.
Investigacions familiars, laborals
i mercantils. Control de menors.
Telèfon 93 883 28 33.



Portada de Nadal
2020
 

Cafeteria - restaurant Parenthesis a casa. De dilluns a dissabte vine a buscar l’esmorzar i el
dinar al Parenthesis! Horari: de
dilluns a divendres de 8.00 a
15.00 Dissabte de 8.00 a 12.00
Fora d’aquests horaris podeu
consultar-nos amb antelació al
número de WhatsApp: 683 11 55
94.
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clos, a l'interior del qual figurarà el nom,
cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor
de l'obra. A cada participant se li lliurarà
un resguard que exhibirà en el moment de
retirar la seva obra si aquesta no ha estat
seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de
març del 2021. Més enllà d'aquest termini,
PREMSA D'OSONA, SA considerarà que
les obres no retirades queden de la seva
propietat.
7. El jurat qualificador serà fet públic el mateix
dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de
PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es reserva el dret de fer un tiratge especial de
l'obra premiada i signada pel seu autor.

9. El termini d'admissió de les obres acabarà
el dia 20 de novembre de 2020, a les 7 de la
tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9
NOU, els dies feiners de 9 a 1 i de 4 a 7. Les
obres també podran ser trameses a ports
pagats, a les mateixes adreces. Els seus
autors s'hauran de fer responsables de la
reexpedició de les obres.
10. El veredicte es farà públic el dia 27 de
novembre de 2020 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2021.
11. El fet de concórrer en aquest concurs
suposa l'acceptació de les bases, la conformitat amb les decisions del jurat i/o la
renúncia a qualsevol reclamació legal.

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les
dades personals, així com imatge 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
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guia gasTrONÒMiCa
REStAuRANt

4 CARREtERES

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00
fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

MENJADORS
PER A CELEBRACIONS

Cuina catalana i de temporada
Obert els migdies
(excepte dijous)

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

botiga per emportar
plaça major de Vic, 35
Tel. 621 26 88 05

cat

an
ant t
auRRestaurant:
t
s
e
R

De dilluns a diumenge: dinars i sopars, menús de 12,50E i 22E
Cafeteria:
De dilluns a divendres: menús a 11,85E
Divendres, dissabte i diumenge vespre: menús a 15,50E

Des de 1992
C. de la Riera, 13
Tel. 93 889 52 71 - Vic

www.elcaliuvic.com

GUIA GASTRONÒMICA

La teva guia
de referència

GUIA
GASTRONÒMICA
93 889 49 49

guia serveis

CanCel·li els
seus deutes

Compro pisos
al Comptat
24 / 48 hores

Declaració Anual de
nitrogen (DAN)

Advocats experts en la
llei de la segona oportunitat

93 883 59 31
639 19 85 53

joan 617 28 08 50

Av. Països Catalans, 5 B - VIC

Tel. 93 854 11 69
www.girbauconsuůƟng.com
girbau@girbauconsuůƟng.com

Truqui’ns i l’informarem

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
www.desguaceslagleva.com
93 857 06 10
Botiga on-line
Fax 93 850 24 70

• 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

DESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78

www.terricabras.cat
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Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula
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Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat
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LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA
Divendres 30
6.00 EL 9 MAGAZÍN. Entrevista
a Josep Maria Aragonès, cap del
Servei de Neurologia del CHV,
coincidint amb el Dia Mundial
de l’Ictus, i cuina amb Oriol Sala.
6.30 GAUDEIX LA FESTA.
Recordant els que no hi són.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín.
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi
Sunyer.
12.00 EL 9 MAGAZÍN.
12.30 ANGLE OBERT. Txevi
Rovira (IpR-AM), alcalde de
Santa Eulàlia de Riuprimer, i
Albert Aguilar (JxCat), regidor
de l’Ajuntament de Roda de Ter.
13.30 TELÓ DE FONS. Escena
Poblenou 2020.
14.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu. Presenta: Guillem Rico.
14.30 AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN
D’OSONA. Enric Casulleras.
15.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín.
18.30 TECTÒNIC. Debat. El
racisme policial a casa nostra.
20.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Presenta: Pitu Anaya.
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entrevista a Xavier Roviró, president
del Grup de Recerca Folklòrica
d’Osona, sobre la castanyada,
present i futur. Presenta: Clàudia Dinarès.
21.00 ... I BONA LLETRA.
Daniel López Codina, físic i
membre del Grup de Recerca de
Biologia Computacional de la
UPC; Teresa Turiera, periodista
i autora del documental Encara
hi ha algú al bosc, i Gemma Prat,
directora adjunta de la Càtedra

de Salut Mental de la UVic-UCC
i Althaia, sobre Tots Sants, el dol
i la Covid-19. Presenta: Natàlia
Peix.
22.00 CAMINS DE L’EIX. El
Lluçanès.
22.30 EL 9 MAGAZÍN.
23.00 ... I BONA LLETRA.
0.00 CAMINS DE L’EIX.
0.30 EL 9 MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Dissabte 31
6.00 EL 9 MAGAZÍN.
6.30 TEMPS AFEGIT. Entrevista
a Martina Moreno, ciclista.
8.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
8.30 EL 9 MAGAZÍN.
9.00 ANGLE OBERT.
10.00 EL 9 MAGAZÍN. De
dilluns a divendres.
12.30 ... I BONA LLETRA.
13.30 CAMINS DE L’EIX.
14.00 TECTÒNIC.
15.30 CASAL D’ESTIU. Infantil.
16.00 THE WEEKLY MAG.
18.00 BÀSQUET EN JOC. Ibersol
Tarragona - Barça (LEB plata).
20.00 ESTIU 2020. Entrevistes.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
Presenta: Meritxell Garriga.
21.00 CAMINS DE L’EIX.
21.30 CINEMA POST-COVID
PEL·LÍCULA. Emissió de la pel·
lícula La vida sense la Sara Amat,
de Laura Jou. Abans, conversa
entre el cofundador de Filmin,
Jaume Ripoll; la directora de
cinema Neus Ballús, i la presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i productora, Isona Passola.
23.30 FESTIVAL DE JAZZ DE
TERRASSA. Música.

0.00 GAUDEIX LA FESTA.
0.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
1.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Ruta dels
Romans.
1.30 AVENTURA’T. Activitats a
Eivissa.
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Diumenge 1
6.00 EL 9 MAGAZÍN. De dilluns
a divendres.
8.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Presenta: Pitu Anaya.
9.00 CAMINANT PER
CATALUNYA.
9.30 CAMINS DE L’EIX.
10.00 PAISATGES ENCREUATS.
Collserola.
10.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
11.00 MISSA DE
MONTSERRAT. En directe.
12.30 AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN
D’OSONA. Enric Casulleras.
14.00 EDUCAR: ON SOM I CAP
A ON PODEM ANAR. Debat.
15.30 EN JOC. Hoquei: Reus
Deportiu Miró - CE Lleida Llista
Blava // Handbol: Club Handbol
Bordils - Unió Esportiva Sarrià.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
21.00 LA MAR DE BÉ.
21.30 L’ALTRE. Concurs amb
preguntes i respostes sobre el
món casteller.
22.05 FESTIVAL DE JAZZ DE
TERRASSA. Concert de la formació intergeneracional Gran
Reserva.
23.25 ... I BONA LLETRA.
0.30 EL 9 MAGAZÍN. De dilluns
a divendres
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.

Un periodista del Madrid,
un gos i la Guàrdia Civil
Començarem amb una mica de
safareig. Dilluns, a la tertúlia
del Temps afegit, vaig descobrir per sorpresa que el periodista Adrià Millán és del Madrid. Millán és
la veu osonenca que apareix gairebé a diari al
Connecti.cat i aquesta setmana es va estrenar
com a tertulià merengue a l’espai que cada
dilluns condueixen Esther Rovira i Guillem
Freixa. Per sorpreses, però, l’operació que la
Guàrdia Civil va fer dimecres (suposem que
van triar aquest dia per tapar el despropòsit
de la festa de Pedro J. amb militars i polítics)
per reprimir altra vegada l’independentisme
amb afirmacions tan sorprenents com que
Putin hauria ofert 10.000 soldats per convertir Catalunya en una nova Suïssa. Si això fos
cert, ara mateix hi hauria una crisi diplomà-

Entrevista a Daniel
López Codina
El físic i membre
del Grup de Recerca
Computacional de la UPF
serà aquest divendres al
magazín que presenta
Natàlia Peix.
... i bona lletra
dv., 21.00 i 23.00; dg., 23.25

El racisme policial,
a debat
Yolanda Sey modera el
debat que forma part del
Tectònic i que parteix del
film 16 shots, que es pot
veure al canal de Filmin
del festival.
Tectònic
dv., 18.30; ds., 14.00

Dissabte a la nit,
cinema
Emissió de la pel·lícula de
Laura Jou La vida sense
la Sara Amat, coproduïda
per La Xarxa. El film va
acompanyat d’una conversa entre cinèfils.
La vida sense la Sara Amat
dissabte, 21.30

Les notícies del
cap de setmana
Meritxell Garriga (a la
foto) presenta l’informatiu del cap de setmana
per a les televisions de La
Xarxa, amb tota l’actualitat general.
Notícies en Xarxa
dissabte i diumenge, 20.30

EL FORAT DEL 9

Jordi
Sunyer
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tica gegantina entre l’Estat espanyol i Rússia
però de moment l’única reacció ha estat una
piulada de l’ambaixada russa fotent-se’n
dient que a la xifra encara caldria afegir-hi
un parell de zeros més. Mare de déu. Mentrestant, en l’àmbit terranal, dimecres a El
9 Magazín hi havia l’inspector en cap de la
Guàrdia Urbana de Vic, Antoni Jurjo, parlant
de com els vigatans estan fent cas del toc de
queda: “De moment només hem imposat una
sanció per incompliment de la normativa” i
es veu que es tractava d’un home que havia
tret a passejar el gos a les 12 de la nit. Si en
comptes de la Guàrdia Urbana la sanció l’hagués posat la Guàrdia Civil segur que ja hi
haurien afegit que el gos es deia Laika i que
el seu amo importava vodka d’amagat per
finançar el procés. Això sí, per esbombar-ho
haurien esperat el dia que es filtrés la propera festeta entre militars i polítics a Madrid.

Concert de jazz
de Gran Reserva
La banda és una trobada
intergeneracional que
aplega fins a tres Premis
Jazzterrasman: Josep M.
Farràs, Adrià Font i Pau
Casares.
Festival de Jazz de Terrassa
diumenge, 22.05

El debat sobre
l’educació
Reemissió del debat sobre
el present i el futur de
l’educació amb Antoni
Tort, Marta Boixader,
Jordi del Río, Sergi Pérez i
David del Rosario.
Educar: on som i cap a on...
diumenge, 14.00
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QUÈ TENIM SOBRE LA TAULA
La cosa
funciona
així. Algun
conseller del
govern fa un
comentari
de passada
sobre una
hipotètica
nova restricció. Imaginem
que posa d’exemple que a
França han decretat confinament domiciliari. El periodista caça la idea al vol per
al següent bloc informatiu.
Com més extrema sigui la

mesura, molt millor, més
ressò. I així –no sabem si per
la ineptitud del polític o pel
ganxo del periodista, perquè
amb aquest govern tant pot
ser poca traça com un globus
sonda premeditat– doncs ja
s’ha posat sobre la taula la
possibilitat de tancar-nos de
nou a casa. Els ciutadans es
familiaritzen amb la idea. Si
en parlem molt, ja ho tenim
mig mastegat. Pocs dies després, cau un confinament
domiciliari. Sabíeu que passaria, ara no exagereu.

El broc gros i la
descoordinació
en la gestió de
la pandèmia fan
perillosos els
nostres polítics
Nosaltres mateixos estem
accelerant les mesures con-

tra la Covid que dia rere dia
es posen sobre la famosa
taula. Les temem tant, que
les invoquem amb la nostra
frisança. Quan es decretava
l’estat d’alarma els titulars
ja avançaven el toc de queda.
Quan estàvem sitiats als vespres, ja pensàvem en el nou
confinament que vindrà: serà
perimetral, de cap de setmana, total? Escoles tancades.
Llevat de fer pa. Stay Homas.
I a cuinar.
El pitjor de tot és veure
que l’administració va ensu-

mant darrere de totes les
mesures que algú llança. Surt
la idea de tancar-nos els caps
de setmana, compren. Que
el millor és fer de policia de
balcó, ja tens pla per la castanyada. Ves a saber què més
vindrà. La imprevisibilitat, el
broc gros i la descoordinació
–teletreball ara sí, ara no– fan
perillosos els nostres polítics.
I en comptes de patir per
emmalaltir, patim per saber
amb quina nova restricció
serem torturats. Ja sembla
indiferent que la transmissió
sigui en espais poc ventilats,
sense distància, sense mascareta, amb trobades de llarga
durada. La qüestió és sumar
limitacions, no pas revisar les
males decisions preses, no
pas millorar els punts febles
del sistema (com ara l’anxovament del transport públic).
Es tracta de culpabilitzar el
pobre ciutadà. D’escurçar-li
la corretja. És pel teu bé. No
siguis insolidari o, pitjor,
negacionista.
Arribem al novembre més
que cansats; pobres i emprenyats. Tenim coneixement i
tenim experiència, el que no
tenim és confiança. Segur
que fins a la vacuna no hi
haurà receptes màgiques ni
governs perfectes, però el
desori que existeix a l’Estat
entre comunitats, confinaments i estadístiques, sumat
a l’alarmitis, la inconsistència i la manca d’estratègia
del govern fan témer que hi
ha mala planificació i nul·la
estratègia, sí, sobre la ditxosa
taula.
Laura Serra

Cromos

Fibra

Senglar

Toc de queda

Micro

El conseller Jordi Puigneró presentarà dilluns el projecte de desplegament de la fibra òptica de la
Generalitat al Ripollès. Per culpa de
la pandèmia s’haurà de fer de forma
telemàtica. El conseller podrà comprovar en directe com és la connectivitat a la comarca.

Els accidents provocats per la fauna
cinegètica a les carreteres d’Osona
i el Ripollès cada cop són més habituals. Un company que tornava de
cobrir un concert del Festival de Jazz
de Vic va veure com s’emportava per
davant un senglar. Va ser entre Ripoll
i Sant Joan. Es veu que n’està plagat.

El toc de queda que obliga a tothom a
ser a casa a partir de les 10 del vespre
pot servir com a mínim perquè els
plens municipals no s’allarguin més
del compte. Dilluns, al de Torelló,
més d’un patia per si després tindria
problemes per tornar a casa si la cosa
s’allargava massa.

A la regidora de Centelles Carla Ferré
li haurà sortit una veu d’home en la
videoacta del ple que es va fer aquest
dimecres. I és que el seu cap de files,
Alfons Giol, va arribar tan just de
temps que no es va adonar en la seva
primera intervenció que estava utilitzant el micròfon de la seva companya.
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