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Només 3 de les 24 alcaldies 
postconvergents s’han 
mantingut al PDeCAT
Són Oristà, Perafita i Sora, la resta són de JxCat o independents. Al Ripollès no n’hi ha cap
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La constitució del Parlament va donar 
divendres el tret de sortida a la tretzena 
legislatura. Entre els 135 diputats hi ha 
quatre osonencs –Anna Erra (JxCat), 

Ramon Espadaler i Marta Moreta (PSC) 
i Marc Parés (ECP)–, dos ripollesos 
–Teresa Jordà (ERC) i Jordi Munell 
(JxCat)– i una moianesa, Basha Chan-

guerra (CUP). L’acord entre ERC i JxCat 
va permetre investir Laura Borràs com a 
presidenta de la cambra, la tercera dona 
que ocupa el càrrec.

(Pàgina 7)

Un detingut per 
entrar a la comissaria 
dels Mossos de Vic 
amb una granada      
i una arma simulada

(Pàgina 6)

El comerç d’Osona 
i el Ripollès confia 
a remuntar amb la 
fi del confinament 
comarcal

(Pàgina 4)

Els diputats d’Osona, el Ripollès i el Moianès

Onnera Laundry amplia la nau a Sant Julià 
El fabricant de rentadores, assecadores i planxadores indus-
trials del grup Onnera ha invertit 3 milions per ampliar la 
planta de Sant Julià, que ja suma 12.000 metres quadrats.
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(Pàgines 2 i 3) Basha Changuerra, Marc Parés, Teresa Jordà, Marta Moreta, Anna Erra, Ramon Espadaler i Jordi Munell

Una trentena 
d’entitats s’uneixen 
per reclamar una 
planificació conjunta 
de la Plana de Vic

(Pàgina 9)

Empat del 
Voltregà amb el 
Girona i derrota 
del Patí Vic 
davant el Liceo

(Pàgines 16 i 17)

El Manlleu s’imposa 
al Vic Riuprimer en 
el derbi osonenc de 
Primera Catalana

(Pàgines 20 i 21)

Antoni Trilla: “Per 
Nadal alguns no 
ho van fer bé i 
això ens va costar 
un disgust”

Grigori Sokolov, 
colofó del desè cicle 
de Grans Concerts  
a L’Atlàntida de Vic

(Pàgina 31)

(Pàgina 27)(Pàgina 5)



EL TEMA NOU9EL

SELECCIÓ DE PERSONAL
Procés de selecció:

Direcció executiva de la Fundació Educació i Art 
(Feduart)

La informació de la convocatòria està penjada a l’apartat 
“selecció de personal” de www.feduart.cat.

Les instàncies per participar en aquest procés selectiu s’han 
de presentar al carrer de les Basses, número 3, fins al dia 
15.03.2021, inclòs.

Informació: Tel. 93 886 21 00 extensió 21400 / educacio@vic.cat

Fundació
educació i art

Empresa ubicada a Osona
selecciona

Peó esPecialitzat
o oPerari Per a 

fusteria i muntatges

Interessats envieu CV
o truqueu al

616 49 93 10

Dilluns, 15 de març de 20212 La tretzena legislatura al Parlament

Quatre dones i tres homes, d’Oso-
na, el Ripollès i el Moianès, van 
prendre possessió com a diputats 
i diputades al Parlament diven-

dres en una sessió atípica a causa 
de la Covid-19. És el mandat amb 
més presència del territori el pri-
mer dia de legislatura.

Trencar el silenci  
de l’hemicicle

Els set diputats i diputades d’Osona, el Ripollès i el Moianès al 
Parlament prenen possessió en una sessió atípica per la Covid-19

Barcelona

Guillem Rico (text)

Bernat Cedó (fotos)

L’hemicicle del Parlament 
de Catalunya, un espai que 
inicialment s’havia projectat 
com a Saló del Tron en un 
edifici que al llarg de la his-
tòria havia tingut diferents 
funcions, es va transformar 
com a saló de sessions en la 
Segona República, el 1932. 
L’última sessió en aquell par-
lament republicà es va fer l’1 
d’octubre de 1938. A partir de 
llavors es van tancar les por-
tes i no es van tornar a obrir 
fins 40 anys després amb el 
restabliment de la democrà-
cia. Les portes i els llums de 
l’hemicicle també estaven 
tancats aquest divendres 
quan al Parlament s’hi havia 
de fer la sessió constitutiva 
de la tretzena legislatura, El 
motiu del tancament, la pan-
dèmia de la Covid-19, que va 
obligar a improvisar un saló 
de sessions a l’Auditori del 
Parlament perquè hi pogues-
sin assistir tots els diputats 
i diputades amb la garantia 

mentàries com a consellera 
d’Agricultura. 

La de divendres era la 
primera sessió amb tots els 
electes des de fa un any. A 
causa del coronavirus, la resta 
de plens s’han fet en format 
reduït amb una vintena d’es-
cons plens. El bullici habitual 
en una sessió constitutiva, 
als passadissos o al bar era 
puntual, i les salutacions amb 
una aixecada de celles, un 
cop amb els colzes. Els dipu-
tats osonencs havien arribat 
estona abans del ple que 
començava a les 10 del matí 
i pràcticament tots s’havien 
trobat prèviament amb els 
seus respectius partits a les 
zones de despatxos. Després, 
a mode de ramats anaven pas-
sant per l’escala d’honor fins 
a l’auditori. 

Durant la sessió, poques 
sorpreses, tret de l’elecció 
dels secretaris de la mesa que 
minuts abans no estava tan 
clara. S’escollia Laura Borràs, 
la líder de JxCat, com havien 
pactat prèviament, com a 
nova presidenta del Parla-
ment en segona votació, i a 
qui Jordà i Erra felicitaven en 
passar pel seu costat quan tor-
naven de votar per les vice-
presidències, que van ocupar 
la republicana Anna Caula 
i la socialista Eva Granados. 
Després s’escollien les qua-
tre secretaries, per a Ferran 
Pedret (PSC), Jaume Alonso 
Cuevillas (JxCat), Pau Juvillà 
(CUP) i Ruben Wagensberg 
(ERC). En el seu primer dis-
curs, Borràs va subratllar que 
al Parlament “s’hi ha de poder 
parlar de tot” i que treballarà 
per “recuperar la dignitat 
d’aquesta cambra, la casa 
de la sobirania del poble de 
Catalunya”. Acaba el discurs 
i amb el cant d’Els Segadors 
finalitzava el ple a l’auditori. 

I s’obrien les portes, s’ence-
nien els llums i els nous mem-
bres de la mesa s’hi anaven a 
retratar. I acte seguit ho feien 
els diputats que havia convo-
cat EL 9 NOU –també els del 
Vallès Oriental–. Els dos del 
PSC arribaven junts, amb els 
vallesans entre els quals el 
seu líder, Salvador Illa, que 
s’havien fet la foto de grup 
a l’escala, com també els de 
JxCat. Jordà veia com havien 

D’OSONA. De dalt a baix, Ramon Espadaler (PSC-UA), Anna Erra (JxCat), Marc Parés (ECP) i Marta Moreta (PSC) 

DEL RIPOLLÈS. Teresa Jordà (ERC) i Jordi Munell (JxCat)

DEL MOIANÈS La moianesa Basha Changuerra (CUP)

que es complien totes les 
mesures anti-Covid. 

En aquest saló sense forma 
d’hemicicle –es van fer tres 
files amb dos passadissos 
centrals– s’hi asseien per 
grups parlamentaris i per 
ordre alfabètic, per facilitar 
els moviments a l’hora d’anar 
a votar, els set diputats i dipu-
tades d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès que representaran el 
territori en aquesta legislatu-
ra. De tots set, cinc revalida-
ven l’escó: Ramon Espadaler 
(PSC-UA), el diputat més 
veterà; la regidora manlle-
uenca Marta Moreta (PSC), 
que encetava la tercera legis-
latura a la cambra; l’alcalde de 
Ripoll, Jordi Munell (JxCat), 
que es va estrenar com a dipu-
tat el 2015; l’alcaldessa de 
Vic, Anna Erra (JxCat), que 
va entrar a la cambra un cop 
començat el mandat passat, i 
Marc Parés (ECP), que també 
s’hi va incorporar més tard. 
Pels dos darrers, la sessió 
constitutiva en què s’escullen 
la presidència de la cambra i 
els membres de la mesa era 
nova, com també ho era per 
les dues diputades que s’es-
trenaven, la ripollesa Teresa 
Jordà (ERC) –la primera dona 
de la comarca que és diputa-
da al Parlament, ja que ella 
ho havia estat al Congrés–, i 
Basha Changuerra (CUP), de 
Moià. En el cas de Jordà, però, 
l’espai no era nou, ja que sen-
se dret a vot el darrer mandat 
ha assistit a sessions parla-

arribat primer els del Vallès i 
posava pressa a la resta amb 
alguna trucada. Un cop hi 
eren tots, de nou salutacions 
amb els colzes i es presenta-
ven amb la moianesa, nova a 
la cambra. Foto de grup i des-
prés, per comarques. Moreta 
proposava fer una imatge 

diferent als osonencs, a l’esca-
la, mentre que Munell i Jordà 
bromejaven sobre un pacte 
fictici a Ripoll per les elecci-
ons del 2023. El bon ambient 
entre ells, fora del debat 
parlamentari, era evident. El 
silenci de l’hemicicle s’havia 
trencat.
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ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

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

PEUGEOT 2008 DIèSEL
50.000 kM 1.600 CC 100 Cv
Any 2018 13.500

PARTNER ELèCTRICA
25.000 kM
Any 2017           21.900 

PARTNER  ACCESS DIèSEL
1600 BhDI 75 Cv 27.000 kM              
Any 2018           11.500 

PARTNER ADvENTURE
1600 BhDI 100 Cv 105.000 kM
Any 2018 12.500

PARTNER FURGO
1600 BDhI 75 Cv 86247 kM
Any 2017 9.500
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D’OSONA. De dalt a baix, Ramon Espadaler (PSC-UA), Anna Erra (JxCat), Marc Parés (ECP) i Marta Moreta (PSC) 

Un saló de 
sessions fora del 
saló de sessions  
i a vista d’ocell
Barcelona El Parlament de 
la tretzena legislatura es va 
constituir en un hemicicle 
improvisat, sense forma 
d’hemicicle, i a l’auditori 
del palau que és la sala més 
gran de l’edifici, perquè 
es poguessin respectar 
les mesures de seguretat 
a causa de la pandèmia. 
Des d’un dels balcons del 
Saló de Canelobres EL 9 
NOU captava alguns dels 
moments de la sessió que es 
desenvolupava en un antic 
pati. A la imatge de dalt a 
l’esquerra, la vista d’ocell 
de tots els membres del 
nou Parlament. A la dreta, 
Anna Erra parlant amb una 
companya de grup. A sota 
a l’esquerra, el moment en 
què Teresa Jordà felicita la 
nova presidenta de la cam-
bra, Laura Borràs, després 
que es conegués el resultat 
de la segona votació. A sota 
a la dreta, la nova diputada 
del Moianès, Basha Chan-
guerra, tornant al seu escó 
després de dipositar el seu 
bot a l’urna.

    PUBLICITAT Serveis
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Del món de la nit a l’educació, per la pandèmia
Ferran Fontarnau, mestre i exresponsable de compres d’Esbarjo a Sac
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Ara Fontarnau és mestre a l’escola Pompeu Fabra de Manlleu

Manlleu/Vic

Arnau Jaumira

El sector de l’oci nocturn és 
un dels més afectats per la 
pandèmia. Molts dels que 
s’hi dedicaven han hagut de 
canviar de vida. És el cas del 
vigatà Ferran Fontarnau, que 
feia tres anys que es dedi-
cava plenament a l’oci noc-
turn com a responsable de 
compres d’Esbarjo a Sac, que 
gestionava cinc locals a Vic i 
Gurb. Ara és mestre a l’escola 
Pompeu Fabra de Manlleu. 

Fontarnau, mestre de voca-
ció i formació, també era 
l’encarregat de L’Era del Sot, 
un dels locals d’èxit a Vic. 
Fins fa un any, el seu horari 
durant la setmana era similar 
però els caps de setmana tre-
ballava divendres i dissabte 
nit “i també algun dijous. Ara 
ja no és així”, explica.

“Després del tancament, 
va arribar a un punt que no 
estàvem informats de res i 
vaig tirar pel dret”, afirma 
Fontarnau, que reconeix que 
la vida “m’ha canviat molt”. 

“Ara mateix em trobo molt 
millor de salut i de descans. 
Els caps de setmana, a l’hora 
que me n’anava a dormir fa 
un any, ara em llevo i vaig a 
fer esport”. Fontarnau està 
molest amb el tracte al sec-
tor. “Hem estat els més obli-
dats, els que ens han tractat 
pitjor. Som empreses que tri-
butem, que paguem lloguers, 
que no ens han perdonat ni 
un cèntim i ens hem trobat 
amb zero ajudes i zero expli-
cacions. El negoci està en un 
pou sense sortida”, afirma.

Una reobertura a l’esperança
Els sectors més afectats per les restriccions per la pandèmia confien a recuperar facturació

amb el retorn del comerç no essencial els caps de setmana i l’autorització de la mobilitat fora de la comarca

Vic/Ripoll

Vicenç Bigas

Un any després de la decla-
ració de l’estat d’alarma, 
aquest dilluns entren en 
vigor noves mesures de des-
escalada que estaran vigents 
fins al 28 de març a l’espera 
de l’evolució de la corba 
pandèmica, que continua 
baixant però de forma molt 
lenta. Osona és una de les 
comarques que es manté a la 
banda alta de la incidència 
de la Covid-19, amb un risc 
de rebrot que gairebé triplica 
els 180 punts que hi havia 
de mitjana aquest diumen-
ge a Catalunya i una taxa 
de reproducció que supera 
l’1. També al Moianès cada 
malalt n’infecta més d’un, 
mentre que aquest registre 
cau al 0,73 al Ripollès, que 
està al llindar de baixar dels 
100 punts de risc de rebrot.

L’autorització de la mobi-
litat fora de la comarca dins 
d’un mateix grup bombolla 
o la reobertura del comerç 
no essencial els caps de set-
mana, doblant la superfície 
comercial autoritzada, són 
dues de les mesures que 
celebren els sectors més 
afectats per les restriccions. 
A Vic s’espera que redundi 
en la reactivació comercial el 
dia de més activitat perquè, 
segons Antoni Brachs, presi-
dent de Vic Comerç, “amb el 
comerç tancat no s’aprofita 
res de la sinergia d’aques-
ta tradició a Vic que és el 

Les mesures de desescalada que en-
tren en vigor a partir d’aquest dilluns, 
que permetran la mobilitat fora de la 
comarca i el retorn del comerç no es-

sencial els caps de setmana, han estat 
ben valorades pels sectors més afec-
tats per aquestes restriccions, que 
els han fet caure la facturació. Un 

any després de l’inici de la pandèmia, 
l’epidemiòleg Antoni Trilla, però, 
considera que encara queda temps 
per al retorn a la plena normalitat.

Retorn del públic en l’esport
Vic De manera regulada amb seients preas-
signats, les competicions esportives recu-
peraran el públic, amb un aforament del 
50% a l’exterior i del 30% a l’interior.

mercat dels dissabtes” quan 
“molta gent de la comarca 
aprofita per sortir a comprar” 
i es lamenta que el comerç 
“no som una font de contagi 

i en paguem les conseqüèn-
cies”. De fet, calcula que al 
sector “un 20% està tocat” i 
les limitacions imposades en 
plena campanya de rebaixes 

han provocat que “hem pun-
xat, hi ha estocs a bon preu i 
bona qualitat”.

On la situació ha estat 
més complicada és al Ripo-

llès, perquè va enllaçar les 
restriccions de 2021, que 
van començar amb un con-
finament municipal, amb el 
tancament perimetral de la 
comarca decretat abans de 
Nadal. Aquella decisió d’un 
dia per l’altre va agafar els 
establiments de restauració 
amb les neveres plenes i ara 
“hem de valorar molt la des-
pesa i tenir-ho ben controlat” 
perquè “és difícil fer-nos una 
idea del volum amb què has 
de treballar”, argumenta Fran 
Barroso, president de l’Asso-
ciació d’Hostaleria del Ripo-
llès, que reconeix que “els 
ajuts que van prometre van 
arribar molt ràpid”. La presi-
denta de la Unió de Botiguers 
de Ripoll, Ariadna Sánchez, 
celebra que “es pugui obrir 
el dissabte perquè molts 
depenem de gent de fora de 
la comarca”, però també tem 
que “vingui una allau de gent 
com el pont de la Puríssima, 
que va ser de bojos”.

“Si s’aguanta la neu 
serà una benedicció per a 
nosaltres per Sant Josep i 
la Setmana Santa”, sostenia 
Barroso, i en aquest sentit, 
les estacions d’esquí recupe-
ren des d’aquesta setmana 
alguns dels serveis que no 
s’oferien, d’altres es tornen a 
oferir cada dia de la setmana 
i també s’amplia l’obertura 
d’alguns establiments i equi-
paments. Això sí, s’ha de con-
tinuar adquirint en línia tant 
el forfet a Núria i a Vallter 
com el bitllet del cremallera.

Fi al confinament comarcal
Folgueroles S’aixeca el confinament 
comarcal i la mobilitat passa a ser lliure per 
Catalunya. Tot i això, passa a estar limitada 
només a moviments amb el grup bombolla. 

Les botigues tornen a obrir
Vic Des de dilluns, totes les botigues 
podran obrir els caps de setmana, fins i tot 
les no essencials. La superfície s’haurà de 
limitar a 800 metres quadrats com a molt.

L’esport s’obre als joves 
Vic Com ja ho van fer les més grans, des de 
dilluns es reprenen les competicions fede-
rades per a menors de 16 anys, les darreres 
que quedaven per autoritzar.
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Vic

Natàlia Peix

Antoni Trilla és el cap de ser-
vei de Medicina Preventiva i 
Epidemiologia de l’Hospital 
Clínic de Barcelona.

Aquest nou relaxament de 
mesures que entra en vigor 
a partir d’aquest dilluns, 
ho veu adequat tenint en 
compte la situació epidemi-
ològica actual?

Estem en una situació rela-
tivament calmada però juste-
ta. Els indicadors ens hauria 
agradat que fossin millors, 
més baixos, però també és 
cert que des del punt de vista 
general hi ha ja un cansament 
molt important a la nostra 
societat, molt descontenta-
ment en molts sectors. Com 
sempre en aquesta pandèmia 
s’ha d’intentar trobar aquest 
equilibri, que és molt difícil, 
de què es pot relaxar sense 
córrer un risc massa impor-
tant que ens fes anar passes 
enrere. Jo crec que aquestes 
mesures tenen certa lògica 
en el moment que estem, 
sempre que cadascun de 
nosaltres intentem fer-ho de 
la millor manera possible i 
siguem molt prudents. Si ara 
no seguim bé la normativa 
que tots coneixem ens podrí-
em trobar amb un nou aug-
ment dels casos just després 
d’aquest relaxament, proba-
blement després de Setmana 
Santa, i si això no es pot con-
trolar a temps ens agafa amb 
el sistema sanitari encara ple 
i això molt probablement vol-
dria dir tornar a anar enrere.

La Setmana Santa s’hau-
ria d’encarar d’una manera 
diferent a les vacances de 
Nadal?

El resultat de les vacances 
de Nadal va ser pitjor del que 
pensàvem. Als hospitals i als 
centres d’atenció primària 
es van començar a diagnos-
ticar més casos després de 
les vacances de Nadal i la 
majoria ens donaven unes 
llistes de contactes que feien 
por. Havien sopat amb sis 
persones, el dia següent 
havien dinat amb vuit de 
diferents, de manera que la 
gent es va comportar d’una 
forma normal, que en aquell 
moment no tocava. Seria un 
bon exercici pensar que per 
Nadal alguns no ho van fer 
bé i això ens va costar un 
disgust a la tornada. Això és 
el que no ens podem tornar a 
permetre. Seria ensopegar de 
nou i això ja no toca.

Que un any després de 
l’arribada del coronavirus 

“Això és una marató i encara 
ens queden quilòmetres”

Entrevista a Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic és un dels llocs on ha causat 
més impacte?

Residències, un malson i 
una situació molt dolenta 
que no s’ha de repetir. Haví-
em d’haver reaccionat més 
ràpid i amb més recursos 
per intentar acotar aquesta 
espècie d’explosió. Ha tin-
gut una mortalitat terrible, 
insuportable per la societat. 
En la gestió més local el gran 
aprenentatge és que si tenim 
més autonomia per prendre 
decisions funcionem millor. 
L’altre ha estat el treball en 
equip, tothom ha fet allò que 
se li demanava. Això és una 
marató i encara ens queden 
quilòmetres. No hem d’aban-
donar, hem de continuar per-
què puguem arribar en bones 
condicions.

Hi ha hagut errors evita-
bles des del punt de vista de 
les decisions governamen-
tals?

Jo crec que es trobaran 
situacions amb les quals 
l’evidència que es tenia en 
aquell moment podia haver 
ajudat a matisar o a pren-
dre alguna decisió diferent. 
Hi ha hagut decisions que 
poden ser relativament cri-
ticables, però personalment 
penso que tots els polítics 
tenen i han tingut un paper 
molt complicat. Prendre 
decisions en aquestes situa-
cions d’incertesa és molt difí-
cil. Els científics no encertem 
sempre, molt poques vegades 
tenim certeses i ho mirem 
tot des d’un punt de vista 
més mèdic.

Osona és una comarca 
amb una incidència elevada 
del coronavirus i un descens 
més lent i menys constant 
que en altres llocs i també 
amb una mortalitat alta. 
Quins factors ho poden 
explicar?

És interessant des d’un 
punt de vista científic. Què 
hi ha a Osona? La veritat no 
ho sé, probablement no hi 
ha una explicació única. És 
cert també que aquesta pan-
dèmia ha passat per diversos 
indrets amb molt diferent 
afectació. A la Vall d’Aran 
o al Ripollès també pugen 
molt. Fins que no acabi la pel-
lícula i puguem mirar què ha 
passat no ho sabrem, potser 
acabem tots igualats o tro-
bem alguna explicació. Real-
ment és una situació curiosa 
però, dins l’estranya que és 
aquesta pandèmia, repetida a 
molts indrets del món. En tot 
cas, tots els ànims pels com-
panys i companyes d’Osona 
que realment, si nosaltres 
estem cansats, ells encara ho 
deuen estar més.

hi hagi ja diverses vacunes 
que s’estiguin administrant, 
és un èxit científic?

És un gran èxit. Un dels 
èxits més grans de la història 
de la ciència i de la medicina. 
Fa un any que parlàvem de 
mínim dos anys per tenir una 
vacuna i amb molta sort pot-
ser 18 mesos i pràcticament 
10 mesos després de l’inici ja 
s’estava vacunant la població. 
És extraordinari. Anem molt 
més lents del que ens agra-
daria, voldríem tenir moltes 
més vacunes i fer com Israel 
o Anglaterra i tenir molta 
població ja vacunada. Desa-
fortunadament no anem tan 
ràpid, però totes les vacunes 
que van sortint són vacunes 
que ens ajudaran especi-
alment a reduir els casos 
greus, a protegir la població 
de més risc. Si això és així 
baixarà la pressió al sistema 
sanitari i això ens perme-
trà també a poc a poc anar 
relaxant més mesures. En 
aquests moments estem en 
una espècie de carrera entre 
les vacunes, el virus i nosal-
tres. Hem d’aconseguir de 
guanyar suficient avantatge 
i que el virus ja doni la cursa 
per perduda, que no la dona-
rà mai perquè per això és un 
virus. Però com a mínim que 
ho tingui difícil.

El secretari de Salut 

Pública, Josep M. Argimon, 
deia dijous que entenen 
que d’aquí a unes set o 
vuit setmanes el volum de 
vacunes hauria de permetre 
accelerar aquest calendari 
de vacunació. Com i quan 
s’imagina la desescalada 
més clara en les restriccions 
ja amb una bona part de la 
població vacunada?

És una molt bona pregunta. 
Hem d’arribar a percentatges 
de la població adulta, per-
què de moment als menors 
de 16-18 anys no els podem 
vacunar encara, jo diria que 
per sobre del 70%. Alguns 
companys diuen, segons la 
situació, que el 80% i fins i 
tot el 90%. Posem que arri-
bem al 70%. Això ens ajuda-
ria, no a fer desaparèixer la 
malaltia, sinó a protegir-nos 
de brots importants. No vol 
dir que un dia a Catalunya 
no n’hi pugui haver un en un 
lloc concret, però sí que farà 
que la malaltia es controli 
funcionalment. Algú haurà 
d’ingressar i algú malaurada-
ment morirà com mor la gent 

Antoni Trilla, a l’Hospital Clínic

“Una de les coses 
més importants 
és quant durarà 
la immunitat”

de la grip, de la meningitis, 
de la pneumònia o d’altres 
coses. Si arribéssim a aquest 
nivell de control funcional 
a finals d’aquest any 2021 
seria una gran cosa perquè 
ens permetria, a poc a poc, 
anar retirant determinades 
mesures de control que ara 
tenim. Probablement en 
uns casos serà una retirada 
general i en d’altres una reti-
rada selectiva. Segurament 
podrem anar molt més temps 
sense mascareta al carrer 
però probablement haurem 
de continuar portant-ne al 
transport públic, segurament 
més enllà de l’any vinent. 

Vam començar a sentir 
parlar del coronavirus fa 
una mica més d’un any. En 
quin moment va ser cons-
cient de la gravetat de la 
situació?

Crec que nosaltres a l’Hos-
pital Clínic en vam ser cons-
cients quan vam començar a 
rebre un nombre de malalts 
molt més alt del que esperà-
vem i ja començàvem a rebre 
malalts que no tenien cap 
relació amb les dades origi-
nals. I especialment quan 
vam començar a veure el 
que passava al nord d’Itàlia 
una setmana abans que no 
comencéssim a tenir proble-
mes molt més importants. 
Unes setmanes després van 
ser els dies pitjors del siste-
ma sanitari de tot Catalunya. 
El confinament de la Conca 
d’Òdena va ser una primera 
alerta que les coses podi-
en anar malament i que es 
comencessin a aplicar mesu-
res que no havíem vist mai.

Què és el que encara no 
se sap del virus i que preo-
cupa?

Hi ha moltes coses que 
no sabem. Una de les més 
importants per nosaltres ara 
és quant durarà la immuni-
tat, si un any, 18 mesos, si 
tenim immunitat cel·lular 
que ens ajuda... L’altra és 
com es comportarà el virus 
quan hi hagi molta gent 
vacunada, si aquestes vari-
ants que poden aparèixer 
tindran alguna via d’escapa-
da de les vacunes o no. I una 
altra és si aconseguirem, jo 
crec que sí, tractament pels 
casos. Comencen a aparèixer 
alguns antivirals que és pos-
sible que ens permetin trac-
tar la malaltia. Hi ha moltes 
coses que no sabem.

Quins aprenentatges n’ex-
treu de la gestió sanitària 
de la pandèmia als hospi-
tals, a l’atenció primària i 
també a les residències, que 

“Per Nadal alguns 
no ho van fer bé i 
això ens va costar 

un disgust”
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Entra a la comissaria de Vic amb 
una granada i una arma simulada

Els fets tenen lloc en un moment en què Interior es replanteja el model de seguretat de les ABP

Vic

Guillem Rico

L’entrada d’un home pre-
sumptament armat a la 
comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Vic va posar 
en alerta aquest dissabte al 
vespre l’agent que hi havia 
a l’entrada de l’edifici, 
encara no un mes després 
dels incidents durant una 
manifestació per demanar 
la llibertat del raper Pablo 
Hasél. Segons els Mossos, els 
fets van tenir lloc a 2/4 de 8 
del vespre quan l’home va 
entrar amb una espècie de 
trabuc retallat en una cartut-
xera de pell i una granada en 
una mà. L’home va llançar les 
armes, el policia el va reduir 
i després van detectar que 
els objectes que portava eren 
simulats: la granada era un 
encenedor que tenia aquesta 
forma i el suposat trabuc, 
mig trencat, també era fals. 
A més, el detingut, que es 
tractaria d’una persona que 
ja coneixien a la comissaria 
per altres incidents, portava 
un barret de cowboy. L’home, 
que presentava símptomes 
d’estar sota els efectes de l’al-
cohol, segons els Mossos, va 
quedar detingut i després el 
van ingressar a l’hospital per 
fer-li una valoració. A través 
de Twitter el sindicat dels 
Mossos d’Esquadra (SME) 
felicitava els agents per la 
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L’encenedor en forma de granada i l’arma de foc simulada que portava el detingut a la comissaria de Vic

detenció. Per altra banda, 
des del sindicat majoritari 
al cos, SAP-Fepol, reclamen 
protegir les comissaries des-
prés d’aquest nou atac. Des 
del cos descarten totalment 
que els fets d’aquest dissabte 
tinguin res a veure amb l’atac 
i l’intent d’assalt durant la 
manifestació del 16 de febrer, 
en què es van trencar tots els 
vidres i que va acabar amb 
una quinzena de ferits lleus, 
onze mossos i quatre mani-
festants. Precisament a causa 
d’aquests fets, en una visita a 

Vic la nit dels fets el conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper; 
el major dels Mossos, Josep 
Lluís Trapero, i el comissari 
Joan Carles Molineri es van 
comprometre a fer un estudi 
urgent per replantejar-se la 
seguretat de les comissaries 
del cos com la de Vic. Dies 
després el síndic va obrir una 
actuació d’ofici per conèixer 
en profunditat els protocols 
i les mesures de seguretat de 
què disposen les àrees bàsi-
ques policials (ABP). 

Ara fa cinc mesos a la 

comissaria de Ripoll es van 
viure uns fets similars als 
d’aquest dissabte. Un veí de 
la vila hi va acudir per pre-
sentar una denúncia. A l’in-
terior de la caserna hi havia 
un sol agent, que va negar-li 
l’entrada fins que arribés un 
dels vehicles amb dos mossos 
més que estaven patrullant. 
L’home, amb símptomes 
d’anar begut, va entrar al seu 
cotxe i el va acabar encastant 
a la porta principal de vidre, 
que va quedar esmicolada. De 
seguida el van detenir.

Conduïa drogat, sense 
carnet ni assegurança 
i portava una bosseta 
de marihuana
Torelló/Manlleu Els Mossos 
van denunciar penalment 
aquest dijous un jove de 20 
anys de Manlleu com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
contra la seguretat viària 
per no haver obtingut mai el 
permís de conduir. Va ser en 
un control de trànsit a la BV-
5224 entre Torelló i Manlleu 
al voltant de les 4 de la tarda, 
quan van detectar que un 
vehicle circulava sense asse-
gurança de responsabilitat 
civil i quan el van aturar van 
comprovar que el conductor 
no disposava de permís de 
conduir. També van loca-
litzar una bosseta que pre-
sumptament contenia mari-
huana, que li van comissar, i 
en fer-li la prova de detecció 
de drogues va donar positiu 
en cocaïna. Pels dos darrers 
delictes el van denunciar 
administrativament.

Dos detinguts per 
robar joies i diners 
en una casa de 
Manlleu

Manlleu Dos homes van for-
çar la porta principal d’una 
casa de Manlleu el passat 26 
de febrer i després de regirar 
tota la casa en van sostreure 
joies i diners. La investigació 
que es va obrir arran dels 
fets va donar fruits aquest 
dijous, quan els Mossos van 
detenir a Vic un home de 47 
anys i veí de Manlleu i un 
jove menor d’edat com a pre-
sumptes autors del robatori 
amb força. Els detinguts van 
quedar en llibertat el mateix 
dia després de declarar a 
comissaria i hauran de pre-
sentar-se quan se’ls requerei-
xi davant del jutge –el major 
d’edat– i de la fiscalia –el 
menor–. Van poder recuperar 
alguna de les joies, que van 
tornar al propietari.

Una dona ferida greu 
en un accident amb 
un quad en una pista 
forestal de Bruguera

Ribes de Freser Una dona 
de 61 anys va resultar ferida 
greu diumenge al migdia en 
un accident amb quad, en què 
va bolcar i va quedar atrapada 
a sota. Segons el SEM, van 
rebre l’avís cap a les 12 del 
migdia de l’accident a la pista 
que uneix els veïnats de Bru-
guera i Sant Martí d’Ogassa, 
i hi van desplaçar una ambu-
lància convencional, dues de 
medicalitzades i l’helicòpter 
medicalitzat, que va traslla-
dar la dona fins a l’Hospital 
Josep Trueta de Girona. Tam-
bé hi van anar tres vehicles de 
Bombers.

Vic/Ripoll/Moià

G.R.

El nombre d’aules de P3 que 
s’ofereixen de cara al proper 
curs escolar es manté estable 
tot i la baixada de natalitat 
en les preinscripcions que 
comencen aquest dilluns i 
que s’allargaran fins al dia 
24, totalment de forma tele-
màtica. Segons els Serveis 
Territorials d’Educació a la 
Catalunya Central, a Osona 
s’obren les preinscripcions 
amb 76 grups al primer curs 
d’Educació Infantil, un menys 
dels que hi ha ara, mentre 
que a 1r d’ESO se’n preveu 
un més, en total també 76. Al 
Moianès s’augmenta en un 
grup en aquesta franja d’edat 

(6), mentre que a 1r d’ESO 
continuaran amb 5. En el 
total de Primària a Osona hi 
ha una davallada de sis grups, 
perquè acaben més grups 
de sisè dels que entren a P3 
i en molts casos eren grups 
addicionals que es van obrir 
per escolaritzar l’alumnat 
nou. A l’ESO augmenta el 
total de grups perquè creixen 
els instituts escola que van 
obrir a Balenyà, Sant Pere i 
Folgueroles.

Segons els Serveis Territo-
rials de Girona, al Ripollès es 
perdrà un grup de P3, ja que 
a l’IE Mestre Andreu de Sant 
Joan el curs actual té un grup 
més d’aquesta edat de forma 
puntual. A l’ESO es mantin-
dran com el 2020-21.

El professor d’hípica 
acusat de tocar una 
menor ha estat absolt

Vilallonga de Ter El profes-
sor d’hípica de Vilallonga de 
Ter que s’enfrontava a tres 
anys de presó per tocar el cul 
a una menor ha estat absolt 
per l’Audiència de Girona. 
El tribunal presidit per la 
magistrada Sonia Losada 
considera que l’única prova 
de càrrec, que és el testimoni 
de la víctima, “no arriba al 
llistó de fiabilitat suficient” 
per preservar la presumpció 
d’innocència de l’acusat, ja 
que s’han produït contradic-
cions en les diferents decla-
racions que ha fet al llarg del 
procediment. La sentència 
considera provat que el 19 
de gener de 2019 la noia, de 
15 anys, va voler tocar una 
euga que solia muntar i el 
professor la va fer entrar a 
l’estable per ensenyar-li com 
tranquil·litzar-la i tocar-la 
sense perill, però no que es 
cometessin abusos.

Lliurament dels 
premis Pepi Balmanya 
de Batxillerat

Vic L’institut Jaume Callís, 
de Vic, acollirà aquest dijous 
a 2/4 de 8 del vespre els 
premis Pepi Balmanya, que 
guardonen, entre tots els tre-
balls de recerca de Batxillerat 
amb qualificació d’excel·lent, 
el millor en l’àrea humanís-
tica i social i també en l’àrea 
tecnològica i científica. Per 
motius d’aforament, l’acte es 
podrà seguir en streaming.

Projecte de millora 
de l’Era d’en Sellés 
d’alumnes de FEDAC

Vic La regidora d’Educació 
de Vic, Bet Franquesa, va 
participar divendres a l’acte 
de cloenda del projecte inter-
disciplinari dut a terme els 
darrers mesos per alumnes de 
4t d’ESO de FEDAC Vic per la 
millora de la zona verda del 
parc de l’Era d’en Sellés.

Tot i la baixada de la natalitat 
es mantenen els grups de P3 
en les preinscripcions escolars 
Comencen aquest dilluns de forma telemàtica
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RIPOLLÈS

Mònica Bonsoms
Vilallonga de Ter

IND

Joan Bernadas
Toses

IND

Dolors Cambras
St. Pau de Segúries

IND

Jordi Munell
Ripoll

Mònica Santjaume
Ribes de Freser

Imma Constans
Queralbs

Josep Coma
Molló

Anna Erra
Vic

Albert Prado
Tavertet

Carles Banús
Tavèrnoles

Janna Locher
Sora

Xavier Fernández
Sta. Eugènia de Berga

Joan Sentmartí
Sta. Cecília de Voltregà

IND

Enric Riera
St. Sadurní d’Osormort

IND

Gerard Sancho
St. Hipòlit de Voltregà

IND

Josep Pujol
St. Agustí de Lluçanès

IND

Jordi Bruch
Prats de Lluçanès

Ramon Casals
Perafita

Marc Sucarrats
Oristà

Arnau Basco
Orís

Jaume Romeu
Montesquiu

Marc Verdaguer
Calldetenes

Només 3 de les 24 alcaldies 
postconvergents d’Osona i el 
Ripollès estan a mans del PDeCAT

L’alcaldessa de Campdevànol tot i anar a la llista del PDeCAT al Parlament és independent

Vic/Ripoll

J. Remolins/G. Rico

El trencament i el litigi entre 
el PDeCAT i JxCat en l’àmbit 
nacional pel canvi de titulari-
tat de JxCat, que a inicis del 
juliol passat va passar a mans 
de l’alcalde independent 
de Balenyà, Carles Valls, de 
forma temporal, va compor-
tar una estripada de carnets 
entre bona part dels líders 
de l’espai postconvergent a 
Osona i el Ripollès. Alguns 
van optar a l’inici per una 
doble militància i d’altres 
van passar de forma massiva 
a JxCat, sobretot a inici de 
setembre quan el PDeCAT 
va anunciar el litigi. Entre els 
primers d’estripar els carnets, 
l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, 
i l’alcalde de Ripoll, Jordi 
Munell, que han repetit com 
a diputats al Parlament des-
prés del 14-F. Analitzant la 
militància de les alcaldies de 
les dues comarques, per ara 
només tres queden a mans 
del PDeCAT. Després de la 
constitució dels consistoris 
sortits de les eleccions del 
2019, les llistes de JxCat amb 
el PDeCAT dins van obtenir 
15 alcaldies a Osona, a les 
quals s’hi va sumar la de 
Montesquiu mesos després 
fruit de la crisi al municipi. 
Al Ripollès en van ser 8. En 
les darreres eleccions, recor-
da l’actual coordinador de 
JxCat a Osona, Enric Roca, 
moltes candidatures esta-
ven formades per persones 
independents, algunes de 
les quals mantenen aquest 
estat –quatre de les alcaldies 
osonenques–. La majoria, 
però, han manifestat que 
passen a JxCat, com van votar 
la majoria d’associats en les 
assemblees que es van fer al 
juliol a Osona. Més de la mei-
tat de les alcaldies que tenen 
a Osona (nou), entre les quals 
Vic, són de Junts i només 
tres es mantenen a mans 
del PDeCAT, les d’Oristà, 
Perafita i Sora. 

L’alcalde d’Oristà, Marc 
Sucarrats, que anava a la llista 
del PDeCAT al Parlament, 
està convençut de la decisió 
d’apostar per un espai “de 
centre”. Sucarrats remarca 
que a Catalunya la seva for-
mació manté 170 alcaldies 
i admet que a Osona i el 
Lluçanès és on hi ha hagut 
més gent que ha passat a la 
formació liderada per Puigde-

tenen la formació estructura-
da però que hi ha un grup que 
“tenim clar que s’ha de defen-
sar aquest espai de centre”.

La divisió entre JxCat i 
PDeCAT va tenir en les elec-
cions catalanes el primer grau 
de distanciament entre tots 
dos partits també al Ripo-
llès. Però mentre que Junts 
només va reincidir en el nom 
Munell, que ja n’era diputat, 
el PDeCAT va saber seduir 
Dolors Costa, l’exalcalde de 
Ripoll Eudald Casadesús i el 
campdevanolenc Oriol Lázaro, 
que ha ostentat diversos càr-
recs d’assessor dins del partit, 
com a candidats. De fet, Cos-
ta, malgrat presentar-se sota 
el paraigua del PDeCAT a les 
eleccions catalanes, no n’és 
militant. Va accedir a anar 
a llistes “com a agraïment a 
Àngels Chacón, que quan era 
consellera d’Empresa va treu-
re Comforsa de l’UVI, dema-
nant diners a Madrid en ple 
155”. En canvi el seu succes-
sor, Ramon Tremosa, “no ha 
posat els peus a l’empresa fins 
al cap de sis mesos al càrrec”. 
Tot plegat fa que de cara al 
futur Costa no tingui clar sota 
quines sigles es presentarà, en 
cas que ho faci a una possible 
reelecció. Sembla poc proba-
ble que recali a Junts, per com 

s’ha allunyat de la direcció 
comarcal del partit. Segons 
ha pogut saber EL 9 NOU, el 
coordinador de Junts al Ripo-
llès i predecessor de Costa a 
l’alcaldia de Campdevànol, 
Joan Manso, està movent fils 
per fer una llista de Junts 
sense tenir l’actual alcaldessa 
en compte. L’altre valor del 
PDeCAT al Ripollès és el pre-
sident del Consell Comarcal, 
Joaquim Colomer, que en va 
assumir la coordinació. La 
resta d’alcaldes ripollesos 
postconvergents s’han afiliat 
a Junts o s’hi han mostrat 
afins. Tot i no tenir-ne encara 
el carnet tant la santpauenca 
Dolors Cambras com la lla-
tissona Mònica Bonsoms i el 
tosà Joan Bernadas “podem 
dir que en són simpatitzants”, 
assenyala el mollonenc Josep 
Coma, membre de l’executiva 
comarcal de Junts. La gover-
nabilitat del Consell no s’hau-
ria de ressentir dels canvis, 
fins a mitjans de 2023 quan 
acabarà el mandat. Coma 
afirma que “és un procés de 
separació i creixement, que 
no hauria d’afectar a escala 
comarcal”. El que en tot cas té 
clar és que el 2023 “ens pre-
sentarem com a Junts, inde-
pendentment de la relació que 
tinguem amb altres partits”.

mont. Des de Perafita, Ramon 
Casals apunta que té bona 
relació amb JxCat, i Janna 
Locher, de Sora, per ara tam-
poc ha fet cap canvi. Alguns 
alcaldes independents com 
Xavier Fernández, de Santa 
Eugènia, s’han afiliat a Junts, 
mentre que d’altres com Josep 
Pujol, de Sant Agustí; Gerard 
Sancho, de Sant Hipòlit, o 
Joan Sentmartí, de Santa 
Cecília, es mantenen sense 
estar afiliats. Enric Riera, de 
Sant Sadurní, apunta que es 
va donar de baixa del PDeCAT 
i que és proper a Junts però 
que es mantindrà com a inde-

pendent. Segons Roca, els 
canvis no han d’afectar els 
grups municipals en què el 
50% dels càrrecs no estan afi-
liats a cap partit. 

En el cas de Vic, la major 
part del govern ha passat 
a JxCat mentre que el pri-
mer tinent d’alcalde, Josep 
Arimany, ex-Unió i que va 
passar a PDeCAT, per ara no 
s’ha donat de baixa però expli-
ca que “la idea és ser indepen-
dent”, ja que aposta pel pro-
jecte municipal, i admet que 
no li agrada la divisió. A Man-
lleu, el líder de la formació, 
Arnau Rovira, i dos regidors 

més –en total en són quatre– 
han anat a JxCat; a Torelló, la 
líder, Neus Codina, es manté 
independent, mentre que els 
altres dos electes s’han afiliat 
a Junts, com també ho ha fet 
Joan Roca, de Gurb; Marc 
Poveda, a Tona; M. Teresa 
Espadaler, de Sant Quirze, o 
Carme Sayós, de Centelles. 
Al Consell Comarcal, segons 
el vicepresident i alcalde de 
Tavèrnoles, Carles Banús, 
els 10 consellers han passat 
a JxCat. Àngels Subirachs, 
que lidera la gestora que està 
al capdavant del PDeCAT a 
Osona, explica que encara no 

El president del 
Consell Comarcal 
és la cara visible  
del PDeCAT al 

Ripollès 

Ramon Padrós
St. Martí d’Albars

IND

Dolors Costa
Campdevànol
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La Còvid 19 ha mutat fins a cinc vegades 
en menys d’un any. Els vaccins estan dis-
senyats per actuar contra una sola part del 
virus, no contra tot el virus. Això vol dir 
que si hi ha una mutació que variï la part 
del virus que els nostres vaccins ataquen, 
estarem desprotegits.

A la Residència dels Munts, per princi-
pi de prudència mantenim una àrea amb 
sala polivalent i habitacions lliures que 
no ocuparem per el moment, com a espais 
d’aïllament, a l’espera de l’evolució dels 
coneixements sobre les noves soques, per 
a protegir la salut dels nostres residents, 
malgrat que estan vacunats contra la CO-
VID-19.

Un cop complert el primer any de pandè-
mia, sembla que comencem a tenir la situa-
ció controlada. Tal com estava previst, els 
vaccins són la solució definitiva a les malal-
ties víriques i els establiments que tractem 
el col•lectiu més vulnerable a la COVID-
19, hem respirat tranquils per primer cop 
d’ençà que va començar la pandèmia quan 
hem rebut les dues dosis de Pfizer tant 
usuaris com treballadors.

La prudència va ser una peça clau a la pri-
mera onada. Totes aquelles residències 
que vam prendre mesures de prevenció de 
forma prematura i sense esperar els pro-
tocols de la Generalitat de Catalunya, vam 
poder frenar l’entrada del virus al nostres 

centres.

També va ser un factor decisiu a la segona 
onada. Tots aquells centres que ens vam 
equipar amb tots els aparells necessaris 
per forçar ventilacions, desinfectar zones, 
crear espais d’aïllaments i modificar els 
nostres propis protocols per protegir els 
usuaris dels nostres centres molt abans de 
que aparegués un sol cas de coronavirus 
al centre; vam estar preparats per pal•liar 
qualsevol brot que pogués existir sense 
que es produís el temut contagi massiu.

Però molt especialment va ser el model 
de prudència que va salvaguardar la salut 
dels nostres residents a la tercera onada. 
Aquesta vegada no va ser la gestora amb la 
seva capacitat de previsió. La tercera onada 
la van evitar amb un comportament exem-
plar les treballadores de la residència, que 
després d’un any complicadíssim, van sa-
ber mantenir-se estàlvies aquestes darre-
res festes de nadal, moment on va haver el 
màxim pic de la pandèmia. Sense un bon 
equip, no hi ha previsió que valgui.

Ara és hora de mantenir-se prudents.

Carlos Casas
Plaça Nova , 1
Sant Boi de Lluçanès
Tel. 93 857 80 56

residència dels munts, líders en confiança

La prudència i les noves soques del Coronavirus
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L’objectiu és protegir el sòl agrícola o exigir que, en comptes d’urbanitzar, s’ompli el que està buit
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La presentació en societat de la plataforma Per una Plana Viva va tenir lloc dijous a l’Auditori-Teatre de Calldetenes

Calldetenes

M.A.G./T.V.

El polígon que es projectava 
ara fa 11 anys entre Vic i 
Folgueroles va ser la llavor 
d’una aliança entre diverses 
entitats de la comarca per 
reclamar un model de pla·
nificació territorial menys 
depredador, respectuós amb 
el medi i el paisatge, i com·
promès a preservar l’ADN 
agrícola que nodreix i explica 
la Plana de Vic. Una dècada 
més tard, el pòsit d’aquella 
iniciativa ha tornat a ger·
minar, i ho ha fet amb el 
naixement d’una plataforma 
que precisament advoca per 
reobrir el debat. Al darrere 
hi ha una trentena d’entitats 
tan diverses com el Grup 
de Defensa del Ter, Unió 
de Pagesos, Osona en Bici 
o el col·lectiu calldetenenc 
Adoberies No i l’objectiu és 
continuar abraçant totes les 
que s’hi vulguin sumar. “Por·
tem 30 anys amb agendes 
de sostenibilitat i plans per 
reduir la mobilitat, però a 
l’hora de la veritat els models 
urbanístics actuals fan que 
els pobles vagin creixent de 
manera dispersa, amb case·
tes aquí i allà”, explica Xavier 

Crosas, del Grup de Defensa 
del Ter. Entre les conseqüèn·
cies d’aquest fenomen hi 
ha la pèrdua de sòl agrícola 
i de la pagesia, però dijous, 
durant la presentació de la 
plataforma, també se citava 
que l’interior dels barris 
acaba quedant buit, o que 
es deixa d’anar a comprar a 
peu i a la llarga això s’acaba 
traduint en una sentència de 
mort pel comerç local. Una 

Plana de Vic són un conjunt 
de llogarrets units entre ells, 
amb molta relació, una alta 
mobilitat... El que volem és 
que s’entengui com un tot i 
es pugui articular una plani·
ficació territorial més enllà 
de les batalletes de cada 
ajuntament”, hi afegeix Gil 
Erra, del col·lectiu Adoberies 
No. Que la plataforma s’hagi 
reactivitat justament ara, 
de fet, no és casual: el movi·
ment respon als projectes de 
macroparcs fotovoltaics que 
s’han anunciat els darrers 
mesos a Osona, o la preocu·
pació que hi ha a Calldetenes 
per la previsió de construir 
habitatges amb capacitat per 
a més de 800 persones al sec·
tor de les Adoberies.

A la presentació de dijous hi 
van prendre part, a banda de 
representants de les entitats, 
l’escriptor Víctor Sunyol, el 
músic Guillem Roma i l’arqui·
tecte i professor d’urbanisme 
Carles Crosas, que va qüesti·
onar si realment avui en dia 
existeix un pla real per a la 
Plana de Vic. La idea del col·
lectiu és muntar com a mínim 
tres jornades de reflexió 
aquesta primavera i, així, con·
cretar els objectius prioritaris. 
“Entre tots decidirem com es 
materialitza aquesta voluntat 
de posar en valor la pagesia, o 
si cal anar a mirar els POUM 
dels ajuntaments”, expliquen 
Erra i Crosas.

Una trentena d’entitats d’Osona 
s’alien per reclamar una planificació 
conjunta de la Plana de Vic

Bastida per enderrocar els pisos de Can Garcia

Manlleu L’enderroc del segon i últim bloc dels pisos de Can 
Garcia continua avançant. Després que els darrers inquilins 
entreguessin les claus a l’Incasòl el passat 20 de novembre, 
s’han desmuntat els ascensors i la instal·lació elèctrica i 
ara s’està acabant de preparar la bastida que permetrà tirar 
l’edifici a terra. Els treballs pugen a 740.000 euros i la previ·
sió és que estiguin acabats l’estiu d’aquest mateix 2021. 
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altra de les reivindicacions 
de la plataforma passa per 
dotar de vida els habitatges 

actualment buits a dins del 
barris i treballar consensos 
a escala supramunicipal. “La 
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D’acord amb el que disposa l’article 73.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es fa públic que el Ple de l’Ajun-
tament, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de març de 2021, va adoptar 
el següent acord:

PRIMER.- Suspendre potestativament l’atorgament de les llicències urbanísti-
ques, d’activitats i altres títols administratius habilitants d’allotjaments turístics i/o 
habitatges d’ús turístic, amb la finalitat d’estudiar-ne la modificació del POUM per 
tal de determinar les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habi-
tatges d’ús turístic al municipi de Rupit i Pruit (ubicacions, intensitats, accessos, 
distàncies amb altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests usos 
i activitats, etc.), en tot el municipi de Rupit i Pruit.
Tot això a l’empara de l’establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i de 
conformitat amb els requisits formals i procedimentals previstos legalment.
La suspensió potestativa de l’atorgament de les referides llicències i altres títols 
administratius habilitants abasta també la d’aquells altres títols administratius ha-
bilitants que vinguin referits a l’execució d’obres i/o instal·lacions per al desenvolu-
pament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic i allotjaments turístics.
No obstant, queden excloses d’aquesta suspensió les transmissions i canvis de 
titularitat de llicències urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habi-
litants d’habitatges d’ús turístic i allotjaments turístics preexistents, excepte quan 
aquests tràmits comportin aparellada la seva ampliació o modificació substancial 
per a l’exercici de la referida activitat d’habitatge d’ús turístic. Els efectes d’aques-
ta suspensió de llicències no poden durar més d’un any.
La seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació 
inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica 
finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment 
dels efectes (art. 74 TRLUC).

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el diari El 9 Nou, en la pàgina web, en l’e-tauler i en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació.

TERCER.- Disposar que els serveis tècnics municipals, en el termini d’un any, ela-
bori la modificació puntual del POUM que determini les condicions urbanístiques 
d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic (ubicacions, intensitats, acces-
sos, distàncies amb altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests 
usos i activitats, etc.), al municipi de Rupit i Pruit.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interpo-
sar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la publicació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci 
que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s’hagi notificat la seva resolució– el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Rupit i Pruit, 10 de març de 2021 
L’alcalde, Albert Marcé Pujol

Ajuntament de Rupit i Pruit EDICTE
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Vic/Ripoll/Moià

Vicenç Bigas

El creixement demogràfic i 
l’atomització de les famílies, 
en part pel canvi en l’estruc-
tura d’edats de la població, 
provocarà que en els propers 
anys augmenti la xifra de 
llars a Catalunya i, en conse-
qüència, aquestes siguin més 
petites en nombre de perso-
nes. Un estudi dut a terme 
per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya preveu que el 
2048 hi hagi un total de 3,72 
milions de llars en el conjunt 
del país, unes 694.000 més 
que el 2018, any en què se 
n’han extret les dades per fer 
la projecció.

A mig camí d’aquest horit-
zó, és a dir, sobre un escenari 
del 2033, l’estudi fila més 
prim en els seus càlculs i arri-
ba a conclusions més concre-
tes. Entre elles, que hi hauria 

un seguit de comarques on es 
concentrarien els increments 

Osona i el Moianès, entre 
les comarques on més 
creixerà el nombre de llars

El Ripollès experimentarà un menor increment, però consolidarà els 25.000 habitants

Projecció del nombre de llars per comarques

OSONA RIPOLLÈS MOIANÈS

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones
o més

Projecció basant-se en un escenari mitjà de creixement

Font: Idescat

2018 2033

14.743

18.296

12.654

10.496
4.445

21.287

25.441

13.530

9.778
3.923

Total llars
60.634

Mitjana
2,56

Total llars
73.959

Mitjana
2,34

2018 2033

3.174

3.620

2.112

1.392
429

3.974

4.305

1.984

1.171

Total llars
10.727

Mitjana
2,3

Total llars
11.775

Mitjana
2,13

341

2018 2033

1.302

1.606

1.052

989
362

1.859

2.251

1.090

795

Total llars
5.220

Mitjana
2,54

Total llars
6.300

Mitjana
2,3
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relatius més elevats. Són les 
comarques metropolitanes a 
excepció del Barcelonès (el 
Baix Llobregat, el Maresme i 
els dos Vallès), l’Alt i el Baix 
Penedès, el Gironès i el Pla 
de l’Estany i també Osona 
i el Moianès. En total, 10 
comarques on es preveuen 
augments superiors al 15% 
del nombre de llars com a 
conseqüència del seu dina-
misme demogràfic. Són terri-
toris on hi ha més moviment 
de població i on es preveuen 
uns majors increments 
d’habitants, que van del 9% 

(seria el cas del Moianès en 
una projecció a 15 anys) al 
14%. Osona es quedaria amb 
un increment de població de 
l’11%.

Les comarques del Pirineu 
estan entre les que regis-
traran pèrdues o menors 
creixements de llars. Tot i 
això, el Ripollès s’ubica en 
el grup d’11 comarques amb 
increments del 5% al 10%, 
n’hi ha set que registren un 
creixement inferior i fins i 
tot a la Terra Alta es planteja 
una caiguda del 5,2%. En el 
cas del Ripollès, el nombre 

de llars pujaria fins a un 9% 
el 2033, lluny del 20% del 
Moianès o del 22% d’Osona, 
però en qualsevol dels esce-
naris previstos consolida la 
xifra dels 25.000 habitants, 
que sempre es marca com a 
referència a la comarca.

Això sí, les 2,13 persones 
de mitjana que viuran a 
cada llar ripollesa el 2033 la 
converteixen en una de les 
comarques amb un percentat-
ge més petit, un fenomen que 
es dona a tot el Pirineu, ja 
que empata amb la Cerdanya, 
i queda per sobre del 2,04 
del Pallars Sobirà, el 2,10 del 
Pallars Jussà i l’Alt Urgell i 
el 2,11 de l’Aran. A Osona es 
preveu que la mitjana de per-
sones a cada llar sigui de 2,34 
i del 2,30 al Moianès, amb 
caigudes, com passa al Ripo-
llès, d’un parell de dècimes 
sobre la xifra actual, però 
més en consonància amb la 
mitjana catalana.

Pel que fa al nombre de 
persones per llar, es preveu 
que continuïn augmentant 
les que actualment són més 
nombroses, les de dos com-
ponents, que passaran del 
30% al 34% a Osona, del 
34% al 36% al Ripollès i 
del 30% al 35% al Moianès. 
També creixeran les uniper-
sonals, que seran un terç de 
les del Ripollès, el 28% de 
les d’Osona i un punt més al 
Moianès, a causa sobretot de 
la major presència d’octoge-
naris que viuen sols, el 78% 
dels quals seran dones. La 
xifra de tres persones con-
vivint sota un mateix sostre 
creixerà el 7% a Osona, just 
la meitat al Moianès i caurà 
un 6% al Ripollès. On més 
baixaran les llars de quatre 
persones és al Moianès  
(-20%, gairebé al triple que 
a Osona) i les formades per 
cinc persones o més decau al 
21% al Ripollès, on només 
representarà el 3% del total.

Ripoll

Isaac Muntadas

Les coordinadores de les 
assemblees de la Creu Roja 
a Ripoll i la Vall de Campro-
don, Sílvia Gallart i Isabel 
Pérez, van intervenir al Con-
sell d’Alcaldes i Alcaldesses 
del Ripollès dimarts passat 
per proposar als diversos 
ajuntaments del Ripollès 
que es fessin socis instituci-
onals de l’entitat. Arran de 
la pandèmia, la Creu Roja 
ha hagut de fer front a una 
emergència social a través 
del pla Respon, mobilitzant 
més persones, recursos i 
capacitats. “Hem triplicat 
els béns entregats per cobrir 
les necessitats que anaven 
sorgint”, apuntava Gallart. Al 

Ripollès, les ajudes respecte 
al 2019 s’han multiplicat per 
quatre o cinc. 

Gallart creu que la Creu 
Roja “som els grans descone-
guts de la comarca i volíem 
explicar què fem”. En total, al 
Ripollès van arribar 140.000 
euros en ajudes. D’aquests 
diners, 100.000 euros van 
servir per comprar targetes 
d’alimentació fresca per a 
famílies, 15.000 per adquirir 
mascaretes i pagar lloguers 
–7.500 per cada despesa– o 
5.000 per comprar llet. La 
coordinadora de la Creu 
Roja de Ripoll va apuntar 
que les dues assemblees han 
patit problemes econòmics 
i que s’han quedat sense el 
transport adaptat als centres 
de dia. Derivat d’això, van 

haver de posar persones en 
un ERTO que encara dura. La 
intenció de les assemblees 
de la Creu Roja del Ripollès 
és reunir-se amb cadascun 
dels alcaldes per explicar 
què han fet al seu municipi i 
què volen fer per tal que se’n 
facin socis. 

Pérez es va encarregar 
d’enumerar una llarga llista 
d’accions dutes a terme per 
la Creu Roja el 2020 com, per 
exemple, el seguiment tele-
fònic a més de 500 persones 
per comprovar el seu estat 
emocional i cobrir necessi-
tats, fer entrega de targetes 
d’alimentació per a més de 
100 famílies, fer compres a 
supermercats i farmàcies per 
a persones grans que vivien 
soles i que no sortien al prin-
cipi de la pandèmia o acom-
panyar-les al metge, repartir 
mascaretes o ajudar a pagar 
el lloguer de persones amb 
risc d’exclusió social. 

Creu Roja del Ripollès demana 
ajuda econòmica als ajuntaments
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Cuberta Serveis Funeraris,
al seu costat.

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Prats de Lluçanès

Víctor Palomar

Mentre preparava la xerrada-
col·loqui sobre periodisme 
per a la inauguració diven-
dres a Prats de l’exposició 
de 40 anys de portades de 
Nadal d’EL 9 NOU, em venia 
al cap una anècdota que 
explica Salvador Alsius en el 
llibre Com TV3 no hi ha(via) 
res (Pòrtic, 2021). Diu que 
al llarg dels anys s’ha anat 
trobant gent pel carrer que 
li diu: “Aquells telenotícies 
que fèieu al començament 
sí que eren bons i no com 
els d’ara...”. Tenim tendèn-
cia a mitificar el passat i el 
cert és que a vegades amb 
EL 9 NOU també ha passat, 
malgrat que si s’agafa un 
diari d’ara al costat d’un de 
fa quaranta anys no té res 
a veure, com a mínim amb 
disseny, distribució dels 
espais, ús d’elements gràfics 
o qualitat d’impressió. Avui, 
en l’era de les xarxes socials i 
la sobrecàrrega informativa, 

la infoxicació o infobesitat 
que en diuen alguns, el paper 
dels mitjans de comunicació 
i la societat, però, ha canviat. 
Fent repàs a l’hemeroteca, 
una de les primeres notícies 
de portada d’EL 9 NOU pro-
tagonitzada per Prats és una 
vaga general per la detenció 
d’un veí del poble per part de 
la Guàrdia Civil. La crònica, 
publicada el 26 de maig de 

1978 i firmada pels corres-
ponsals al Lluçanès Ramon 
Besa, Joan Grau i Joan Solà, i 
amb fotografies de Jordi Pey 
d’una manifestació amb més 
d’un centenar de persones, 
destacava al subtítol la mag-
nitud dels fets: “Ni en temps 
de guerra s’havia suprimit el 
mercat del diumenge”. Roser 
Reixach, corresponsal d’EL 9 
NOU al Lluçanès durant 12 

anys (de 1987 a 1999), recor-
dava divendres a l’acte fet a 
Cal Bach com en aquells anys 
un periodista no sempre era 
ben rebut a la sala de plens 
d’un ajuntament. Avui que hi 
ha una llei de transparència 
que obliga –teòricament– les 
administracions a facilitar 
tota la informació, contras-
ta amb les dificultats que 
hi havia llavors perquè els 

diguessin el dia que hi havia 
ple i ja no diguem aconseguir 
l’acta de les sessions. Prats, 
que s’ha caracteritzat sempre 
per tenir un alt voltatge polí-
tic a l’Ajuntament, ha anat 
sortint a les pàgines del diari 
per motius molt diversos i 
sovint pioners: lluites com la 
de la comarca del Lluçanès, 
la insubmissió, el tancament 
de Ràdio Troka, l’enderroc 
del Centre Casal Castells, la 
crisi del tèxtil o mil i una ini-
ciatives socials i culturals. El 
testimoni de Besa o Reixach, 
entre d’altres, el va recollir 
Anna Gorchs i el manté en 
un context molt diferent. 
Els periodistes han perdut 
l’exclusivitat de ser emissors 
d’informació, la societat està 
hiperconnectada a través de 
les xarxes socials i les empre-
ses periodístiques estan en 
ple procés de redefinició 
del seu model de negoci. El 
que ningú dubta és que el 
periodisme en aquest mar 
de notícies falses i rumors 
és, com també ho era per 
altres motius fa 40 anys, 
imprescindible. O almenys és 
la conclusió a què vam arri-
bar divendres a Prats abans 
d’inaugurar l’exposició de 
portades, que es podrà veure 
a la sala d’exposicions de Cal 
Bach fins al 28 de març.

Una història de periodisme
Un col·loqui sobre els mitjans de proximitat va servir per inaugurar l’exposició d’EL 9 NOU a Prats
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Un moment de la xerrada-col·loqui de divendres. L’exposició de portades de Nadal d’EL 9 NOU es pot veure a Cal Bach

    PUBLICITAT Serveis
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“Vam pactar amb JxCat perquè  
la diferència d’opinions enriqueix”
Verònica Ruiz (Sumem-CP), primera tinent d’alcaldia de les Masies de Voltregà

Les Masies de Voltregà

Guillem Rico

Verònica Ruiz és la primera 
tinent d’alcaldia de les Masi-
es de Voltregà i regidora 
d’Urbanisme, Medi Ambient, 
TIC i coordinadora de govern. 
És la número 2 de Sergi 
Vilamala i es van presentar 
com a Sumem-CP, una marca 
blanca del PSC. Tot i tenir 
majoria absoluta, a finals de 
gener de 2020 van incorporar 
JxCat al govern. 

Com valora el primer any 
del pacte amb Junts?

No hem tingut cap mena de 
problema, ens tenim respecte 
entre tots. Sempre hi ha dife-
rents opinions, però quan ens 
hem hagut de posar d’acord 
en el que són competències 
bàsiques d’un ajuntament no 
tenim cap conflicte. El que no 
són estrictament coses muni-
cipals, cada grup expressa què 
necessita en cada moment.

I per què el pacte? 
El nostre grup sempre hem 

dit que als ajuntaments com 
més diferència d’opinions hi 
hagi més s’enriqueix la gent 
que t’ha votat i la que no. 
Hem de mirar endavant, som 
veïns i veïnes, i ens hem d’en-
tendre i poder-nos mirar a la 
cara. I la millor manera és que 
nosaltres donem exemple.

El pacte el van proposar 
a JxCat, però no a Som 
Voltregà-AM, sí a la CUP... 
per què a uns sí i a altres no?

Potser amb la persona que 
representa Esquerra no hi 
ha aquella afinitat, perquè ja 
ho portem d’anys enrere i hi 
hem tingut algun conflicte. 
Tot es pot parlar, però en 
aquell moment ens va sem-
blar que ho havíem d’oferir 
als altres grups.

El regidor de la CUP ho va 
descartar.

Sí. Ho havien de parlar 
entre ells i va semblar que no 
estarien còmodes treballant 
amb nosaltres.

JxCat deia que el pacte 
també havia de servir per 
acostar posicions amb 
l’Ajuntament de Sant 
Hipòlit, des de la moció de 
censura hi havia tensió...

El que nosaltres demanem 
i hem demanat sempre a Sant 
Hipòlit és que puguem fer 
un pas com el que hem fet a 
l’Ajuntament de les Masies, 
que és entendre’ns amb algú 
que té una ideologia diferent, 
deixant a part tot el que hagi 
passat anteriorment. Ara som 
cares noves, i hem de mirar 
cap al futur. 

Vostè hi té bona relació?

tes cases de pagès, una escola 
agrària, petits nuclis urbans... 
i tot en 22,4 quilòmetres qua-
drats d’extensió. Ens ho hem 
de mirar amb molt afecte i 
que hem de fer amb molta 
previsió per poder donar una 
qualitat de servei a tots els 
habitants de les Masies de 
Voltregà.

No ho farien amb el Con-
sell Comarcal?

És el que estem estudiant. 
Ara estem valorant qui ens 
dona la millor oferta i les 
millors prestacions.

L’aposta pel medi ambient 
no els ve d’ara.

Creiem en l’economia 
circular i en els objectius de 
desenvolupament sostenible, 
i el 2008 vam firmar un pacte 
d’alcaldes i alcaldesses per 
l’energia sostenible local. 
Dels nou edificis munici-
pals, el 50% ja treballen amb 
energies renovables com 
biomassa. Hem dotat tres 
espais de carregadors solars 
per a cotxes elèctrics, hem 
canviat bombetes per enllu-
menat LED, i estem fent un 
projecte amb una empresa de 
la comarca i important en el 
sector per canviar l’enllume-
nat per LED regulables, que 
farà que siguem més eficients 
i ecològics. També en l’es-
talvi d’energia tenim al cap 
un projecte per afavorir la 
creació de comunitats ener-
gètiques. 

Preveuen fer un carril bici 
a l’antiga N-152.

Volíem unir els tres nuclis 
que tenim, la Gleva, el 
Despujol i Vinyoles, donat 
que les amplades de la carre-
tera ens ho permeten. Hem 
parlat amb la Generalitat per-
què la carretera és seva, i per 
altra banda el Consell Comar-
cal ha fet un projecte per 
poder tenir una mobilitat més 
sostenible entre municipis.

Té una dedicació del 75%, 
porta el pes de molts pro-
jectes, assisteix als consells 
d’alcaldes. Prepara el relleu 
amb Sergi Vilamala?

En Sergi és l’alcalde avui 
dia, a dia de demà i així con-
tinuarà sent. Tenim un muni-
cipi que té molta indústria, 
on tenim molt moviment. 
L’alcalde, per la seva feina, no 
s’hi pot dedicar tantes hores, 
i la meva funció és donar un 
cop de mà i seguir els projec-
tes. És molt important que al 
dia a dia hi hagi algú, algun 
referent.

Ell acabarà el mandat?
Sí, entenem que sí.
En les darreres eleccions 

van canviar les sigles, van 
passar a una marca blanca 
del PSC. Vilamala era l’únic 
que tenia carnet. Ara vostè 
forma part de l’executiva del 
PSC, és afiliada.

Sí que soc afiliada, em van 
demanar col·laboració i tro-
bo que és important que els 
poquets municipis que som al 
capdavant estiguem una mica 
al cas de tot el que passa.
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Verònica Ruiz davant l’ajuntament de les Masies de Voltregà, a la casa forta del Despujol

importants com per poder-los 
gestionar des de casa nostra. 
Entrant al Consorci perds 
una mica el poder que tens de 
controlar la situació i què està 
passant.

L’alcalde, Sergi Vilamala, 
deia que no necessitaven 
Sant Hipòlit, que podien 
funcionar sols i ells no. 

La realitat és una cosa, el 
que voldríem és que no fos 
així. La situació és la que és, 
i realment tenim les coses 
per funcionar sols. Que no 
volem funcionar sols? Doncs 
no, volem mirar al futur. Al 
final som veïns i per la situa-
ció geogràfica és com un únic 
municipi. 

El seu grup no planteja la 
fusió de municipis.

No, sent dos municipis 
petits tenim avantatge a l’ho-
ra de demanar subvencions. 
Junts com que no arribaríem 
a la cota de 10.000 habitants 
perdríem poder adquisitiu a 
l’hora de demanar. Separats  
cadascú rep una subvenció 
per un cantó i per l’altre, i 
optimitzem els recursos.

El pressupost del 2021 deu 
estar marcat per la Covid.

Evidentment, la Covid ens 
ho ha fet moure tot a totes, 
i si el 2020 vam incrementar 
partides de serveis socials, les 
hem mantingut perquè s’han 
incrementat les necessitats.

Quines són les principals 
inversions?

Un dels projectes que tenim 
ara i que ens fa molta il·lusió 
té a veure amb infants, amb 
joves, amb famílies, amb 
natura i cultura..., i és ade-
quar un espai emblemàtic 
de Vinyoles i donar-li una 
segona vida, l’antiga casa on 

“Estem valorant 
les millors 

prestacions per 
fer la recollida 
porta a porta”

“La relació 
institucional 

amb Sant Hipòlit 
podria millorar 

per totes bandes” 

La meva relació personal 
és bona, però la relació ins-
titucional podria millorar 
per totes bandes. A mi em va 
sobtar quan vam tenir una 
reunió amb Sant Hipòlit per 
la comunitat de municipis, 
que en aquell moment estava 
a saldo zero perquè l’anterior 
alcalde ho va decidir així. No 
es va mirar tant al futur, sinó 
que es va centrar en el que va 
decidir l’antic alcalde, fet que 
la feia inoperativa. Aquesta 
comunitat està pensada per 
compartir despeses i optimit-
zar recursos; per tant, des del 
moment que va passar això va 
quedar patent que s’havien 
trencat ponts. Amb l’alcal-
de de Sant Hipòlit, Gerard 
Sancho, no tenim cap mena 
de problema a posar-nos 
d’acord, però no és així amb 
algun regidor o regidora. 

Com treballen ara amb la 
comunitat inoperativa?

Cadascú va més pel seu 
aire. El que hem de fer és que 
els veïns, tant d’un cantó com 
de l’altre, no en surtin perju-
dicats. 

Un altre conflicte va venir 
de la unitat bàsica de ser-
veis socials. Sant Hipòlit va 
entrar en el Consorci d’Oso-
na Serveis Socials. Les Masi-
es s’ho planteja?

No, perquè creiem que 
els serveis socials són prou 

s’ubicaven les monges. Volem 
fer-hi una casa de colònies 
que podrà albergar-hi esco-
les, famílies que vinguin a 
pernoctar quan venen a fer 
tornejos... ara ens quedem 
limitats amb l’allotjament. 
També estem fent una feina 
amb la Casa Museu Verda-
guer de Folgueroles, i amb la 
seva vinculació amb l’església 
romànica, volem lligar-ho 
tot i promocionar un paquet 
turístic.

Com ha marcat el corona-
virus el darrer any? 

En la primera onada es van 
donar subvencions per valor 
de 1.000 euros a cada comerç 
i servei que va haver de tan-
car. Van ser uns 30.000 euros. 
En la segona onada, vam fer 
uns vals de descompte de 5 
euros que donàvem a totes les 
persones empadronades a les 
Masies perquè ho anessin a 
canviar per un import mínim 
a bars, restaurants i centres 
d’estètica. Intentem afavorir-
los tant com podem per facili-
tar-los les coses.

Tenien previst fer la reco-
llida porta a porta, però per 
diversos factors encara no 
s’ha pogut portar a terme.

Ho estem treballant amb 
empreses del sector perquè 
nosaltres tenim un municipi 
molt disseminat i amb tres 
nuclis marcats, però amb mol-
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EL 9 NOU

La constitució del nou Par-
lament de Catalunya donava 
divendres el tret de sortida a 
la tretzena legislatura. Laura 
Borràs, de JxCat, és la tercera 
dona que presideix el Par-
lament després de Núria de 
Gispert i Carme Forcadell. A 
l’espera que la formació del 
govern pugui suposar alguna 
nova incorporació, la legis-
latura arrenca amb set dipu-
tats d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès. D’aquests, n’hi ha 
cinc que ja tenen experiència 
a l’hemicicle: Ramon Espa-
daler i Marta Moreta (PSC), 
Jordi Munell i Anna Erra 
(JxCat) i Marc Parés (ECP). 
Les dues debutants són 

Teresa Jordà (ERC) –diputa-
da al Congrés durant gairebé 
set anys i fins ara consellera 
d’Agricultura i Ramaderia– i 
Basha Changuerra (CUP). El 
gran repte de la legislatura 
continuarà sent, sense cap 
mena de dubte, la gestió de 
la pandèmia, no només des 
d’un punt de vista sanitari 
sinó també de recuperació 
econòmica. Caldrà veure 
també els equilibris que 

hauran de fer JxCat i ERC 
per conviure en un govern en 
què l’estratègia, prioritats i 
ritmes del procés d’indepen-
dència no són els mateixos. 
Més enllà d’això, hi ha una 
sèrie de reptes específics per 
a les comarques d’Osona, el 
Ripollès i el Moianès durant 
els propers quatre anys i que 
cal exigir als diputats del 
territori que treballin perquè 
siguin una realitat. El de la 

millora de l’R3 és un dels que 
clama al cel en un moment 
en què s’aposta per la mobi-
litat sostenible, però la pan-
dèmia ha posat al descobert 
la necessitat inajornable de 
millorar el finançament dels 
hospitals com el de Vic i el 
de Campdevànol per poder 
fer front a situacions excep-
cionals com les que hem 
viscut. La Universitat de 
Vic necessita també trobar 

el seu encaix en el sistema 
universitari català que reco-
negui la funció pública de 
reequilibri territorial que 
juga a la Catalunya Cen-
tral. I en aquest sentit, els 
diputats també haurien de 
treballar perquè aquestes 
comarques que representen 
no perdin pes específic en 
el conjunt del país. En el 
cas de Vic i Osona, dins una 
vegueria de la Catalunya 
Central on Manresa i els 
seus polítics fa temps que 
treballen amb determinació 
per decantar la capitalitat 
cap al Bages. I el mateix pel 
Ripollès, inclosa dins d’una 
gran vegueria que té la seva 
capital, Girona, a una gran 
distància.

Protegir el llop (i l’os)

Els reptes de la tretzena 
legislatura del Parlament

El passat 4 de febrer, la Comissió 
Estatal per al Patrimoni Natural i 

la Biodiversitat va aprovar la modificació de l’es-
tatus legal del llop per a tot Espanya, proposant 
la seva inclusió a la Llista d’Espècies Silvestres en 
Règim de Protecció Especial (LESRPE). Així, i en 
pocs anys, el llop haurà passat de ser considerat un 
animal perillós per a persones i ramats –una feris-
tela– a quedar protegit.

L’anunci del canvi de l’estatus legal d’una espè-
cie tan emblemàtica i carismàtica a gran part de la 
península Ibèrica ha estat rebutjada per un sector 
de la població, en especial des de les zones rurals i 
explotacions ramaderes extensives, però celebrada 
tant pels col·lectius científics i conservacionistes 
com pels amants de la natura en general, sovint 
lluny de les zones rurals. La contribució dels estu-
dis elaborats per professionals són els veritables 
impulsors d’aquest canvi legislatiu en resposta a la 
precarietat en la gestió i l’evolució de les poblaci-
ons d’aquest carnívor.

La variació de la figura legal i estatus del llop a 
casa nostra no hauria de suposar un canvi substan-
cial en les relacions i convivència entre el llop i el 
món rural.

Extingit als anys 1940, va tornar a Catalunya 
al segle XXI. La baixa densitat i la distribució al 
nostre país ha permès que les repercussions hagin 
estat escasses. No com el succeït en el cas de l’os, 
que des dels programes de reintroducció ha estat 
subjecte de rebuig des de sectors tradicionals 
del territori, contestats per altres, interessats en 
la conservació dels ecosistemes i la protecció del 
patrimoni natural.

Des de Catalunya no podem desatendre el debat 
sobre el canvi d’estat de protecció del llop, enca-
ra que sembli que podem quedar-ne al marge: res 
més lluny de la realitat. La presència del llop, i l’os, 
a Catalunya i els seus atacs han de ser indemnit-

zats, una vegada identificat el responsable, siguin 
aquests o gossos abandonats. Són necessàries 
mesures per a la gestió dels conflictes entre les 
parts interessades: la fauna i flora autòctona del 
territori, i el desenvolupament sostenible de les 
activitats que modelen el paisatge i els hàbitats de 
Catalunya.

La gestió de la fauna necessita un estudi profes-
sional dels ecosistemes i les espècies presents en 
el territori, i de les activitats econòmiques que hi 
coexisteixen. Els grans depredadors són indicadors 
de la qualitat del medi i reguladors de les poblaci-
ons d’altres espècies. La seva presència demostra 
la disponibilitat dels recursos necessaris per a les 
més sensibles, les que necessiten que les situades a 
nivells tròfics inferiors hi siguin presents, aportant 

la matèria i l’energia suficients per mantenir unes 
xarxes complexes.

La societat és la responsable de conservar els eco-
sistemes i restaurar-los allà on les activitats ante-
riors els han malmès, recuperant les espècies que 
l’han abandonat i reforçant, on calgui, les pobla-
cions. L’experiència i coneixements dels biòlegs, 
professionals dedicats al coneixement i la gestió 
dels ecosistemes i els seus components biòtics i 
abiòtics que els defineixen, són necessaris per asso-

lir aquests objectius. Cal una política decidida que 
faciliti la implantació de les mesures adequades 
per millorar la gestió dels conflictes entre les parts 
interessades: la fauna i flora autòctona del territori 
i l’aprofitament dels recursos i serveis explotats 
per la humanitat.

L’administració és la responsable d’administrar 
els recursos del país i de disposar les eines per 
evitar, compensar i indemnitzar els danys que la 
necessària protecció del patrimoni natural pugui 
ocasionar sobre els béns patrimonials i les activi-
tats econòmiques que l’exploten de forma sosteni-
ble, ajudant-les a conservar uns recursos i serveis 
que repercuteixen sobre tota la societat. Els biòlegs 
ajudem en el seu disseny.

Les eines de gestió han d’aplicar-se de forma 
ràpida i adequada i ajustar-se a les causes i conse-
qüències patides, evitant que la complexitat en la 
tramitació, el desconeixement o la tardança en la 
resolució dels expedients posin en perill els pro-
grames de recuperació d’espècies necessàries per 
a la conservació dels ecosistemes. La protecció del 
llop a la península Ibèrica és inqüestionable, com 
ho és la de l’os als Pirineus i qui sap si en el futur 
ben proper també la del xacal, que –com va fer el 
llop abans– ja ensenya el musell pels Alps.

Eduardo Martínez Garcia  
Secretari del Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya
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Els grans depredadors són 
indicadors de la qualitat 

del medi i reguladors de les 
poblacions d’altres espècies

Si encara no sou subscriptors, truqueu al 93 889 49 49 o entreu a el9nou.cat/subscriute
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historic-hemeroteca

un arxiu documental molt 
valuós al vostre abast
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A finals de mes tornem a tenir unes 
eleccions. En aquest cas toquen les 

agràries, aquelles que mesuren la representativitat 
dels professionals del camp català. Aquestes elecci-
ons, que es faran el dijous dia 25 i el divendres dia 26 
de març, tenen la particularitat que es faran amb un 
format diferent a causa de la pandèmia que ens toca 
suportar i que representa tota una novetat. Així, per 
primer cop a casa nostra votarem fent servir el vot 
electrònic, vot que es podrà emetre presencialment 
en diversos punts degudament habilitats o bé tele-
màticament des de casa fent servir un certificat di-
gital.

Som conscients que la situació actual provocada 
per la Covid-19 no és gaire motivadora, però cal que 
ens mantinguem alerta ja que, mentre sembla que 
tot va a mig gas, amenaces pel nostre territori com 
els buscadors de terrenys agrícoles volten el país 
a la cacera de les millors terres on instal·lar parcs 
fotovoltaics. Des d’Unió de Pagesos tenim clar que 
el futur passa per les energies renovables, però no 
a costa d’ocupar les millors terres de conreu de casa 
nostra. Per aquest motiu sempre hem defensat que 
cal un model que defineixi els espais on encabir-hi 
aquestes instal·lacions com ara teulades, polígons, 
abocadors, vorals de carreteres i deixant, en última 
instància, els espais rústics de poc valor agrològic.

Però aquesta no és la nostra única preocupació, 
ja que a les nostres comarques tenim molts altres 
temes sobre la taula que amenacen la nostra pro-
fessió com són la problemàtica amb la fauna salvat-
ge que malmet conreus i pot transmetre malalties 
al bestiar o el decret de fertilització i dejeccions 
ramaderes que actualment s’està desenvolupant i 
que crea tanta pressió en les nostres terres de con-
reu. Tot plegat sense oblidar que, evidentment, 
hem de treballar i lluitar perquè les nostres explo-
tacions, siguin del sector que siguin, puguin ser 

viables i sostenibles i tenir continuïtat en el futur. 
Les normatives a l’hora de produir són cada vegada 
més exigents i rigoroses, i la pressió de les grans 
corporacions no para de créixer. 

Ho hem de tenir molt clar: ni ens ho posen ni ens 
ho posaran gens fàcil! Però nosaltres hi hem de ser 
i participar activament tant en temes relacionats 
amb sectors de producció com en temes socials 
i ens reunim amb el Consell Comarcal o amb els 
diferents departaments de la Generalitat quan els 
temes ho requereixen. 

Finalment, si entenem que el desenvolupament 
rural és un tema transversal, les persones que som 
professionals del camp ( ja siguem agricultors, 
ramaders o silvicultors) hem de ser uns actors clau 
en el seu planejament i uns protagonistes impres-
cindibles a l’hora de definir un futur que ha de ser 
viable i sostenible per a tothom. Per això i perquè 
no cal que ningú decideixi per nosaltres, us enco-
ratgem a totes les pageses i pagesos a participar i 
votar en aquestes eleccions agràries.

Ramon Soler Pujols  
Coordinador d’Unió de Pagesos 
d’Osona i el Lluçanès

El futur de la pagesia, sobre la taula

S’ha d’apostar per les energies 
renovables però no a costa 

d’ocupar les millors terres de 
conreu de casa nostra amb 

plaques fotovoltaiques

La ramaderia del boví de carn sem-
pre ha estat un sector dinàmic que 
ha sabut fer front a nombroses 

dificultats. Ara, però, travessem un dels nostres 
pitjors moments, i malgrat que no volem llençar la 
tovallola ens trobem sols davant tot el que s’esde-
vé. Estem altament professionalitzats, però el llarg 
cicle de producció, el tipus d’alimentació, les exi-
gents normatives comunitàries i un llarg etcètera 
fan que la nostra supervivència en un mercat glo-
balitzat sigui difícil sense un suport específic. 
Quan els experts fan els números de la rendibili-
tat del nostre sector s’evidencia que és gràcies al 
suport de la Política Agrària Comuna (PAC) que 
podem tirar endavant.

Malgrat haver assumit que la nova PAC intro-
duiria importants canvis a partir del 2023, quan 
es va publicar el reial decret que regula el període 
transitori durant els anys 2021 i 2022, es va dema-
nar la seva retirada i hem iniciat un procés judici-
al per les conseqüències econòmiques i jurídiques 
que pot comportar canviar les condicions, i deixar-
nos sense ajuts dos anys abans del previst. Molts 
ramaders hem assumit importants inversions i hi 
ha joves recentment incorporats. Tots veiem com 
la mateixa administració que havia acceptat unes 
regles ara les canvia de manera totalment ines-
perada, en un moment d’extrema dificultat, quan 
estem arrossegant dos anys asfixiants de pèrdues 
econòmiques. 

Els resultats de les crisis ja s’han vist en altres 
espècies, per una banda amb la desaparició de 
ramaders de dimensió petita i mitjana, i dels que 
es veuen incapaços d’afrontar el pagament de les 
darreres inversions. De l’altra, es concentra el sec-
tor en poques mans i s’experimenten processos 
d’integració, de manera que els ramaders deixen de 

ser propietaris dels animals i del seu propi negoci. 
Tot això deriva en un procés totalment contrari al 
model que suposadament els nostres polítics pro-
mulguen i que també la societat demana.

Darrere de cada granja de boví existeix una famí-
lia que viu, conserva i té cura del medi rural. Tot 
l’any, 365 dies, 24 hores, sense treva. Difícilment 

trobarem sectors tan vocacionals i arrelats en tot 
el territori com ho està el boví de carn. La nostra 
continuïtat és també vital per al Pirineu, atès que 
la pervivència de la vaca alletant està estretament 
lligada a l’activitat de les granges d’engreix.

No hem d’oblidar que disposar d’una ramaderia 
autòctona va permetre que fa un any, durant els 
primers dies de la pandèmia, els lineals tornessin 
a ser plens cada matí, evitant possibles situaci-
ons de pànic. Volem convertir la carn de boví en 
un producte elitista o hem de permetre que totes 
les famílies, especialment aquelles amb fills i gent 
gran, hi puguin tenir un fàcil accés? Amb la des-
aparició del nostre model s’està posant en perill 
la seguretat alimentària de la població, entenent 

seguretat com el fàcil accés als aliments. 
Estem disposats a fer front als reptes que s’es-

devenen i als costos creixents que suposa l’adapta-
ció a normatives com les relacionades amb el pacte 
verd europeu. La prova és que d’una quarantena 
d’explotacions sondejades per la nostra associació, 
les despeses previstes en projectes de sostenibilitat 
sumen gairebé 8 milions d’euros. Només cal extra-
polar aquests números al conjunt del sector. Però 
depenent de com es resolguin els ajuts en aquest 
període transitori totes aquestes inversions queda-
ran en entredit, perquè sense sostenibilitat econò-
mica no hi pot haver sostenibilitat ambiental. 

Ens podem permetre com a país i en aquests 
temps deixar caure els nostres ramaders?

Ricard Gòdia  
President d’Asoprovac Catalunya

El veritable cost de perdre ramaders

Amb la desaparició del nostre 
model s’està posant en perill 
la seguretat alimentària de la 
població, que permet el fàcil 

accés als aliments
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(Pàgines 3 a 10)

Remunta un 0 a 1 en contra davant un Vic Riuprimer que podia empatar

Derbi per 
al Manlleu

(Pàgines 20 i 21)

El Voltregà 
empata amb el 
Girona i el Vic 
perd amb el Liceo

(Pàgines 16 i 17)

El CB Vic-
UVic perd a 
la pròrroga 
davant el Sants

(Pàgina 23)

Empat del 
Girbau TT amb 
el Reus en el 
debut a la Lliga

(Pàgina 24)

Els locals Marc Puigdesens i Jordi Orra, en una jugada d’atac del davanter manlleuenc Raúl Campayo
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Vic

L.M.

Un minut fatídic a les aca-
balles de la primera part 
va condemnar el Vic a una 
nova derrota. Va caure per 
1 a 4 davant el Liceo, en un 
partit en el qual els gallecs 
van dominar però en què els 
vigatans van plantar cara 
en tot moment. La manca 
d’encert dels locals i dos gols 
consecutius dels gallecs en el 
minut 22 i 23 van ser la clau 
del partit. 

Un enfrontament que el 
conjunt de Quim López dis-
putava amb moltes baixes. 
Després d’uns minuts igua-
lats, el Liceo es va avançar 
en el minut 10. L’exvigatà 
Jordi Adroher havia fallat 
un penal a la jugada anterior 
després d’una gran aturada 
de Burgaya, però va poder 
arreglar l’error inaugurant el 

marcador després d’una gran 
assistència de Di Benedetto. 
Amb l’1 a 0 el Vic no es va 
arronsar. Tot el contrari. Va 
disposar d’uns grans minuts 
amb ocasions clares de perill 
de Font, Litus i també de Par-
cerisas. Cap d’aquestes acci-
ons, però, va arribar al fons 
de la porteria, ja sigui per 
la manca d’encert o per les 
aturades de Carles Grau (un 
altre exvigatà). El Liceo patia 
per mantenir l’avantatge i ho 
demostrava un temps mort 
demanat per l’entrenador 
gallec, molt enfadat, amb els 
seus jugadors. I quan pitjor 
ho passava el Liceo va apa-
rèixer el capità, Dava Torres 

(també amb passat vigatà), 
per fer el 0 a 2. Sense temps 
a reaccionar i amb un canvi 
local entremig que va deixar 
l’equip amb inferioritat a 
la pista, el Liceo marcava el 
tercer. Amb dos minuts els 
gallecs deixaven pràctica-
ment sentenciat un partit 
que els havia costat molt més 
del que assenyalava l’electrò-
nic de l’Olímpic. 

A la represa, el Patí Vic va 
tenir un bri d’esperança amb 
el gol de Litus Sánchez al 
minut 32. El vigatà va fallar 
el penal però va aprofitar el 
refús del porter per marcar 
el que acabaria sent el gol de 
l’honor. En el minut 39, una 

jugada personal de Ciocale 
va acabar amb l’1 a 4 per a un 
conjunt gallec que de segui-
da es va carregar amb nou 
faltes però que va aconseguir 
mantenir-les. El Vic va dispo-
sar d’un parell d’accions per 
fer el segon, però la manca 
d’encert va persistir. En els 
darrers minuts de partit, 
López va fer entrar el por-
ter suplent habitual, Albert 
Masoliver. 

Dimecres, a partir de 3/4 
de 9 del vespre, el Patí Vic 
jugarà el partit pendent de la 
jornada 16 amb el Calafell. 
A la taula, els vigatans es 
mantenen penúltims de l’OK 
Lliga amb 10 punts. 

OK LLIGA

OK LLIGA PLATA

El Vic planta cara al Liceo
Dos gols a les acaballes del primer temps condemnen el conjunt de Quim López

CP Vic 1

Burgaya, Molas, Pau Solà, Le Berre, 
Arnau Font –cinc inicial–, Parcerisas, 
Litus Sánchez i Masoliver. 

Deportivo Liceo 4

Carles Grau, Dava Torres, Adroher, 
Carballeira, Di Benedetto –cinc 
inicial–, Marc Garu, Ciocale i Platero. 

ÀRBITRES: Raúl Burgos i David 
Godia. 

GOLS: 0-1, Adroher, min 10; 0-2, Dava 
Torres, min 22; 0-3, Ciocale, min 
23; 1-3, Litus Sánchez, min 32; 1-4, 
Ciocale, min 39. 
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El vigatà Le Berre en una jugada d’atac defensada pel capità gallec i exvigatà, Dava Torres

Els manlleuencs es desfan amb facilitat del Compañía de María

El Manlleu trepitja fort
Manlleu Embotits Solà 8

Arcas, Bigas, Navarro, Biel Pujadas, 
Pol Molas –cinc inicial–, Marc 
Pujadas, Pol Franci, Codinach i 
Humà.

Compañía de María 1

Lago, Villares, García, Roca, Jurado 
–cinc inicial–, Miguélez, Saenz de 
Buruaga i Gutiérrez.

ÀRBITRES: T. Pardo i M. Blat. Van ensenyar T.B. al visitant Jurado.

GOLS: 1-0, Navarro, min 4; 2-0, Molas, min 9; 3-0, Franci, min 11; 4-0, Franci, min 
20; 4-1, Roca, min 21; 5-1, Molas, min 34; 6-1, Bigas, min 46; 7-1, Molas, min 47; 
8-1, Humà, min 48.

Manlleu

Eloi Puigferrer

Recital de gols i de recursos 
ofensius del Manlleu Embo-
tits Solà a casa davant el cuer, 
el Compañía de María, que 
visitava la pista manlleuenca 
amb poques aspiracions, però 
amb tota l’ambició possible. 
L’equip visitant va sortir a 
pista amb força i pressionant, 
però l’ímpetu va durar poc, 
el temps just que va tardar el 
Manlleu a trenar les primeres 
jugades d’atac. A través de 
molta possessió i domini, els 
manlleuencs no van tardar a 
veure porteria per primera 
vegada, gràcies a un xut ras 
de Navarro des de tres quarts 

de pista que va sorprendre a 
tota la defensa i a Lago, que 
havia fet un bon inici de par-
tit. El primer cop va deixar 
tocat l’equip gallec, que va 
dedicar-se a treure aigua en 
defensa durant pràcticament 
tot el partit. La pressió col-
lectiva del Manlleu Embotits 

Solà no es va frenar i cinc 
minuts més tard va arribar el 
segon gol, anotat per Molas 
en una segona jugada després 
d’un penal, seguit d’un altre 
gol set minuts després, gestat 
i rematat per Pol Franci en 
una jugada individual.

Si aleshores el partit ja Navarro controlant la bola davant del visitant Roca, en    els primers compassos de partit previs al primer gol local

OK Lliga

CP Vic, 1 - Liceo, 4
Lloret, 3 - Vendrell, 3
Palafrugell, 4 - Noia, 6
Voltregà Stern Motor, 3 - Girona, 3
Mataró, 0 - Calafell, 2
Barça, 4 - Caldes, 1
CP Taradell - Reus, ajornat
Igualada - Lleida, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................23 21 1 1 151 45 64
 2.- Liceo ............................22 19 1 2 106 33 58
 3.- Caldes .........................23 15 3 5 89 69 48
 4.- Lleida ..........................22 13 3 6 67 53 42
 5.- Reus ............................21 13 2 6 113 62 41
 6.- Voltregà Stern Motor 23 10 4 9 76 65 34
 7.- Noia .............................22 10 3 9 81 79 33
 8.- Girona .........................23 8 6 9 61 71 30
 9.- Palafrugell .................21 8 5 8 69 78 29
 10.- Calafell .......................22 7 3 12 53 74 24
 11.- sLloret ........................23 5 8 10 69 97 23
 12.- sVendrell ....................22 5 7 10 63 83 22
 13.- qCP Taradell ............ 22 6 4 12 55 95 22
 14.- qIgualada ....................22 6 2 14 57 82 20
 15.- qCP Vic ..................... 22 3 1 18 44 99 10
 16.- qMataró ......................23 1 3 19 39 108 6

OK Lliga Femenina

 
SEGONA FASE. 1r-8è

St. Cugat, 0 - Manlleu Magic Studio, 2
 Voltregà Stern Motor, 3 - Telecable, 5 
Palau de Plegamans, 7 - Las Rozas, 2 
Bigues i Riells, 2 - Cerdanyola, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Palau de Plegamans ..11 10 1 0 59 28 31
 2.- Manlleu Magic Studio 11 8 1 2 38 18 25
 3.- Telecable ....................11 7 1 3 41 24 22
 4.- Cerdanyola .................11 5 2 4 27 29 17
 5.- Voltregà Stern Motor 11 3 2 6 32 34 11
 6.- Bigues i Riells ............11 3 2 6 28 43 11
 7.- Sant Cugat ..................11 2 0 9 21 34 6
 8.- Las Rozas ....................11 1 1 9 14 50 4

OK Plata Nord

Capellades, 3 - Areces Pavitek, 3
Vilafranca, 2 - St. Cugat, 1
St. Just, 5 - Dominicos, 2
Manlleu Emb. Solà, 8 - Compañía de María, 1
Jolaseta, 4 - Deportivo Liceo, 9
Shum, 5 - Tordera, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu Emb. Solà 17 12 2 3 74 38 38
 2.- rVilafranca .................17 12 1 4 67 37 37
 3.- St. Just ........................17 10 5 2 72 49 35
 4.- St. Cugat .....................17 10 3 4 81 52 33
 5.- Shum ...........................17 9 2 6 69 52 29
 6.- Deportivo Liceo .........17 8 3 6 59 60 27
 7.- Tordera .......................17 6 3 8 56 60 21
 8.- Areces Pavitek ...........18 4 4 10 57 84 16
 9.- Jolaseta .......................16 4 3 9 38 53 15
 10.- qCapellades ................17 3 4 10 41 64 13
 11.- qDominicos ................16 2 6 8 43 71 12
 12.- qCompañía de María 16 2 2 12 38 75 8

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens

Dilluns, 21.00 i 23.00h
Presenten Esther Rovira
                   i Guillem Freixa

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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PRIMERA CATALANA

Roda, 5  
Cassanenc, 5

Roda de Ter Empat del Roda 
en un partit molt disputat. El 
matx va tenir un grau d’exi-
gència física pels locals, que 
no van ser capaços de mante-
nir el resultat favorable, mal-
grat avançar-se fins en qua-
tre ocasions en el resultat. El 
partit va començar malament 
pel Roda, amb un gol del Cas-
senc, però el Roda va reacci-
onar i es va posar per davant. 
A partir d’aquest moment, 
els rodencs van intentar 
ampliar l’avantatge, però no 
van ser capaços, perquè cada 
vegada que s’avançaven els 
visitants aconseguien anotar 
per empatar.

Roda: Rueda (p), Jolis (1), 
Xixo (2), Marc i Nil. També 
Martí (1), Ernest (1), Ferran, 
Raül i Marià.

Sant Hipòlit de Voltregà

Eloi Comajoan

El Voltregà-Stern Motor va 
empatar a 3 diumenge contra 
el Garatge Plana Girona. El 
partit va començar bé per als 
locals, ja que al minut 5 es 
van avançar en el marcador 
amb un gran gol d’Arnau 
Canal amb un llançament des 
del mig del camp. 

Just a la següent jugada, 
però, l’àrbitre va xiular penal 

anar al pal i una falta directa 
per culpa d’una targeta blava 
a Molas, però que Gurri va 
enviar al travesser, tot i que 
els visitants van reclamar 
que la bola havia entrat. 
Quan faltaven quatre minuts 
per a la mitja part Gelmà va 
avançar els gironins amb un 
gol des de fora l’àrea.

Abans del descans, el 
Voltregà encara va tenir 
temps per poder empatar, 
primer ho podria haver fet 

OK LLIGA

El Voltregà suma un punt més
Tot i una bona segona part, els blanc-i-blaus no poden passar de l’empat davant del Girona
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Blai Roca amb l’ajuda de Canal defensen una jugada d’atac del gironí Humberto Mendes

Voltregà Stern Motor 3

Roca, Vargas, Palazón, Teixidó, Canal 
–cinc inicial–, Molas i Rovira.

Girona 3

Llaverola, Joseph, Gurri, Grau, Gelmà 
–cinc inicial–, Mendes i Pujol.

ÀRBITRES: Erik Rivas i Francisco Moreno. Van ensenyar targeta blava al local 
Molas i al visitant Gelmà.

GOLS: 1-0, Canal, min 5; 1-1, Gelmà (p.), min 5; 1-2, Joseph, min 21; 2-2, Rovira, 
min 24; 3-2, Canal, min 27; 3-3, Joseph, min 28.

amb un xut de Teixidó, però 
que va anar al pal, i final-
ment ho va aconseguir amb 
un intent de passada elevada 
de Rovira que no va rematar 
ningú i la pilota es va colar 
dins la porteria a manca d’un 
minut per a la mitja part.

La segona part va estar 
més dominada pel Voltregà, i 
com els primers 25 minuts va 
començar amb un ritme molt 
elevat. Primer, després que 
només haguessin passat dos 
minuts de joc, Arnau Canal 
va aconseguir posar de nou 
el Voltregà per davant en el 
marcador després de rematar 
el rebot d’una aturada del 
porter visitant que li va per-
metre fer el 3 a 2. Al cap de 
dos minuts, Joseph va posar 
el 3 a 3, que acabaria sent 
definitiu, amb un gol molt 
semblant al que havia fet el 
seu rival pocs minuts abans.

El Voltregà va tenir diver-
ses ocasions per poder fer 
el gol de la victòria, però els 
blanc-i-blaus no van estar 
encertats de cara a porte-
ria. Les ocasions més clares 
que van tenir van ser una 
falta directa causada per 
una targeta blava al visitant 
Gelmà, que posteriorment 
en va rebre una segona per 
protestar, però que Teixidó 
no va poder convertir-la en 
gol amb una gran aturada 
de Llaverola. Tampoc va 
aconseguir fer el gol de la 
victòria durant els minuts 
que va jugar en superioritat 
per la targeta blava anterior, 
i més tard tampoc va poder 
aprofitar un penal provocat 
per Rovira per un contacte 
dins l’àrea. Molas va enviar 
la bola fora dels tres pals.

Amb l’empat, el Voltregà 
Stern Motor es manté sisè 
a la classificació amb 34 
punts. 

favorable al Girona, que va 
permetre a Gelmà empatar el 
partit. Els minuts després del 
gol de l’empat van ser més 

tranquils, tot i que el Girona 
va tenir algunes oportunitats 
per fer gol, com un llança-
ment llunyà de Gelmà que va 

tenia un clar dominador, 
durant tot el que restava de 
primera part, i també durant 
la segona, va quedar encara 
més patent. Els locals jugaven 
a plaer i feien valer la seva 
qualitat mentre l’equip visi-
tant intentava no encaixar, 
però finalment, per insistèn-
cia, van acabar caient més i 
més gols. Però va ser després 
del quart del Manlleu, anotat 
per Franci a boca de canó, 
quan va arribar l’ensurt amb 
l’únic gol visitant, anotat per 
Roca després d’aprofitar un 
desajust defensiu dels locals. 
Aquesta esgarrapada no va 
ser l’única dels gallecs durant 
el partit, però va ser la bona 
feina d’Arcas sota pals, i l’en-
cert i pressió a pista, la que 
va acabar diluint i frustrant 
tots els atacs del cuer de l’OK 
Lliga Plata Nord.

Amb el 4 a 1 se’n va anar 
al descans, i, tot i el pas per 

vestidors, poca cosa va can-
viar en la segona meitat. El 
domini clar va seguir sent 
del Manlleu, que, repartits 
durant els 25 minuts va ano-
tar-ne quatre més –Molas (2), 
Bigas i Humà–. Els visitants 
no van poder fer-hi més, i, ja a 
les acaballes, el mal resultat i 
la frustració els va acabar pas-
sant factura, eixamplant enca-
ra més el marcador. El punt 
negatiu de la jornada el va 
protagonitzar Pol Franci, que 
va haver d’abandonar el partit 
amb una ferida oberta a la 
cella després que el colpegés 
una bola rebotada. “Està bé, 
només ha estat un ensurt”, 
afirmava Quim Casalí després 
del partit, que afegia que “era 
un partit on havíem de sortir 
bé i marcar nosaltres el ritme, 
i crec que avui l’equip ha pres 
molt bones decisions. Ara ens 
queda seguir així en les cinc 
finals que tenim per davant”.Navarro controlant la bola davant del visitant Roca, en    els primers compassos de partit previs al primer gol local
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

A causa de la Covid-19, les activitats que s’ofereixen
es poden veure alterades o anul·lades.
Si això passa, ens posarem en contacte
amb els guanyadors per comunicar-ho.

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

Sorteig d’entrades gratuïtes. 
www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21

Cia. El Patio presenta

Conservando memoria

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21.

Música

Divendres 19 de març - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 20

Perifèria
Clara Peya

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21.

Música

www.centelles.cat

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21.

Teatre

Càndida + xerrada amb 
Elena Crespi

Monòleg i música

Anna Tamayo Escalera

Dona Dona

Adults
20 març 2021 a les 19.00

12 anticipada

Oferta
subscriptors

Sorteig d’entrades gratuïtes. 
www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21

Noemí Morral presenta

Camí de cavalls

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’una màscara per 
subscriptor. Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21.

Sorteig

de Màscares FFP2 

·   Amb triple capa protectora. 
· Mascareta reutilitzable, dura 
uns 70 rentats.

· Còmoda, elàstica i amb cinta 
ajustable. Mida adult.

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Valorades

8,50

sorteig

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de lots de cerveses.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 17-3-21

SorteigValorat
en 52 €

IRON COLUMN
(La Pirata Brewing) 
Hazy Doble IPA 8,2%

SOMETIMES ALWAYS
(DosKiwis Brewing) Hazy IPA 6,5%

MAKING FRIENDS
(Cervesa Espiga) DDH IPA  6,5%

FEEDING THE FIRE
(La Calavera Brewing Coop) Sour IPA 5,7%

HOP DANCE (La Pirata Brewing) Hazy IPA 6%

GRANDMA’S APPLE PIE (Basqueland Brewing) Fuited Sour Ale 5,8%

LORAL
(La Pirata Brewing) 
Hoppy Pils 5,2%

TWO PHILOSOPHERS
(Berliner Weisse amb cireres)
6,2%

DR. CALYPSO
(Cervesa Guineu) 
American Pale Ale 
sense gluten 5%

MOSAIC
(Cervesa Espiga)
American Pale Ale 5,5%

ET REGALA AQUEST 
PACK VARIAT DE
10 DE CERVESES
ARTESANES

Quina t’agradarà més?

SortEig
ESpECial ETS AMANT DE LA CERVESA?

Per gentilesa de:
www.gourmetic.cat

Dilluns, 15 de març de 202118
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OK LLIGA FEMENINA

Sant Hipòlit de Voltregà

Laia Miralpeix

Si l’empat de la setmana 
passada a Las Rozas deixava 
la classificació molt com-
plicada per al Voltregà, la 
derrota d’aquest dissabte 
davant el Telecable Gijón 
(3-5) allunya, una mica més, 
les jugadores de Mia Ordeig 
de poder-se classificar per al 
play-off pel títol de l’OK Lli-
ga. Pel seu entrenador, “ho 
tenim difícil, però hem de 
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Laura Barcons, en una jugada d’atac davant la portera asturiana Elena González

continuar competint, l’equip 
està tocat i ens mereixem 
alguna cosa més”. 

Contra el Gijón, el Voltregà 
es va veure sorprès per dos 
gols inicials molt ràpids, que 
van arribar al minut 5 i 6 i 
que van portar el conjunt 
local a anar de remolc en el 
marcador de bon principi. 

El gol de Motxa Barceló 
al minut 8, però, tornava 
a posar les de Mia Ordeig 
dins d’un partit que, a par-
tir d’aquell moment, va 
tenir ocasions clares a les 
dues porteries amb gran 
encert tant de Bernadas com 
d’Elena González. La portera 
visitant va aturar una clara 

ocasió de Motxa i també una 
doble ocasió de Laura Bar-
cons. Després d’uns minuts 
de domini total del Voltregà, 
el Telecable Gijón va tornar a 
portar perill a la porteria del 
Voltregà. Bernadas va poder 
aturar el primer avís, però en 
el minut 22 va arribar el ter-
cer gol de les asturianes. Bar-

Voltregà Stern Motor 3

Bernadas, Tarrida, Motxa Barceló, 
Barcons, Arxé –cinc inicial–, Bosch, 
Piojo Ramón i Vistós. 

Telecable Gijón 5

Elena González, Lee, Sara González, 
Marta González, Roces –cinc inicial–, 
Sanjurjo, Obeso i Daribo. 

ÀRBITRE: Daniel Picó. Va ensenyar 
targeta blava a la visitant Sanjurjo. 

GOLS: 0-1, Marta González, min 5; 
0-2, Roces, min 6; 1-2, Motxa Barceló, 
min 8; 1-3, Sanjurjo, min 22; 2-3, 
Tarrida, min 24; 3-3, Motxa Barceló, 
min 44; 3-4, Lee, min 47; 3-5, Sara 
González, min 49. 

Massa càstig per al Voltregà
Planta cara al Telecable Gijón però li manca encert en un partit que es decideix al final

Sant Cugat del Vallès

EL 9 NOU

Dos gols del conjunt de Jordi 
Boada al tram final del partit 
van permetre al Manlleu 
Magic Studio aconseguir una 
nova victòria davant el Sant 
Cugat. La victòria, a banda 
dels tres punts, serveix per 
oblidar-se de la derrota de la 
setmana passada davant el 
Palau, líder de la competició, 
i mantenir-se en el grup cap-
davanter. 

Les manlleuenques van 
superar el Patí Hoquei Sant 
Cugat per 0 a 2 en el partit 
corresponent a la segona fase 
de l’OK Lliga femenina. El 
partit va ser molt igualat, i a 

la primera part, tot i que va 
acabar amb empat sense gols, 
els dos conjunts haurien 
pogut inaugurar l’electrònic 
ja que van disposar de bones 
accions per desfer el marca-
dor inicial. Les dues porteres 
van tenir un gran encert. 

A la segona part la tònica 
no va canviar. El domini va 
ser altern però amb un ritme 
molt més alt de partit i la 
primera acció clara de perill 
va ser per a les locals. El 
Sant Cugat, en el minut 31, 
va disposar del llançament 
d’una falta directa, però Alba 
Ambrós va fallar davant Fer-
nanda. El partit va continuar 
amb jugades de perill a les 
dues porteries, però va ser 

Els gols arriben al tram final del partit

Victòria del Manlleu 
contra el Sant Cugat

PH Sant Cugat 0

Elie, Massons, Gimeno, Ambrós, 
Paredes –cinc inicial–, Fernández, 
Just i Candal. 

Manlleu Magic Studio 2

Fernanda, Nara López, Casarramona, 
Castellví, Gurri –cinc inicial–, Bulló, 
Anglada i Mas. 

ÀRBITRE: Ángel Tavera.

GOLS: 0-1, Gurri, min 40; 0-2, Bullós, min 47. 

La manlleuenca Ona Castellví intenta superar la portera local Elie en una acció del partit

el Manlleu qui va marcar, a 
deu minuts per al final. Va 
ser un gol polèmic, ja que les 
locals van reclamar que el 
llançament d’Elisabet Gurri 
no havia acabat d’entrar. El 
col·legiat va donar per bons 
l’acció i el gol i amb l’electrò-
nic a favor el Manlleu es va 
trobar més còmode davant 
un Sant Cugat que, amb 
molts nervis, es va llançar a 

l’atac. Les manlleuenques 
van saber defensar el gol 
de la seva capitana i aguan-
tar les accions d’atac de les 
locals. A més a més, a tres 
minuts per al final, Anna 
Bulló feia la sentència amb el 
0 a 2 definitiu que deixava el 
partit de cara per a les man-
lleuenques. Una victòria que 
deixa el conjunt de Jordi Boa-
da amb 25 punts i es manté 

segon amb els sis punts de 
diferència que li té el Palau, 
que és el líder. Per darrere 
del Manlleu hi ha el Teleca-
ble Gijón, que es manté a tres 
punts de les groc-i-vermelles 
quan falten tres jornades per 
acabar aquesta fase. 

El Manlleu descansarà 
durant les properes tres set-
manes i el proper rival serà el 
Bigues i Riells, el 10 d’abril.    

cons va ser la jugadora del 
Voltregà que més perill va 
crear en atac, però li va faltar 
encert. A 22 segons per al 
final va disposar d’una falta 
directa que va enviar al pal. 

A l’inici del segon temps 
va continuar el domini 
blanc-i-blau i amb només 18 
segons Tarrida marcava el 
2 a 3 amb una bola que va 
entrar plorant a la porteria 
visitant. Abans del 3 a 3 que 
va fer Motxa Barceló en el 
minut 44, el Manlleu va fer 
dos pals, un de Tarrida i un 
altre de Vistós. Amb el 3 a 3 
i el Gijón amb nou faltes, el 
Voltregà ho tenia tot a favor 
per posar-se per davant en el 
marcador. Va disposar d’ac-
cions per marcar, però una 
jugada individual de Natasha 
Lee va permetre novament 
al conjunt asturià tornar-se a 
posar per davant en el marca-
dor quan només faltaven tres 
minuts per al final. I amb el 
Voltregà abatut, a 38 segons 
per al final, va arribar el 3 
a 5 definitiu. “El partit s’ha 
decidit per petits detalls, els 
ha costat guanyar”, assegu-
rava Mia Ordeig al final del 
partit. 

El Voltregà es queda amb 
11 punts a la classificació i 
ara tindrà tres setmanes de 
descans que han de servir 
“per fer net. L’aturada de 
Nadal no ens va anar bé, 
l’equip està tocat, ens agrada 
guanyar i aquesta fase ens 
està costant”, deia Ordeig. 
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El jugador manlleuenc Dídac Serra va disposar de moltes ocasions per al seu equip a la primera part

Vic Riuprimer REFO 1

Muntañà, Abad, Puigdesens, 
Aliberch, Viver (Alemany, min 70), 
Marc Pujol, Vila (Isern, min 46), Orra 
(Puigdollers, min 77), Espina, Curós 
(Gorgals, min 85) i Farrés. 

Manlleu 2

Ivan, Isaac, Dani Erencia, Joel, Pau 
Franquesa, Kako, Grifell, Dídac Serra 
(David Llorens, min 90), Pol Coll 
(Uroz, min 53), Marc Pagès (Oualid, 
min 77) i Campayo. 

ÀRBITRE: Marc Boada. Va ensenyar targeta groga al local Farrés i al visitant 
Isaac i va expulsar amb vermella directa Puigdesens (min 76)

GOLS: 1-0, Marc Pujol, min 56 (remata una gran triangulació); 1-1, Marc Pagès, 
min 58 (xut exterior després d’una jugada personal); 1-2, Marc Grifell min 80 
(xut des de la frontal). 

Sta. Eulàlia de Riuprimer

E. González / L. Miralpeix

Partit històric al camp d’El 
Rieral. Dissabte a la tarda, 
el Vic Riuprimer va disputar 
el primer derbi osonenc a la 
Primera Catalana. El rival 
va ser un Manlleu que es 
va emportar els tres punts 
després de dos grans gols de 
Marc Pagès i Marc Grifell. 
Per tercera setmana conse-
cutiva, els de Dani Juvany 
van acabar el partit amb un 
jugadors menys i a la porte-
ria local va debutar el juvenil 
Muntañà, que va veure com 
en el descompte el Manlleu 
enviava un penal als núvols. 

Aquests van ser només 
alguns dels ingredients d’un 
bon derbi. A la primera part 
els de Manel Sala van domi-

nar, sobretot per banda amb 
un Dídac Serra que va ser 
amo i senyor de la seva ban-
da encara que no va acabar 
de materialitzar amb gol les 
diverses accions que va tenir 
a l’àrea local. La primera 
jugada del partit va ser per 
a Raúl Campayo, que just 

abans de rematar la pilota va 
fer un bot i va acabar fent un 
misto. Poc més tard, a l’altra 
porteria, gran intervenció 
d’Ivan González, volant i 
posant els punys per enviar 
la pilota a córner. Els locals 
van portar perill sobretot en 
aquests córners, però el Man-

lleu, amb la lliçó apresa de 
la jornada anterior, va poder 
treure el perill de la seva 
porteria. 

La segona part va començar 
amb dues grans intervenci-

PRIMERA CATALANA

El Manlleu 
s’emporta un 

derbi molt igualat
El Vic Riuprimer s’avança primer però dos grans gols amb xuts 

exteriors permeten als de Manel Sala capgirar el marcador

Sala: “No hem 
abaixat el cap 
després del gol”

Sta. Eulàlia de Riuprimer

L.M.

El Vic Riuprimer va deixar 
escapar els primers punts 
d’El Rieral mentre que el 
Manlleu sumava els tres 
primers punts de la repre-
sa i la primera victòria a 
domicili de la temporada. 
Pel seu entrenador, Manel 
Sala, “eren tres punts molt 
importants. Estàvem espes-
sos, amb mentalitat negati-
va, i la victòria aconseguida 
és la recompensa a la feina 
feta”. El tècnic afegia que 
“no hem abaixat el cap des-
prés d’encaixar el gol”. 

Per la seva banda, el tècnic 
local, Dani Juvany, es lamen-
tava de l’expulsió: “Ens ha 
penalitzat molt, hem hagut 
de reestructurar l’equip, que 
estava cansat”, i afegia que 
“ha estat un cop dur, sobre-
tot després d’encaixar el gol 
tan ràpid i després l’expul-
sió”. Tot i així, es mostrava 
“orgullós de l’equip. Només 
ens ha faltat puntuar i ho 
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Els dos entrenadors, Juvany i Sala, nerviosos i dempeus a la banqueta

hauríem pogut fer a la dar-
rera jugada”. A la taula, els 
dos equips sumen set punts. 

El Manlleu, però, amb el 
partit pendent que ha de 
jugar amb La Jonquera.
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PORTERS

PRIMERA CATALANA

Blanquera (Tona) 0,2

Manzano (Vic) 0,3

Soria (Vic Riuprimer) 0,7

Ivan (Manlleu) 2

Muntaña (Vic Riup.) 2

Solanich (Vic) 2,5

Charly (Vic Riuprimer) 3

Bru (Tona) 4

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 4

Campayo (Manlleu) 4

Feixas (Vic) 3

Grifell (Manlleu) 2

Balagué (Vic) 2

Puig (Vic Riuprimer) 2

Erencia (Manlleu) 1

Pagès (Manlleu) 1

Nil (Tona) 1

Veli (Tona) 1

Genís (Vic) 1

Bruno (Vic) 1

Pujol (Vic Riuprimer) 1

Farrés (Vic Riuprimer) 1

Futbol

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

Lloret, 1 - Palamós, 1
L’Escala, 1 - Vic, 1
Bescanó, 4 - La Jonquera, 0
Tona, 1 - Llagostera B, 1
Vic Riuprimer, 1 - Manlleu, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLlagostera B ...............5 3 1 1 8 7 10
 2.- Vic .............................. 5 2 2 1 12 6 8
 3.- Tona ........................... 5 2 2 1 6 5 8
 4.- L’Escala .........................5 2 2 1 4 3 8
 5.- Vic Riuprimer ........... 5 2 1 2 9 7 7
 6.- Bescanó .........................5 2 1 2 7 6 7
 7.- Manlleu ..................... 4 2 1 1 8 8 7
 8.- qPalamós ......................5 1 2 2 6 7 5
 9.- qLloret ..........................5 0 4 1 5 6 4
 10.- qLa Jonquera ................4 0 0 4 1 11 0

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

Llerona - Verdu-Vall del Corb, ajornat
Martinenc, 1 - Cornellà, 3
Palautordera, 2 - At. Vilafranca, 2
Pubilla Casas, 4 - Enfaf Andorra, 3
St. Cugat, 5 - Júpiter, 1
Cerdanyola Vallès, 1 - Sabadell, 4
Fontsanta-Fatjo, 1 - AEM B, 0
Porqueres, 1 - Manu Lanzarote, 1
La Roca PBB, 1 - Manlleu, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFontsanta-Fatjo .........5 5 0 0 18 4 15
 2.- Pubilla Casas ................5 4 0 1 13 5 12
 3.- La Roca PBB .................5 4 0 1 9 5 12
 4.- Cornellà ........................3 3 0 0 10 1 9
 5.- St. Cugat .......................5 3 0 2 13 10 9
 6.- Manu Lanzarote ..........5 2 2 1 12 7 8
 7.- At. Vilafranca...............5 2 2 1 9 8 8
 8.- Cerdanyola Vallès .......5 2 1 2 14 10 7
 9.- Martinenc ....................5 2 1 2 9 7 7
 10.- Palautordera ................5 2 1 2 8 7 7
 11.- Sabadell ........................4 2 0 2 9 7 6
 12.- Porqueres .....................5 1 3 1 7 7 6
 13.- Manlleu ..................... 5 1 1 3 3 8 4
 14.- AEM B ...........................5 1 0 4 6 7 3
 15.- qJúpiter.........................5 1 0 4 2 15 3
 16.- qEnfaf Andorra............4 0 1 3 5 8 1
 17.- qLlerona .......................3 0 0 3 1 14 0
 18.- qVerdu-Vall del Corb ..3 0 0 3 1 19 0

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
GRUP 7.B

Mercantil, 0 - Manlleu, 1
Badalona, 3 - Base Jabac-Terr. B, 0
Espanyol B, 5 - EF Mataró, 1
Grama, 0 - Llagostera, 3
Girona B, 2 - Damm B, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Damm B ......................18 13 3 2 31 11 42
 2.- Girona B ......................18 12 2 4 41 19 38
 3.- Badalona .....................18 10 3 5 36 24 33
 4.- Llagostera ...................18 8 7 3 32 19 31
 5.- EF Mataró ...................18 7 4 7 25 28 25
 6.- Espanyol B ..................18 6 3 9 23 24 21
 7.- Grama .........................18 5 3 10 21 30 18
 8.- Manlleu ................... 18 4 5 9 20 31 17
 9.- Base Jabac-Terr. B ......18 5 0 13 17 45 15
 10.- Mercantil ....................18 3 4 11 14 29 13

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Granollers, 2 - Figueres, 0
Mollet, 1 - Quart, 0
Vilassar Mar, 2 - EF Gironès-Sàbat, 0
Parets, 3 - Palamós, 0
Girona C, 0 - St. Celoni, 1
Banyoles, 2 - Vic Riuprimer, 1
Manresa, 1 - Fornells, 2
Llagostera B - Olot, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers ..................3 3 0 0 9 1 9
 2.- St. Celoni ......................4 2 2 0 9 5 8
 3.- Parets ............................4 2 1 1 5 2 7
 4.- Quart .............................4 2 1 1 4 2 7
 5.- Mollet ...........................4 2 0 2 10 6 6
 6.- Vilassar Mar .................3 2 0 1 3 1 6
 7.- Girona C .......................4 2 0 2 6 6 6
 8.- Olot ...............................3 1 2 0 3 1 5
 9.- EF Gironès-Sàbat .........4 1 2 1 2 3 5
 10.- Vic Riuprimer ........... 3 1 1 1 5 5 4
 11.- Manresa ........................4 1 0 3 5 7 3
 12.- Banyoles .......................3 1 0 2 5 9 3
 13.- qPalamós ......................3 1 0 2 5 8 3
 14.- qFornells.......................4 1 0 3 7 11 3
 15.- qFigueres ......................4 1 0 3 4 11 3
 16.- qLlagostera B ...............2 0 1 1 1 5 1

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens
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El jugador manlleuenc Dídac Serra va disposar de moltes ocasions per al seu equip a la primera part

ons de Muntañà. La primera, 
després d’un xut llunyà enve-
rinat de Campayo i la segona, 
a la jugada següent i després 
d’un córner rematat per 
Dani Erencia. L’entrada de 

Jordi Isern al lateral va servir 
per evitar les internades de 
Dídac Serra i en el minut 
56, una pèrdua de pilota del 
Manlleu al mig del camp va 
servir al capità Aliberch per 

L’Escala

Ll. de Planell

El Vic es va deixar dos punts 
en la seva visita a l’Escala 
després d’empatar a 1. Peque 
va fallar un penal al minut 6, 
i poc després de la mitja hora 
de joc i quan el marcador ja 
indicava l’empat a un gol els 
locals es van quedar amb 10 
jugadors perquè Zou va veu-
re la segona targeta groga.

Els primers minuts van ser 
clarament d’un Vic que va 
tenir moltes arribades i que 

va fer treballar molt el porter 
local Joan Bayona. L’ocasió 
més clara va ser al minut 6, 
quan Zou va fer penal a Frei-
xa, que va llançar Peque i el 
porter local va aturar.

Malgrat tot, els homes 
d’Albert Cámara van seguir 
treballant, tenien el control 
del partit i moltes arribades, 
això sí, sense efectivitat 
ofensiva. El gol vigatà va 
arribar en una segona juga-
da després d’un córner que 
va treure Busquets des de 
l’esquerra, la defensa va 

intentar allunyar la pilota, 
però Albert Genís va estar 
molt atent per estrenar el 
marcador.

A poc a poc els locals van 
anar igualant el joc, tot i que 
les arribades amb més perill 
eren dels homes d’Albert 
Cámara, que, malgrat tot, 
va veure com Marçal feia 
un servei a Massó, que, de 

cap, va superar Manzano. El 
gol posava l’empat a 1 en el 
marcador. Una jugada clau es 
va produir al minut 39, quan 
Zou va veure la segona tar-
geta groga i va deixar el seu 
equip en inferioritat. El Vic, 
però, tot i jugar més d’una 
hora amb superioritat numè-
rica, no ho va aprofitar. Des-
prés del descans va passar el 

que era previsible. L’Escala 
es limitava a defensar l’em-
pat, cedia tota la iniciativa 
a un Vic que ho va intentar 
per la dreta i per l’esquerra 
sense poder superar un equip 
local molt ordenat en defen-
sa que no va tenir errades 
importants i que va celebrar 
el punt sumat com si fos una 
victòria.
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Albert Genís celebra el primer gol que marca amb el Vic

Falla un penal i juga amb superioritat

El Vic es queda curt 
davant L’Escala

L’Escala 1

Bayona, Zou, Pau Castell, Pol 
Muniesa, Massó (Turró, min 85), 
Haiba (Resta min 62), Baldeh, 
Mohamed (Kassoiri, min 62), Àlex,  
Mercadé (Ibrahim, min 85) i Marçal 
(Rivas, min  62)

Vic 1

Manzano, Albert Genís, Raül (Gil 
Bertrana, min 46), Busquets, Germán 
(Hicham, min 77), Albert Orriols, 
Peque (Joel, 77), Ignasi (Bruno 
Muller, min 67),  Caballé (Vilajosana, 
min 88), Feixas i Adrià Balagué.

ÀRBITRE: Molina Martínez. Correcte. Va ensenyar targeta groga als locals Zou 
(2, min 39), Mohamed, Kassoiri i Pol Muniesa i als vigatans Raúl Garcia, Gil i 
Genís.

GOLS: 0-1, Genís, min 25 (remata un córner després d’un rebot); 1-1, Massó, 
min 33 (rematada de cap de vaselina després d’una centrada de Marçal). 

iniciar un contraatac que va 
acabar amb el gol de Marc 
Pujol després d’una centra-
da mil·limètrica de Viver. 
Dos minuts, però, va durar 
l’alegria al Vic Riuprimer, ja 
que al minut 58 Marc Pagès 
s’escapava del seu marcatge 
i marcava amb un gran xut 
exterior el gol de l’empat. El 
Manlleu ja havia avisat a la 
jugada anterior mitjançant 
el davanter Uroz. El davan-
ter –que ja havia jugat al 
Manlleu fa cinc temporades 
i havia compartit vestidor 
amb Manel Sala– va fitxar 
divendres a la tarda després 
de rescindir el seu contracte 
amb el Rubí. 

Amb l’1 a 1 el partit es va 
igualar al terreny de joc i al 
marcador, però l’expulsió de 
Puigdesens després d’una 
entrada a Pagès va permetre 
al Manlleu encarar la recta 
final del partit amb superio-
ritat i només va tardar qua-
tre minuts a marcar gràcies 
a un xut des de la frontal de 
Marc Pagès, que primer va 
tocar el travesser i després va 
entrar. 

El Manlleu hauria pogut 
fer el tercer si Raül Campayo 
hagués marcat de penal en 
el minut 90, però va fallar i 
va acabar patint en el temps 
afegit, quan va tenir una 
rematada que va anar a fora 
per molt poc i que hauria 
pogut significar l’empat a 2 
que finalment no va arribar. 

Jordi Muntañà debuta al primer equip
Santa Eulàlia de Riuprimer El porter juvenil del Vic 
Riuprimer, Jordi Muntañà, es va convertir en un dels prota-
gonistes del derbi, ja que debutava a Primera Catalana. Les 
expulsions de Soria, fa quinze dies, i Charly, la setmana pas-
sada, van fer que Dani Juvany, el tècnic del Vic Riuprimer, 
hagués de confiar la porteria local a Muntañà, que fa dues 
temporades que milita al Vic Riuprimer. El jove porter va 
realitzar grans aturades i res va poder fer amb els dos gols, 
imparables, del Manlleu: “El nen ha estat sensacional. Li 
he dit que sortís, que disfrutés i que aquest partit seria 
un aprenentatge per a ell perquè creixés com a porter”. 
De fet, Muntañà ja va fer tota la pretemporada amb el pri-
mer equip i un dia a la setmana entrena amb el conjunt de 
Juvany. Es dona la casualitat que el desembre del 2018, sent 
jugador del Juvenil del Sant Julià, Muntañà va haver de 
jugar un partit a Tercera Catalana per les expulsions dels 
dos porters titulars del primer equip. 
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Empat del Tona amb el líder
Els tonencs fan un gran esforç físic per puntuar davant el Llagostera B

PRIMERA CATALANA
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Maik Molist lluita amb un jugador del Llagostera B per a la possessió de la pilota
Tona

Angi Conejo

El Tona va sumar un punt 
davant el Llagostera B en un 
partit molt travat i físic en 
què cap d’ells dos es va saber 
imposar al rival.

El primer temps va comen-
çar amb uns visitants sortint 
a la contra per crear perill, i 
als tres minuts Rafa va rebre 
la pilota gairebé al mig del 
camp i va marxar per velo-
citat i força de la defensa 

local, guanyant el cos a cos, 
i quan va entrar a l’àrea va 
xutar creuat per inaugurar 
el marcador. El Tona va tenir 
la rèplica només dos minuts 
després en una internada per 
banda d’Ot però el seu xut 
va sortir massa creuat, i en 
la següent jugada Ale no va 
acabar d’aprofitar una mala 
cessió al porter i només va 
poder fregar la pilota abans 

que Adrià l’agafés. El partit 
estava molt igualat, amb els 
dos equips buscant pilotes 
llargues cap als seus pun-
tes, ja que el mig del camp 
estava molt poblat, però les 
defenses s’imposaven als 
davanters i els porters no van 
tenir gaire feina. Només una 
falta llançada per Veli des 
de 40 metres que Adrià va 
blocar sense problemes i un 

xut d’Ale just abans d’arribar 
al descans que el porter va 
rebutjar a córner.

A la represa, el joc es va 
tornar més físic i els dos 
equips lluitaven la pilota cos 
a cos, amb uns visitants que 
ho protestaven gairebé tot. 
Ot va disposar de la primera 
ocasió del segon temps amb 
un xut des de la frontal que 
va aturar Adrià. Nou minuts 

Tona 1

Blanquera, Ot, Lluc, Parcet, Sebas, 
Maik, Nil (Eloi, min 86), Veli 
(Moussa, min 46), Abde (Enric, min 
76), Ivan G. (Pol Serra, min 64) i Ale.

Llagostera B 1

Adrià, Dídac, Johan (Famu, min 48), 
Pol, Iker, Júnior, Lolo (David, min 
53), Pouget, Alfa (Horty, min 53), 
Rafa (Llasta, min 64) i Bañuls.

ÀRBITRE: Javier Crespo. Va ensenyar 
targeta groga als locals Veli, Parcet i 
Pol Serra i als visitants Dídac i Lolo.

GOLS: 0-1, Rafa, min 3 (marxa per 
velocitat i força i defineix amb un xut 
creuat quan entra a l’àrea); 1-1, Ale, 
min 59 (marxa per velocitat i força i 
anticipa la sortida del porter tocant la 
pilota amb la puntera).

després, va ser Ale qui va 
igualar el marcador també 
marxant per força i velocitat 
dels seus defensors i a l’en-
trar a l’àrea va fregar la pilo-
ta amb la puntera per evitar 
la sortida del porter. El Tona 
volia aprofitar el moment 
i en els següents minuts va 
disposar de dues bones ocasi-
ons per capgirar el marcador, 
amb un xut d’Ivan Garcia 
escorat i una rematada a la 
frontal de la petita de Par-
cet. Els locals van continuar 
creant més sensació de perill 
arribant més a l’àrea rival, 
amb un Llagostera que con-
tinuava buscant la velocitat 
dels seus davanters per 
intentar fer mal. Blanquera 
va tallar una passada de la 
mort i Parcet allunyava la 
pilota just davant de dos 
davanters que l’esperaven 
per rematar a plaer, i poc des-
prés Maik xutava desviat des 
de la frontal. En els darrers 
minuts els dos equips es van 
abocar a l’atac, però la defen-
sa local va estar molt ferma i 
només va concedir un xut de 
Famu des de la frontal que 
va marxar alt. Ja en el temps 
de descompte, els tonencs 
van ficar a gairebé tot l’equip 
dins de l’àrea visitant i en 
l’última jugada del partit la 
pilota es va passejar per dins 
de l’àrea sense que ningú la 
toqués. Maik va arribar al 
segon pal amb un defensa 
a sobre i es va llançar per 
rematar al lateral de la xarxa 
una pilota que hauria pogut 
ser el gol de la victòria.

Derrota del Manlleu contra el Pubilla Casas

Manlleu El Manlleu femení no acaba de trobar el camí per aconseguir bons resultats. Dis-
sabte a la tarda va fer mèrits per puntuar però va acabar perdent per 0 a 2 davant el Pubilla 
Casas, un equip de la part alta de la taula. Després d’una primera part sense gols però amb 
ocasions per als dos conjunts, a la segona part va continuar la mateixa tònica, però amb qua-
tre minuts el conjunt visitant va decantar la balança al seu favor. Dos gols de Beatriz García 
als minuts 72 i 76 van ser suficients perquè el Pubilla Casas sumés els tres punts i deixés el 
partit sentenciat. El Manlleu va intentar reaccionar, però la diferència de dos gols en el mar-
cador va ser un pes massa gran per a les locals. Tot i així, va disposar d’alguna jugada aïllada 
per marcar almenys el gol de l’honor. Segona derrota consecutiva del Manlleu, que suma tres 
punts i se situa a la quinzena posició de la classificació. 
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PREFERENT FEMENÍ NACIONAL JUVENIL

Victòria en el darrer 
partit de la primera fase
Mercantil 0

Hurtado, Martín (Masegosa, min 77), 
Pertusa, Lao (Navajas, min 77), Ponz 
(Creus, min 77), Rubio (Montes, min 
56), Castilla (Santana, min 5), Arumí, 
Gómez, Yáñez i Ponz. 

Manlleu 1

Anglada, Tordera, Sabí (Moran, 
min 75), Costa, Pous (Bru, min 64), 
Llobet, Anguita (Alivia, min 46), 
Pius, Puig, Roquet (Vilaró, min 90) i 
Candelo. 

ÀRBITRE: Aguayo Prieto. Va ensenyar targeta groga al local Pertusa i als 
visitants Puig, Sabí i Costa. 

GOLS: 0-1, Roquet, min 9. 

Sabadell

EL 9 NOU

Un nou gol de Roquet va ser 
suficient perquè el Manlleu 
sumés la quarta victòria de 
la temporada. En el darrer 
partit de la fase regular el 
Manlleu va superar el cuer, 
el Mercantil, per la mínima. 
El gol de Roquet va arribar 
al minut 9 de partit. A ban-
da d’aquest cal destacar les 
bones intervencions del 
porter manlleuenc Ferran 
Anglada, que a la primera 
part va evitar el gol en més 
d’una ocasió. Durant gran 

part de la segona, el joc es 
va concentrar a l’àrea local, 
amb un atac i gol del conjunt 
manlleuenc que va perdonar. 
En el darrer tram del partit el 
Mercantil va buscar el gol de 
l’empat, però es va trobar amb 
un Manlleu molt ben posicio-
nat damunt del terreny de joc 
i amb un encertat Anglada 
sota pals. Els de Farrés van 
saber patir per sumar els tres 
punts i fins i en la darrera 
jugada Pius va enviar la pilo-
ta al pal. El Manlleu acaba la 
lliga regular en vuitena posi-
ció i 17 punts i farà el play-
out per evitar el descens. 
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BÀSQUET. LLIGA EBA

Vic

Elisabet Vallbona

Aquest cap de setmana el CB 
Vic-UVic rebia a casa el JAC 
Sants de Barcelona, que tot i 
ser el cuer de la classificació 
es va emportar el partit per 
73 a 78. 

El matx es va iniciar amb 
un joc força travat per part 
dels vigatans, que semblava 
que no acabessin de trobar 
la manera de desplegar el 
seu joc habitual, ni individu-
alment ni col·lectivament. 
A l’altra banda, en canvi, el 
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El vigatà Vidal, en una penetració davant el defensa del Sants Cheda

JAC Sants sí que aconseguia 
generar bons atacs, duent a 
terme una bona circulació de 
pilota i anotant amb relativa 
comoditat gràcies a bones 
penetracions. Al segon quart, 
els vigatans es van posar les 
piles i, liderats per un David 
Vidal amb un gran estat de 
forma, aconseguien capgirar 
el marcador, també gràcies a 
diferents tipus de defensa, 

que van generar molts pro-
blemes als barcelonins, que 
només va aconseguir anotar 7 
punts al llarg del segon perío-
de (35-29 a la mitja part).

A la represa, el partit va tor-
nar a agafar la dinàmica del 
primer quart, de manera que, 
mentre que el CB Vic-UVic 
no acabava de trobar situaci-
ons fàcils de tir i es mostrava 
irregular en el seu joc, el JAC 

Sants, per la seva banda, es 
feia valer del seu bon percen-
tatge en el rebot defensiu, 
per a posteriorment generar 
bons atacs i culminar-los 
en efectius tirs des de mitja 
distància. A més, als últims 
minuts del quart, i amb el 
partit totalment obert, el 
Vic, que ja afrontava el matx 
amb l’absència sensible del 
capità, Juli Garrote, també va 

CB Vic-UVic 73

Subiranas (2), Iglesias (14), Canals 
(7), Toure (6), Vidal (14) –cinc 
inicial–, Tomeu, Colado (11), Oliva 
(3), Sánchez (9) i Idris (7).

JAC Sants Barcelona 78

Lliteras (20), Aviñoa, Abad (7), 
Cheda (20), Canete (4) –cinc inicial–, 
Marco (3), Solé (12), Rodríguez, 
Farfan de les Godos (8), Benavent i 
Mas (2).

ÀRBITRES: Christian Ruiz i Raúl 
Elorz. Malament.

PARCIALS: 16-22; 19-7; 14-20; 12-12; 
5-5 ; 7-12.

El conjunt vigatà ensopega a casa en un partit irregular en el qual li falta convicció 

Derrota del CB Vic-UVic amb el 
cuer després de dues pròrrogues

veure com un jugador clau 
com Vidal havia d’abandonar 
la pista de joc després d’una 
forta torçada de turmell.

A l’últim període els barce-
lonins, aprofitant els errors 
locals i creient-se les possi-
bilitats de donar la sorpresa, 
van saber jugar bé les seves 
cartes i tenir paciència a l’ho-
ra d’atacar, per tal de mante-
nir el marcador igualat. De 
fet, va ser el CB Vic-UVic qui 
va forçar la primera pròrroga 
in extremis. La primera pròr-
roga va oferir un partit poc 
vistós, amb el joc molt travat, 
amb els dos equips nervio-
sos i amb una permissivitat 
arbitral molt qüestionable. 
Tot plegat va fer que el matx 
acabés arribant a una segona 
pròrroga, en la qual els visi-
tants van estar més encertats 
en el tir, tant de mitja dis-
tància com des de la línia de 
6,75, i això va fer que el JAC 
Sants aconseguís la victòria 
i posés els vigatans en una 
situació de la classificació 
en què ja no només depenen 
d’ells per quedar primers.

DH FUTBOL SALA

Malgrat, 0  
Manlleu, 3

Malgrat de Mar Victòria 
del Manlleu a la pista del 
Malgrat per 0 a 3. Amb 
aquesta victòria el conjunt 
osonenc se situa líder. Els 
manlleuencs van topar-se 
amb un conjunt local molt 
defensiu durant la primera 
part, que va obligar el Man-
lleu a tenir el control de la 
pilota, però amb dificultats 
per generar ocasions. Al des-
cans, el resultat era d’empat 
a 0. A la represa el Manlleu 
es va avançar amb un gol 
molt matiner, al minut 2, i 
va obligar a obrir la defensa 
local per generar més oca-
sions, que va saber resoldre 
set minuts més tard amb el 
segon gol, i posteriorment 
va arribar el tercer per sen-
tenciar el partit i sumar els 
tres punts que el situen líder, 
empatat amb el Vilafant. 

Manlleu: Iu (p), Sergi, 
Xavier, González i Zouhair 
(1). També Jiménez, Abdel-
karim, Hicham, Isaac, Yassin 
(1) i Joel (ps).
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Els Crancs-Ripollès van sumar la primera victòria de la temporada

LLIGA NACIONAL

Centelles, 3  
Prat, 6

Centelles El Centelles va 
caure a casa contra el Prat 
per 3 a 6. El primer temps 
dels centellencs va estar 

marcat per l’absència de 
jugadors, i va veure com 
marxaven al descans amb un 
resultat advers d’1 a 3, tot i 
disposar d’ocasions per mar-
xar al descans amb un mínim 
avantatge. En el segon temps, 
el Centelles va recuperar 
efectius, però no va ser sufi-
cient per puntuar contra els 

actuals campions de la Copa 
Catalunya, que sense generar 
massa ocasions van ser capa-
ços d’aprofitar-les per acabar 
guanyant per 3 a 6 a la pista 
centellenca.

Centelles: Cesc (p), Mar-
cos (1), Àlex, Jordi i Adrian. 
També Ivan (2), Moha, 
Adrià, Kevin i Gonzalo.

DH RUGBI

Osona-Ripollès, 36 
Terrassa, 12

Vic Primera victòria de 
l’Osona-Ripollès a casa con-
tra el Terrassa. En el primer 
partit com a locals, el con-
junt fusionat per ripollesos 
i osonencs es va aconseguir 
endur la victòria en un partit 
que va controlar des de l’ini-
ci. El primer temps va estar 
marcat per la bona defensa 
dels locals, que van marxar 
al descans amb un 14 a 0 i 
portant el ritme del partit. 
A la segona part, el partit es 
va igualar, però els Crancs-
Ripollès van saber mantenir 
l’avantatge, tot i jugar molts 
minuts amb inferioritat 
numèrica. La victòria dels 
Crancs-Ripollès per 36 a 12 
va demostrar que mantenen 
el seu bon nivell.

Osona-Ripollès: Nauti, 
Andrés, Michael, Coll, Toni, 
Cuixes, Quico, Dofí, Wilow, 
Arnauet, Medir, Prieto, Tru-
ju, Borja i Magro. També Fer-
nando, Totxo, Jep, Oleguer, 
Raül, Jaume, Arnau, Guillem, 
Superdrinker, Juanmi i Dani.

LLIGA EBA

GRUP C-3

Roser - Alfindén, ajornat
Llucmajor - Baricentro Barberà, ajornat
CB Vic UVic-UCC, 73 - JAC Sants, 78
Descansa: Martinenc

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic UVic-UCC......... 10 6 4 803 706 16
 2.- Martinenc ........................9 6 3 716 678 15
 3.- Llucmajor .........................8 6 2 655 619 14
 4.- Baricentro Barberà ..........9 4 5 659 677 13
 5.- Roser .................................8 5 3 584 572 13
 6.- JAC Sants ........................10 2 8 649 749 12
 7.- Alfindén ...........................8 2 6 559 624 10
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TENNIS TAULA. SUPERDIVISIÓ FEMENINA

Vic

EL 9 NOU

El Girbau Vic TT va debutar 
al grup 2 de la Superdivisió 
estatal femenina de tennis 
taula davant l’altre conjunt 
català del seu grup, el Reus 
Ganxets Miró, en un partit 
molt disputat que va acabar 
amb empat a 3 en la Lliga 
Iberdrola, una lliga que ha 
canviat el sistema de com-
petició i que es jugarà en 
concentracions amb diverses 
jornades en un mateix cap de 
setmana en una o més seus 
diferents. 
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Sofia-Xuan Zhan Xu va guanyar els dos partits que va disputar contra el Reus Ganxets Miró

Les jugadores vigatanes es 
van avançar 3-1 en el marca-
dor, però el Reus va remun-
tar el joc fins aconseguir el 
3-3 final. Gairebé tots els par-
tits es van resoldre amb faci-
litat amb 3-0. En el primer 
d’ells, Gabriela Feher es va 
imposar a Carole Grundisch 

per 13-11, 11-7 i 11-2, i Sofia-
Xuan Zhang Xu va vèncer 
Sara Ramírez per 11-7, 11-7 i 
11-5 en el segon partit. En el 
tercer, Noa Muñoz va perdre 
amb Anastasia Kolish per 4-
11, 6-11 i 4-11, i en el quart, 
Zhang va guanyar Grundish 
per 11-9, 11-5 i 11-6. El par-

tit més espectacular de la 
jornada el van protagonitzar 
Gabriela Feher i Anastasia 
Kolish, amb triomf ajustat de 
la jugadora del Reus Ganxets 
Miró per 3-2, amb uns parci-
als d’11-8, 9-11, 11-13, 12-10 
i 8 a 11. Una victòria local 
hauria significat el 4-1 defi-

Girbau Vic TT 3

Gabriela Feher, Sofia-Xuan Zhang Xu 
i Noa Muñoz.

Reus Ganxets Miró 3

Grundisch, Ramírez i Kolish.

ÀRBITRE: Pau Barceló

PARCIALS: Feher/Grundisch: 13-11, 
11-7 i 11-2; Zhang/Ramírez: 11-7, 
11-7 i 11-5; Muñoz/Kolish: 4-11, 6-11 
i 4-11; Zhang/Grundisch: 11-9, 11-5 i 
11-6; Feher/Kolish: 11-8, 9-11, 11-13, 
12-10 i 8-11; Muñoz/Ramírez: 9-11, 
5-11 i 8-11.

Les vigatanes queden igualades a 3 amb el Reus Ganxets Miró en l’inici de la Lliga Iberdrola

Debut amb empat del Girbau TT

nitiu i la victòria per a les 
vigatanes, però les reusen-
ques van forçar el sisè partit 
en què Muñoz no va poder 
superar Ramírez i va acabar 
amb un 9-11, 5-11 i 8-11 per 
l’empat a 3 final, que donava 
un punt a cada equip. 

El Girbau Vic TT va 
afrontar el partit davant les 
reusenques amb la baixa de 
Charlotte Carey, que està 
jugant el preolímpic a Doha. 

Aquest resultat deixa les 
vigatanes en tercera posició 
de la classificació, empata-
des a un punt amb el seu 
rival d’aquesta setmana, 
que només van disputar un 
partit en la concentració de 
Vic. Amb quatre punts en la 
classificació general hi ha 
el Tecnigen Linares i amb 
tres, el segon classificat, el 
Jaén, que va disputar dos 
partits en aquesta primera 
concentració davant l’Irun 
i el Rivas, que van jugar en 
la concentració a la seu de 
Madrid.

Sant Bartomeu del Grau

EL 9 NOU

Roger Ferrer (73 Factory 
Eco) va guanyar el V Open 
BCN BTT, que es va disputar 
aquest cap de setmana passat 
a Sant Bartomeu del Grau 
juntament amb la Kids Cup 
Barcelona. La prova, que 
s’havia de realitzar ara fa un 
any i es va suspendre per la 
Covid-19, és la segona que 
s’ha disputat aquest any per 
a les categories adultes i la 
primera de la temporada per 
a les categories base. Ferrer, 
que encara és corredor Sub-
23, va finalitzar el recorregut 
amb 1 hora, 6 minuts i 32 
segons. Amb el mateix temps 
va traspassar la línia de meta 
Ever Alejandro Gómez. Ter-
cer va quedar Brian Jordan, 
a 1 minut i 57 segons. En 
fèmines la participant més 
ràpida va ser Lidia Fuentes 
(Kenda Biciocasion-Barcelo), 
també corredora Sub-23, 
amb un temps d’1 hora, 16 
minuts i 46 segons. A només 
14 segons va arribar en sego-
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L’Open BTT de Sant Bartomeu va ser la segona prova de la temporada per als adults i la primera per a les categories base

ciclisme Jufré va tenir 23 par-
ticipants en l’Open Barcelona 
i 30 en les categories inferi-
ors. En la resta de categories 
van guanyar Adrià Pericas i 
Mariona Ratera, en Cadet; 
Eudald Fabrellas, en Júnior; 
Sergi Mateu i Marta Ballús, 
en M30; Antonio Olivares, 
en M40; Francisco Salamero, 
en M50, i Josep Palomino, en 
M60. I en la Kids Cup BCN, 
Roc Cubí i Kyra Gali van gua-
nyar en la categoria Infantil; 
Santi Valls i Laia Rodríguez, 
en Aleví, i Marc Danti i Berta 
Montero, en Principiants.

Aquest any el Jufré Cycling 
s’estrenava com a organitza-
dor de la prova, juntament 
amb el Club Ciclista de Sant 
Bartomeu del Grau, que ho 
havia fet els altres anys, i han 
canviat l’escenari, la Codina 
Rural, circuit que ha cedit 
Xevi Pons: “Un lloc idíl·lic, 
és un circuit privat però amb 
bona zona de pàdoc, zona 
tècnica ben acotada pels 
acompanyants dels menors 
participants, els staffs tècnics 
i els àrbitres”, explicava Josep 
Jufré, un dels organitzadors, 
que afegia que “donem les 
gràcies a l’Ajuntament de 
Sant Bartomeu, als volunta-
ris i a Xevi Pons, ja que sense 
ells no hauríem pogut fer 
aquesta prova”.

Èxit de participació en el retorn a la competició en la prova de Sant Bartomeu del Grau

Roger Ferrer venç a l’Open BTT 

na posició Veerle Cleiren i 
tercera va ser Ágata Safont, a 
2 minuts i 5 segons. La cursa 
organitzada pel Club Ciclis-

ta SBG i CN Vic-ETB (Jufré 
Cycling) és una prova nacio-
nal i ha tingut una inscripció 
més elevada del que s’espera-

ven, 438 participants, ja que 
aquest mateix cap de setma-
na hi havia diverses proves 
de carretera. L’escola de 

Superdivisió Fem.

GRUP 2

Rivas, 1 - Linares, 4
Irún, 3 - Jaén, 3
Girbau Vic TT, 3 - Reus, 3
Rivas, 1 - Jaén, 4
Irún, 1 - Linares, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Linares ..........................2 2 0 0 8 2 4
 2.- Jaén ...............................2 1 1 0 7 4 3
 3.- Girbau Vic TT ............ 1 0 1 0 3 3 1
 4.- sReus ............................1 0 1 0 3 3 1
 5.- sIrún .............................2 0 1 1 4 7 1
 6.- qRivas ...........................2 0 0 2 2 8 0
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Resultats i classificacions 

Bàsquet

JÚNIOR CAMPIONAT 
ESPANYA. GRUP B 03

CB Vic-UVic 1, 71 - Jac Sants Bcn B, 46
St. Andreu Nazaret, 56 - Lleida, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic 1 ................ 2 2 0 145 108 4
 2.- Lleida ................................2 1 1 132 130 3
 3.- Jac Sants Bcn B .................2 1 1 111 129 3
 4.- St. Andreu Nazaret .........2 0 2 114 135 2

Futbol sala

LLIGA NACIONAL. GRUP A

EP Sta. Anna Mataró, 0 - Ripoll, 1
Bigues i Riells B, 0 - Albelda, 3
Centelles, 3 - Prat, 6
Segarra - Padre Damián, ajornat
Argentona, 10 - La Garriga, 5
Teià, 7 - Sansur B, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Argentona ....................8 5 2 1 33 20 17
 2.- Padre Damián ..............5 5 0 0 17 5 15
 3.- Ripoll ......................... 6 4 2 0 17 3 14
 4.- Teià ...............................6 4 1 1 21 17 13
 5.- La Garriga .....................6 4 0 2 21 17 12
 6.- Albelda .........................6 3 2 1 16 11 11
 7.- Prat ................................6 3 2 1 14 9 11
 8.- Centelles .................... 8 3 1 4 25 29 10
 9.- Segarra ..........................5 3 0 2 13 14 9
 10.- Sansur B ........................6 2 0 4 17 29 6
 11.- EP Sta. Anna Mataró .10 0 0 10 0 10 0
 12.- Bigues i Riells B .........10 0 0 10 0 30 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Folgueroles - Ripoll, ajornat
GEiEG, 1 - Palafrugell, 2
Farners, 4 - Lloret, 2
Roda, 5 - Cassanenc, 5
Descansa: Voltregà C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Roda ........................... 3 2 1 0 14 8 7
 2.- Voltregà C .................. 2 2 0 0 9 6 6
 3.- Cassanenc .....................3 1 1 1 12 12 4
 4.- GEiEG ............................2 1 0 1 7 5 3
 5.- Ripoll ......................... 2 1 0 1 4 4 3
 6.- Palafrugell ...................2 1 0 1 5 6 3
 7.- Farners ..........................3 1 0 2 7 9 3
 8.- Lloret ............................2 0 0 2 5 8 0
 9.- Folgueroles ................ 1 0 0 1 2 7 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Horta, 3 - Mataró, 8
Mollet, 5 - Roda, 1
Sferic - Igualada, ajornat
Bigues i Riells - Voltregà C, ajornat
Palau Plegamans - Cubelles, ajornat
Cerdanyola, 2 - Vic, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Mataró ..........................3 3 0 0 18 3 9
 2.- Mollet ...........................3 2 0 1 9 9 6
 3.- Cerdanyola ...................3 2 0 1 10 12 6
 4.- Cubelles ........................2 1 0 1 11 6 3
 5.- Palau Plegamans .........1 1 0 0 8 3 3
 6.- Voltregà C .................. 2 1 0 1 8 4 3
 7.- Sferic .............................1 1 0 0 5 2 3
 8.- Igualada ........................1 1 0 0 4 1 3
 9.- Vic .............................. 2 0 0 2 2 7 0
 10.- Bigues i Riells ..............1 0 0 1 0 5 0
 11.- Roda ........................... 2 0 0 2 6 13 0
 12.- Horta .............................3 0 0 3 8 24 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Sant Feliu, 7 - Caldes, 1
Centelles, 3 - Roda B, 1
Ripoll B - Vic C, ajornat
Descansa: Tona B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Feliu .....................2 2 0 0 15 3 6
 2.- Tona B ........................ 1 1 0 0 3 1 3
 3.- Centelles .................... 1 1 0 0 3 1 3
 4.- Caldes ...........................2 1 0 1 11 12 3
 5.- Vic C ........................... 1 0 0 1 1 3 0
 6.- Ripoll B ...................... 1 0 0 1 5 10 0
 7.- Roda B ........................ 2 0 0 2 3 11 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP B

Arenyss de Mar, 10 - Malgrat, 7
Girona, 6 - Sant Feliu, 1
Cerdanyola, 4 - Tona, 1 
Sabadell - St. Cugat, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona ...........................2 2 0 0 14 2 6
 2.- Arenys de Mar .............1 1 0 0 10 7 3
 3.- Cerdanyola ...................2 1 0 1 5 3 3
 4.- Sant Cugat ....................1 1 0 0 2 1 3
 5.- Sant Feliu .....................2 1 0 1 6 9 3
 6.- Sabadell ........................1 0 0 1 3 5 0
 7.- Tona ........................... 1 0 0 1 1 4 0
 8.- Malgrat .........................2 0 0 2 8 18 0

TERCERA CATALANA. GRUP A1

Centelles B, 6 - Arenys de Mar, 4
Shum, 5 - Taradell B, 9
Descansa: Cerdanyola, Vilassar

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell B .................. 2 1 1 0 12 8 4
 2.- Centelles B ................. 2 1 1 0 9 7 4
 3.- Vilassar .........................1 1 0 0 7 4 3
 4.- Cerdanyola ...................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Shum .............................1 0 0 1 5 9 0
 6.- Arenys de Mar .............2 0 0 2 8 13 0

GRUP A2

Salt, 4 - Farners, 3
Bigues i Riells, 7 - Voltregà D, 5
Barberà - Figueres, ajornat
Descansa: Taradell C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Salt ................................3 2 0 1 9 10 6
 2.- Figueres ........................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Bigues i Riells ..............1 1 0 0 7 5 3
 4.- Voltregà D ................. 2 1 0 1 11 11 3
 5.- Taradell C .................. 2 0 1 1 7 8 1
 6.- Farners ..........................2 0 1 1 7 8 1
 7.- Barberà .........................1 0 0 1 4 6 0

Rugbi

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP C

Osona-Ripollès R.C., 36 - CRC Terrassa, 12
CEU - CNPN B, ajornat
Mataró - Banyoles GBR, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  TF  TC BO BD  Pt.
 1.- Mataró ..........................1 1 0 0 77 7 1 0 5
 2.- CNPN B .........................1 1 0 0 69 19 1 0 5
 3.- Osona-Ripollès R.C. .. 2 1 0 1 55 81 1 0 5
 4.- CEU ...............................1 1 0 0 23 14 0 0 4
 5.- Banyoles GBR ..............1 0 0 1 14 23 0 0 0
 6.- CRC Terrassa ...............2 0 0 2 19 113 0 0 0

Tennis taula

FEMENÍ DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 4

Ripollet, 4 - St. Cugat, 2
Suris Calella, 4 - Ripollet, 2
Girbau Vic TT - Figueres, ajornat
Sant Cugat, 1 - Suris Calella, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Suris Calella .................2 2 0 0 9 3 4
 2.- Ripollet .........................2 1 0 1 6 6 2
 3.- Girbau Vic TT ............ 0 0 0 0 0 0 0
 4.- Figueres ........................0 0 0 0 0 0 0
 5.- St. Cugat .......................2 0 0 2 3 9 0

DIVISIÓ HONOR. GRUP 4

Olot, 6 - CN Sabadell, 0
Calella, 2 - St. Josep-St. Jordi, 4
Calella, 4 - CN Sabadell, 2
Girbau Vic TT, 1 - St. Josep-St. Jordi, 5
Olot, 2 - St. Josep-St. Jordi, 4
Girbau Vic TT, 4 -  CN Sabadell, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Josep-St. Jordi ........3 3 0 0 13 5 6
 2.- Olot ...............................2 1 0 1 8 4 2
 3.- Girbau Vic TT ............ 2 1 0 1 5 7 2
 4.- Calella ...........................2 1 0 1 6 6 2
 5.- CN Sabadell ..................3 0 0 3 4 14 0

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP F

Valls d’Andorra, 3 - Torelló, 2
Igualada, 1 - St. Fruitós B, 2
Descansa: Alpicat

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Valls d’Andorra ...............1 1 0 3 2 2
 2.- St. Fruitós B .....................1 1 0 2 1 2
 3.- Torelló ........................... 1 0 1 2 3 1
 4.- Igualada ............................1 0 1 1 2 1
 5.- Alpicat ..............................0 0 0 0 0 0

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la permanència
q Ocupa plaça de descens

Marta Garcia acaba 9a en la 35a Pierra Menta

Areches-Beaufort (França) Marta Garcia juntament amb 
Ana Alonso van ser el millor equip espanyol a la 35a edició de 
la Pierra Menta, prova del Mundial de llarga distància skimo. 
L’osonenca va aconseguir una meritòria 9a posició entrant 
en el Top 10 a 32 minuts i 57 segons de la parella guanyado-
ra, formada per les italianes De Silvestro i Murada, que van 
completar la prova amb un temps de 4 hores, 15 minuts i 8 
segons, i a 27 minuts del podi. La súper clàssica carrera fran-
cesa es va disputar en una única jornada competitiva, marca-
da per l’exigència i el desnivell amb un total de +3.400 en sis 
pujades i baixades i va atorgar l’últim títol mundial d’aquesta 
temporada, que es van emportar els equips italians. La prova 
va començar amb una fase inicial i després va seguir amb el 
primer gran repte de la jornada amb gairebé mil metres ver-
ticals de desnivell. El circuit va presentar fortes pujades amb 
pendents tancades al públic alternades amb trams a peu. Els 
descensos de la prova van marcar la diferència en el resul-
tat final. Garcia i Alonso es van haver d’ajudar mútuament. 
L’osonenca ho feia en les pujades i la seva companya en les 
baixades, ja que Alonso no va tenir bones sensacions durant 
el dia de competició.
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Trencant estereotips des de la barra
Vic

Ferran Morera

En aquest país, s’ha conce-
but sempre el tancament 
d’un negoci com un fracàs, 
però aquest no és el cas de 
VerticalFit Vic. “No et ren-
deixis mai, perquè no saps si 
el pròxim intent serà el que 
funcionarà” és el lema que va 
agafar l’escola per introduir 
el pole dance i posteriorment 
els esports verticals a Osona. 
En un primer intent a finals 
del 2016, l’escola va haver de 
tancar mig any després de la 
seva obertura. Els tres mesos 
d’estiu del 2017 van ser claus 
per a la reaparició del pole 
dance a la comarca amb un 
enfocament totalment dife-
rent. VerticalFit Girona va 
donar l’empenta necessària 
que buscava Mònica Plans, 
única i actual directora del 
centre. L’escola es troba a 
l’emblemàtica fàbrica de Vic 
de la família Costa, coneguda 
com “La nova fàbrica 1891”, i 
és el primer centre dedicat al 

pole dance, les arts aèries i el 
circ infantil a Osona.

En total, el centre compta 
amb nou disciplines dife-
rents, però totes amb una 
característica en comú: ser 
una modalitat aèria. 

“El primer any no m’espe-
rava que funcionés, perquè 
només practi-
càvem el pole 
dance, una dis-
ciplina molt 
estigmatitza-
da”, comenta 
Plans. En un 
primer any en 
què l’activitat 
del centre 
estava enfo-
cada a la pràctica del ball a 
barra, la “bona rebuda per la 
comarca” i l’interès que va 
generar va comportar a l’es-
cola que busqués noves espe-
cialitats. “El segon any es va 
començar amb les arts aèries, 
el circ infantil i el pole dance 
en un terreny més infantil”, 
explica.

Entre les disciplines que 

s’hi poden entrenar destaca 
el circ infantil i el pole dance,  
una pràctica associada nor-
malment als striptease i balls 
de club. “Des del seu inici 
ha estat molt estigmatitzada 
per les pel·lícules”, un fet 
que ha marcat molt aquesta 
modalitat de ball que reque-

reix “força, 
elasticitat i 
flexibilitat 
per fer ober-
tures de bra-
ços i cames, 
a més de la 
contorsió de 
l’esquena”, 
diu Plans. 
Els inicis en 

aquesta especialitat s’acostu-
men a fer amb poca roba, “no 
perquè ens agradi, sinó per 
falta de força i hores d’entre-
nament”, ja que la roba difi-
culta el fet d’aguantar-se a la 
barra sense relliscar, mentre 
que amb la pell no passa per-
què té més adherència.                      

Com a totes les entitats 
esportives, la pandèmia tam-

bé va afectar aquest centre, 
que va buscar solucions 
perquè els alumnes continu-
essin amb els seus entrena-
ments. “Es va promocionar 
a les famílies perquè s’equi-
pessin a casa estructures”, 
diu la directora.

A banda de fer classes 
durant tot l’any, VerticalFit 
Vic també organitza casals 
de Nadal, estiu i Pasqua, 
sempre amb un nombre 
limitat de participants per 
facilitar la supervisió dels 
professors, pel perill que 
comporta fer aquestes disci-
plines.

Actualment, totes les dis-
ciplines del centre es troben 
emparades per l’Associació 
de Professionals del Circ de 
Catalunya, excepte el pole 
dance. Per contra, ha vist 
com el pal, que és “la barra 
embolicada amb cuir i que 
fan servir els professionals 
del circ”, sí que es troba 
reconeguda per l’associació, 
un fet que discrimina la 
pràctica del pole dance.

Últim minut

Tot canvia i el 
futbol també
Pep Capdevila

Periodista

Llegeixo a 
EL 9 NOU 
un interes-
sant article 
d’Esther Rovi-
ra on explica 
el projecte 

que es posa en marxa a Vic 
per sumar sinergies entre 
els tres clubs de futbol de 
la ciutat: Fundació UE Vic 
i la UE Vic, l’OAR Vic i el 
Vic Riuprimer.

Només és una primera 
idea, però em sembla inte-
ressant. Està molt bé la 
rivalitat, sempre que sigui 
sana, entre clubs. És una 
part de la gràcia d’aquest 
esport. Però tot està can-
viant, crec que no cal que 
us ho expliqui, i el futbol 
no n’és una excepció. Els 
clubs, especialment els 
petits, cada vegada ho 
tenen més complicat per 
subsistir en solitari. Són 
necessàries les aliances 
per poder continuar enda-
vant i més, tornem-hi, en 
temps de pandèmia.

Recordo amb especial 
nostàlgia aquells partits 
del Vic al camp del carrer 
Gallissà o l’ambient que 
hi havia al camp del Man-
lleu quan l’equip estava a 
Segona B als anys 90, amb 
uns inoblidables partits 
de la promoció d’ascens a 
Segona A... Però això ja és 
història. 

Ara el futbol no crida 
tant l’atenció. Hi pot 
haver moltes causes. Té 
molta més competència 
i, probablement, en el 
cas de Catalunya aquest 
gran monstre que es diu 
FC Barcelona ho acaba 
acaparant tot. Per això 
són necessàries noves 
fórmules imaginatives 
per aconseguir revifar el 
futbol. I aquesta idea de 
l’Ajuntament de Vic crec 
que pot tenir força recor-
regut i més veient que, 
almenys en un principi, 
els tres clubs implicats hi 
estan a favor. Tant de bo 
això suposi un abans i un 
després pel futbol a Vic i, 
per què no, en un futur a 
tot Osona i el Ripollès.
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“Des del seu inici 
ha estat molt 

estigmatitzada 
per les 

pel·lícules”

VERTICALFIT VIC
Any de fundació
2017 
Socis: 170

Mònica 
Plans

Mònica Plans és la directora del VerticalFit Vic i una 
de les principals impulsores de les disciplines aèries 

a Osona. El 2015 va apuntar-se en una escola de 
Barcelona, i dos anys més tard va obrir la seva 

pròpia escola a Vic, convertint-se en la primera 
d’aquest tipus de disciplines a Osona. “Convido 
a tothom a practicar una classe perquè vegin 
que no tot són els estereotips imposats a les pel-
lícules”, comenta. Plans, que es va endinsar en 
el món de les disciplines aèries l’any 2015, va 
canviar la seva visió durant un viatge a Mòdena 
(Itàlia) per una formació, i on va descobrir que 
molts països europeus tenen grans escoles de 

pole dance associades a federacions que organit-
zen competicions a escala nacional i continental. 

A més del centre, Plans gestiona la direcció del 
local amb l’ofici d’infermera i actualment  és l’encar-

regada de la coordinació de la vacunació contra la Covid 
a Osona.

“Està molt bé 
la rivalitat, 
sempre que 

sigui sana, entre 
clubs”
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L’Esquirol

EL 9 NOU

L’empresa Patel va factu-
rar l’any 2019 348 milions 
d’euros, un 19% més que el 
2018 quan la facturació va 
ser de 292,3 milions d’euros. 
El 2019 va ser l’any que va 
començar les obres d’amplia-
ció que encara està fent i que 
han de permetre reduir el 
trànsit d’entre 20 i 25 cami-
ons diaris. El magatzem, amb 

capacitat per a 6.000 tones de 
carn, ja acabat, evitarà que 
s’hagin de fer servir magat-
zems externs per a la conge-
lació de la carn. En aquests 
moments ja s’ha fet l’amplia-
ció de l’enllaç a l’entrada del 
recinte a la carretera que va 
de Roda a l’Esquirol. 

L’empresa va tancar amb 
un benefici de 22,8 milions 
d’euros, el doble del que 
havia obtingut l’any ante-
rior (11 milions). Durant 

l’any 2019 va sacrificar 
111.179 tones de porcs, un 
3,9% menys que el 2018, i 
1.269.217 caps de bestiar, un 
3,2% menys que l’any ante-
rior. Aquest també va ser 
l’exercici que van optar per 
contractar els treballadors de 
forma directa i no a través de 
les anomenades falses coo-
peratives. Això va suposar 
inscriure al règim de la Segu-
retat Social al voltant de 800 
treballadors. 

Patel va facturar un 19% més 
l’any 2019 respecte al 2018

Onnera Laundry clou l’ampliació 
de la seva planta de Sant Julià   

L’empresa, d’Onnera Group, hi ha invertit 3 milions i ara disposa de 12.000 metres quadrats

Sant Julià de Vilatorta

Dolors Altarriba

Onnera Laundry, fabricant 
de rentadores, assecadores 
i planxadores industrials i 
que forma part d’Onnera 
Group, ha acabat l’ampliació 
en 4.000 metres quadrats i la 
remodelació de la seva planta 
de Sant Julià de Vilatorta, 
que ara en té 12.000. La 
inversió de 3 milions d’euros 
ha permès que s’hagi pogut 
ampliar un magatzem, les 
línies de fabricació i l’opti-
mització de la maquinària. 
Segons explica el responsa-
ble de negoci del grup, Iban 
Txillida, també s’ha pogut 
trobar espai per a zones de 
descans i menjador per als 
treballadors i “un nou espai 
a la planta superior amb una 
terrassa per a l’ús de clients i 
personal, a més de diferents 
sales de reunions”.

L’empresa, que l’any 2019 
va facturar 26,06 milions 
d’euros, forma part del grup 
Onnera, que té un total de 
nou plantes de fabricació a 
diferents països i que forma 
part de Mondragón Corpora-
ción, d’origen basc. De fet, en 
global va facturar l’any 2019 
290 milions i té 2.200 treba-
lladors. Després de l’amplia-
ció de la planta de Sant Julià, 
preveu aquest any fer una 
planta nova d’11.000 metres 
quadrats per fabricar renta-
dores a Oñati (Guipúscoa).

L’empresa fabrica les mar-
ques Domus, Fagor, Danube 
o Primer i té també una línia 
especial de rentadores amb 
barrera sanitària per a espais 
hospitalaris. “Són ideals per 
a les bugaderies d’hospitals 
i residències per a la gent 
gran perquè eviten que la 
roba bruta es creui amb la 
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Amb l’ampliació s’ha pogut reestructurar tant les línies de producció com el magatzem

Iban Txillida, responsable de negoci del grup, davant l’empresa

roba ja rentada. Això es fa 
amb una barrera física a la 
mateixa bugaderia i amb 
aquestes màquines de dues 
portes, una on es carrega la 
roba bruta i una per on surt 
la neta”, explica Txillida, que 
afegeix que aquestes màqui-
nes es fabriquen a la planta 
francesa d’Orleans. Segons 
expliquen des de l’empresa, 
aquesta línia i altres diversi-
ficacions han permès que el 
2020 la facturació no baixés 
la mitjana espanyola, del 
14,2%, i ho fes en un 8%. Els 
principals clients de l’empre-
sa són del sector turístic –on 
la pandèmia ha afectat del 
tot– i sanitari, però també 
tenen bugaderies d’autoser-
vei per tot el món, “ja que ha 
estat una explosió en el mer-
cat”, conclou.

L’eficiència energètica és 
ara el projecte principal del 
grup a través de la divisió 
Onnera Eco, implantada a 
la planta de Sant Julià. En 

aquest sentit, expliquen, 
ja han implementat la tec-
nologia de l’internet de les 
coses per crear una “nova 
generació de controls Touch 
que permeten connectar, ges-
tionar i mantenir de forma 
remota totes les màquines”, 

expliquen. Amb 116 treba-
lladors, l’empresa, hereva de 
Talleres Roca, que ja fabri-
cava la marca Domus des del 
1922, a Vic des de l’any 2001, 
té ara marge per créixer i 
mantenir la planificació que 
fa de forma quadriennal.

Calldetenes

S’ha constituït la societat 
Promocions Curós i Pajarols, 
SL, dedicada a la promoció, 
construcció, reparació i man-
teniment d’immobles i altres 
activitats de venda i lloguer 
excepte el financer, així com 
la urbanització i adminis-
tració d’immobles. Capital: 
3.100 euros. Administrador 
conjunt: Jordi Curós Pons i 
Pere Pajarols Font. Adreça: 
carrer França, 25.

Vic

S’ha constituït la societat 
Dajovic, SL, dedicada a la 
realització de tota mena 
d’activitats de caràcter 
immobiliari, en especial 
les relatives a l’adquisició, 
lloguer, excloent el lloguer 
financer, i la promoció. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor solidari: Maria Carme 
Ramo Pomada i Josep Maria 
Dosta Puntí. Adreça: carrer 
de Sau, 5-7. Polígon Indus-
trial Malloles. 

Olost

S’ha constituït la societat 
KasteysDecor, SL, dedicada 
a la compra i venda de fin-
ques rústiques i urbanes, 
la seva explotació en règim 
directe o lloguer, excloent 
però el lloguer financer, 
parcel·lació, urbanització 
o agrupació. Capital: 3.000 
euros. Administrador únic: 
Frederic Castells Llinares. 
Adreça: carrer Girona, 4.

Sant Martí de Centelles

S’ha constituït la societat 
Sanifyer Solutions, SL, dedi-
cada a la fabricació i distri-
bució d’equips i consumibles 
per a la neteja, higienització, 
prevenció o desinfecció de 
diferents espais. Capital: 
3.000 euros. Administrador 
solidari: Umbrella Emotions, 
SL, representant Francesc 
Sentías Blanch, Daniel 
Ubinyana Vivion i Ferran 
Sentias Blanch. Adreça: car-
rer Indústria, 4.

L’escorxador del Moianès 
va créixer en vendes     
un 13% l’any 2019
Moià

EL 9 NOU

L’increment del preu del por-
cí durant el 2019 va fer créi-
xer la xifra de negoci de l’es-
corxador de Moià l’any 2019 
respecte al 2018. En concret 
va facturar 83,88 milions 
d’euros, un 13,19% més que 
el 2018 quan la facturació va 
ser de 74,10 milions d’euros. 
El volum de quilos venuts va 
ser semblant entre els dos 

anys. El resultat va ser de 
3,10 milions, un 8% menys 
que l’any 2018, i el marge 
comercial també va baixar, 
passant del 19,33% del 2018 
al 16,17% del 2019. 

L’empresa, que des de fa 
uns anys només mata porcí, 
va fer inversions per valor de 
269.922,98 euros i va tancar 
l’any amb uns fons propis 
de 13,8 milions d’euros i de 
10,85 milions del valor de 
l’actiu no corrent. 

ACTUALITAT 
EMPRESARIAL
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Llotja de Bellpuig (8-3-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,18 (+0,06) – 1,41 (+0,06)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,96 (+0,09) – 2,22 (+0,08) 
OUS: xl: 1,23 - l: 0,87 - m: 0,80 - s: 0,60 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,22 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (12-3-21) 

PORC: 1,807 / 1,819 (+0,080)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 84,50 / 86,00 (+5)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,87/3,73/3,51/ 3,22 (+0,02)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,92 /3,74/3,56 /3,31 (+0,02)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,37/ 3,29 / 2,03 (+0,02)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,13 / 3,03/ 1,53 (+0,02)
VEDELLA (261/300 kg): 3,99/3,85/3,74/3,39/2,73 (+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 4,05/3,89/3,78/3,48/2,72 (+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 4,10/3,90/3,79/3,51/2,74 (+0,02)
VACA: 3,05 / 2,85 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=) 
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): 100-210 (+10)

Mercolleida (12-3-21)

PORC VIU selecte: 1,367 (+0,060) 
LLETÓ 20 kg: 62 (+5)   
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (+0,15)  
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (+0,15)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 242 (+4)
BLAT PA: 250 (+4)
MORESC: 239 (+7)

ORDI LLEIDA: 212 (+3)   
COLZA: 465 (+25)

Llotja de Barcelona (9-3-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 424/t (–3)
MORESC UE: 241/t (+2)
BLAT: 246/t (+3)
ORDI PAÍS: 218/t (=) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (+10)
GIRA-SOL: 319/t (=)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 330/t (–1)
SORGO: 240/t (+2)

Grans del Lluçanès (12-3-21)

GRA DE COLZA: 416 (+20,25)

El supermercat que Mercadona té a Torelló ha estat el primer a convertir-se en botiga 6.25

Mercadona implanta a Torelló 
l’estratègia per reduir el plàstic
És la primera botiga a Osona i el Ripollès. Abans de l’estiu es farà a totes

Torelló

EL 9 NOU

Aquest divendres es va 
implantar a la botiga que 

Mercadona té a Torelló l’es-
tratègia per reduir el plàstic 
que l’empresa ja ha fet a 72 
botigues en els darrers dos 
mesos a tot l’Estat, vuit de 

les quals a Catalunya. La de 
Torelló és la primera en què 
s’aplica d’Osona i el Ripollès, 
però abans de l’estiu ja s’hau-
rà implantat aquest pla, que 

porta per nom 6.25, a totes 
les que té a les dues comar-
ques. El pla va més enllà de 
la supressió de les bosses 
de plàstic d’un sol ús, que ja 
s’ha fet a totes les botigues 
del grup, per aplicar altres 
accions com la reducció d’un 
25% de la utilització de plàs-
tic en els envasos, la reuti-
lització de plàstic reciclat en 
tots els envasos, el reciclatge 
del 100% dels residus plàs-
tics a cada botiga i la difusió 
entre els clients d’informació 
sobre reciclatge amb picto-

grames indicatius.
Aquestes accions, que 

s’allargaran fins l’any 2025, 
suposen una inversió de 140 
milions d’euros. Durant el 
2020 ja se’n van invertir 40 
i la resta es distribuiran en 
els propers anys. Al mateix 
temps, l’empresa demana 
l’opinió dels clients i treba-
lladors sobre aquest aspecte 
i ja ha rebut al voltant de 
1.300 suggeriments per 
millorar la seva estratègia i 
fa formació als 90.000 treba-
lladors que té. 

Jornada tècnica 
sobre fertilització   
en conreus d’estiu

Vic/Ripoll El proper dime-
cres està prevista de forma 
virtual una jornada sobre 
“Assessorament en fertilit-
zació: Planificació de la ferti-
lització en conreus extensius 
d’estiu”, que donarà eines 
per tal de planificar bé la 
fertilització per evitar costos 
afegits. La jornada es farà 
de 10 a 12 i anirà a càrrec de 
Francesc Domingo, de l’IRTA 
Mas Badia, i Carlos Ortiz, 
de l’oficina de fertilització 
i tractament de dejeccions 
ramaderes del DARP.

Conveni de la 
Diputació amb els 
grups Leader

Vic/Ripoll La Diputació de 
Barcelona ha signat un con-
veni amb els grups Leader 
del seu territori pel qual hi 
destina aquest any 118.000 
euros. El conveni s’ha sig-
nat, entre d’altres, amb el 
Consorci per al Desenvo-
lupament de la Catalunya 
Central, l’Associació per al 
Desenvolupament Rural de 
la Catalunya Central i la de la 
Gestió del programa Leader 
Ripollès, Ges, Bisaura, que 
actuen a Osona i el Ripollès.

El DARP abona 1,6 
milions dels ajuts 
directes de la PAC

Vic/Ripoll El DARP abona 
1,6 milions dels ajuts direc-
tes de la PAC del 2020 a 348 
agricultors de tot Catalunya. 
Són ajuts de pagament 
bàsic, del greening, del 
complement a joves i del 
règim a petits agricultors. 
Amb aquest s’ha pagat fins 
ara 239,8 milions dels ajuts 
directes dissociats i associats 
agrícoles i ramaders als sec-
tors del boví de llet, vaques 
alletants, oví i cabrum del 
2020. Els beneficiaris reben 
el 95% del total.

Vic

EL 9 NOU

L’empresa Itram Higiene ha 
tret al mercat un nou produc-
te, anomenat Bactiviri, adre-
çat especialment al sector de  
la indústria alimentària, on 
s’ha de garantir tant la inno-
cuïtat dels aliments evitant 
la contaminació per patògens 
com el risc de contagi per 
coronavirus dels treballa-
dors. 
Aquest producte, expliquen 

des de l’empresa, és apte per 
a totes les superfícies i per 
a la roba i garanteix “l’eli-
minació del coronavirus”. El 
producte s’aplica per polvo-
rització sobre les superfícies 
a uns 40 centímetres de dis-
tància i es deixa actuar cinc 
minuts contra bacteris i virus 
i quinze pels fongs. L’empre-
sa està treballant per seguir 
innovant en la detecció de 
biofilms amb el laboratori 
Inoxpa i la Universitat de 
Girona.

Vic

EL 9 NOU

Un grup d’experts europeus 
entre els quals hi ha la direc-
tora de la càtedra d’Agroeco-
logia i Sistemes Alimentaris 
de la UVic-UCC, Marta G. 
Rivera, han publicat un arti-
cle al Nature Food on propo-
sen replantejar l’estratègia 
alimentària “De la granja a 
la taula” de la Unió Europea 
per deixar de tractar el men-
jar com a mercaderia. 

Els autors d’aquest article, 
que porta per títol “Food as 
a commodity, human right 
or common good”, són els 
mateixos que l’any passat 
van coescriure l’informe “Un 
sistema alimentari sostenible 
per a Europea” per a Science 
Advice for Policy by Euro-
pean Academies (SAPEA), 
un grup de treball d’assesso-
rament científic de la UE. Es 
vol “facilitar la transició cap 
a un sistema alimentari sos-
tenible”, diu Rivera.

Itram Higiene treu al mercat un 
nou desinfectant de bacteris i virus

Experts defensen no tractar  
el menjar com a mercaderia

En dos mesos 
ja han aplicat 
accions a 72 

botigues a l’Estat
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L’Ateneu de Vic compleix cinc anys. 
De la mà del Casino, la UVic-UCC i 
l’Ajuntament, va néixer l’any 2015 
aquesta iniciativa que no és un lloc 

físic –la seva seu és el mateix Casino–  
sinó un projecte flexible que implica 
una xarxa d’entitats i ofereix serveis 
també als estudiants universitaris. 

Més de 50.000 persones han assistit 
en aquests darrers cinc anys a un cen-
tenar d’actes. La nova junta del Casi-
no el vol orientar cap a la reflexió.

L’Ateneu de Vic compleix 5 anys
El projecte que aplega el Casino, la UVic i l’Ajuntament ha fet un centenar d’actes amb més de 50.000 usuaris

Vic

Jordi Vilarrodà

L’Ateneu de Vic acaba de 
complir cinc anys de vida. A 
finals de 2015, es posava en 
marxa amb un primer cicle 
de conferències aquest pro-
jecte impulsat pel Casino de 
Vic, la UVic-UCC i l’Ajunta-
ment que volia dotar la ciu-
tat d’un espai de difusió de 
coneixement en el seu sentit 
més ampli. La pandèmia va 
impedir de celebrar l’aniver-
sari quan tocava, però l’Ate-
neu ha fet balanç: en aquest 
temps, ha dut a terme més 
d’un centenar d’actes entre 
els quals hi ha concerts, 
jornades, conferències, pre-
sentacions de llibres o també 
congressos, com el d’Història 
de la Medicina Catalana. En 
total, han passat pels actes de 
l’Ateneu un total de 50.599 
usuaris. La pandèmia va fre-
nar l’activitat prevista durant 
l’any 2020, però tot i això les 
entitats i institucions impli-
cades consideren que s’ha 
assolit l’objectiu amb què es 
va crear l’Ateneu de Vic.

“S’ha consolidat el pro-
jecte, i ara agafarem un 
petit temps per veure què 
en podem millorar”, explica 
Jordi Comas, membre de 
la nova junta del Casino de 
Vic que en els propers dies 
prendrà el relleu a l’anterior. 
Comas admet que pot baixar 
el nombre d’activitats que 
es programin a partir d’ara, 
i les que es facin “seran pen-
sades amb un cert temps” 
i orientades “a la reflexió 
social, cultural, científica o 

Col·loqui sobre el joc, l’art i el gènere
Vic Després de la pausa dels darrers quatre 
mesos, a causa de les restriccions sanitàries 
de la pandèmia, l’Ateneu ha reprès l’acti-
vitat. Ho va fer aquest divendres a la Sala 
Modernista del Casino amb el debat “Art, 
joc i gènere”, activitat paral·lela a l’exposició 
“Goula”, de Jordi Lafon i Montsita Rierola, 

que es pot veure al Museu de l’Art de la Pell. 
Moderat per Ana M. Palomo, professora de 
la UVic-UCC, va reunir les artistes visuals 
Cristina Valero i Isabel García de la Cruz, la 
mestra Maite Pujol i la consultora en temes 
de gènere Marta Tura, debatent sobre si els 
jocs actuals perpetuen els rols de gènere, 
entre altres temes. 
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d’actualitat”. Com a exemple, 
el cicle de debats Humanis-
me, Ciència i Societat, que 
començarà el dia 25 de març  
i que convidarà a cada sessió 
dos ponents per contrastar 
opinions sobre un tema, que 
en la primera sessió serà “La 
ciència (també) és cultura”. 
Se’n faran dues sessions 
més, els mesos d’abril i maig, 
sobre el càncer en temps de 
pandèmia i sobre les pers-

pectives ètiques entorn de 
la Covid-19. En el calendari 
dels propers mesos també hi 
ha la celebració dels 25 anys 
de la sala d’exposicions del 
Casino.

L’Ateneu de Vic té la par-
ticularitat que no és un lloc 
físic, ni tan sols una entitat. 
“Sempre hem entès que un 
Ateneu és un espai físic, però 
l’Ateneu de Vic és un projec-
te”, diu Comas. Un projecte 

“transversal i obert” que con-
vida altres entitats: durant 
els cinc anys de funciona-
ment, l’Ateneu ha col·laborat 
amb 56 entitats, que van des 
de bona part de les associaci-
ons de Vic fins a institucions 
acadèmiques com la Sapienza 
Università de Roma. No està 
previst, però, que s’afegeixi 
cap altre integrant als tres 
que conformen el nucli dur 
de l’Ateneu, tot i que en els 

inicis del projecte sí que 
hi va haver converses amb 
altres entitats, principalment 
el Patronat d’Estudis Oso-
nencs, que no van fructificar. 

Un altre vessant de l’Ate-
neu és la de donar servei a 
estudiants de la UVic-UCC. 
El principal és la possibilitat 
de fer ús de la Sala Ateneu 
del Casino –l’antiga sala d’es-
cacs– habilitada com a espai 
d’estudi. Fins ara hi han pas-
sat un total de 729 usuaris 
diferents, i registra el seu 
màxim ús durant els caps de 
setmana. Abans de la pan-
dèmia, era possible veure la 
sala plena alguns dissabtes, 
quan altres espais d’estudi de 
la UVic-UCC estan tancats, 
i els estudiants busquen un 
espai més informal. 

RENOVACIÓ AL CASINO

La part principal del finan-
çament de l’Ateneu l’aporta 
l’Ajuntament de Vic, que 
en el pressupost de 2021 hi 
destinarà 25.000 euros, la 
mateixa quantitat de l’any 
passat. El Casino, l’entitat 
que hi aporta les instal-
lacions, està immers ara en 
un procés de renovació de la 
seva junta, que no s’ha pogut 
formalitzar encara a causa de 
les limitacions per poder fer 
una reunió de socis presen-
cial. Enric Comas, president 
de l’entitat des de 2004, quan 
va ser escollit en les primeres 
eleccions de la història de 
l’entitat, té previst deixar el 
càrrec. Com a presidenta de 
la nova junta es perfila l’edi-
tora Montse Ayats. 

Manlleu, l’Ateneu que   
no va poder subsistir

Manlleu El de Manlleu va ser un 
altre model d’Ateneu. Constituït com 
a entitat, va començar a organitzar 
actes l’any 2003 sense tenir un local 
fix. Aquest objectiu el va assolir 
l’any 2015, quan va obrir la seva seu 
en una antiga nau del carrer d’Enric 
Delaris. Van mantenir una intensa 
activitat, gràcies al suport de socis, 
fins al gener de 2019, quan van tancar 
el local per manca de persones que 
poguessin fer-se càrrec de dur l’enti-
tat. No han dut a terme cap més inici-
ativa. A la fotografia, una assemblea 
d’ateneus i casals populars a l’Ateneu 
de Manlleu, el maig de 2017. 
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Dues entitats del 
Ripollès federades 
com a ateneus

Ripoll La Federació d’Ate-
neus de Catalunya, de la qual 
forma part el Casino de Vic, 
té dues entitats federades al 
Ripollès. D’una part, el Cer-
cle Campdevanolenc, popu-
larment conegut com el Casi-
no, que fa poc ha recuperat 
l’antic bar de la seva seu per 
fer-hi activitats públiques, i 
de l’altra, el Casal Campro-
doní, que té com a principal 
activitat la seva sala de cine-
ma. A Ripoll existeix també  
des de l’any 2016 l’Ateneu 
Llibertari Bagauda. 
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Les escoles visiten

19 alumnes de 4t D de l’escola Guillem de Mont-rodon, de Vic, que treballen 
els mitjans de comunicació, van visitar les instal·lacions del Grup EL 9 NOU.
La visita es va fer tenint en compte totes les mesures de seguretat.

Dilluns, 15 de març de 202130

Eudald Palma s’estrena 
amb ‘Cavaller erra(n)t’

El disc de debut s’ha preestrenat a Borgonyà

Borgonyà

J.V.

Conegut com a dibuixant i 
il·lustrador, l’osonenc Eudald 
Palma debuta ara en el món 
de la música amb el disc 
Cavaller erra(n)t, que està 
a punt de sortir a la llum i 
que dissabte es va presentar 
en un concert de preestrena 
al Casino de Borgonyà. Són 
set cançons les que integren 
aquest treball que es va ges-
tar en un moment difícil, 
l’any passat, i que ha estat 
possible en part gràcies a un 
projecte de micromecenatge. 

Les cançons del disc tenen 
molt a veure amb la trajec-
tòria personal del mateix 
autor, que pren la figura del 
cavaller errant medieval com 

a fil imaginar. Errant i errat 
en el joc que estableix en 
el títol, perquè les cançons 
parlen “de com m’he sentit, 
de les experiències que he 
tingut en la vida, d’aprendre 
i d’equivocar-me”. Des de 
l’adolescència, de la primera 
trobada amb un mateix que 
apareix al tema Ocell de foc i 
pluja, el que obre el disc des-
prés de la introducció, fins 
al que dona títol al treball, 
el més profund i que aborda 
les experiències difícils que 
no tenim eines per enfrontar. 
Des de la rebel·lió amb un 
mateix que apareix a Animal 
fins a la tranquil·litat de Mar 
dolça, on el cantant s’acom-
panya amb la veu de la també 
dibuixant Maria Saladich, i 
el to alegre del darrer tema, 
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Eudald Palma, al mig, acompanyat per Maria Saladich i Adrià Enrique, en el concert de dissabte a Borgonyà

I Love Tonight. Musicalment, 
el disc transita des del pop-
rock de l’inici fins a la bala-
da, el rock més enèrgic o la 
rumba d’Estrany a la deriva, 
la cançó sobre la qual s’ha 
creat el videoclip del disc. Un 
viatge sonor que Palma ha 

fet de la mà d’Adrià Enrique, 
que ha estat el productor 
del disc i que s’incorpora als 
directes –com ho va fer dis-
sabte a Borgonyà– fent duet 
a les guitarres amb Palma. 
Tot i que de moment fa els 
concerts en format acústic, 

no descarta més endavant 
de traslladar-lo en format de 
banda. La coberta del disc, 
que es podrà adquirir a partir 
del 26 de març, l’ha feta ell 
mateix, si bé allunyant-se 
del seu estil habitual com a 
dibuixant. 

Confinament i parella, en fotografies
Vic L’experiència personal de la fotògrafa Joana Casas 
Poves durant el confinament (amb la seva parella, i un gat) 
és el punt de partida de l’exposició “Fins que el confina-
ment en separi”, que la galeria Tres-e-u de Vic presenta des 
d’aquest dissabte. El relat visual d’aquelles setmanes es 
trasllada en imatges que suggereixen un escenari hermètic 
i una atmosfera de ficció, en un projecte que va ser un dels 
quatre seleccionats a la convocatòria Visualkorner 2020 del 
Centre Pati Llimona de Barcelona. La sala Tres-e-u disposa 
aquests dies d’un photocall  que convida les parelles que 
també van passar juntes el confinament a fotografiar-se. A 
la imatge, Joan Casas Poves davant de l’aparador de la gale-
ria. L’exposició es podrà veure fins al 31 de març.
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Les Masies de Roda convoca 
el 12è premi Miquel Arimany
Les Masies de Roda

J.V.

En l’habitual alternança 
entre poesia i prosa del pre-
mi Miquel Arimany, aquest 
any li correspon a la primera. 
L’Ajuntament de les Masies 
de Roda ha fet públiques 
les bases d’aquest certamen 
literari, en la seva 12a edició, 
al qual es podran presentar 
treballs d’entre 150 i 350 ver-

sos. El termini està obert fins 
a l’1 de juny, i el premi únic 
per al guanyador està dotat 
amb 1.200 euros, a més de la 
publicació de l’obra al costat 
de les finalistes que seleccio-
ni el jurat. 

El premi es convoca des 
de fa 12 anys en memòria 
de Miquel Arimany (1920-
1966), escriptor i gramàtic, 
que va estar estretament vin-
culat a les Masies de Roda. 

Fins al 31 de març, obert el 
premi Manlleu de Narrativa
Manlleu

J.V.

Fins al dia 31 de març es 
poden presentar treballs a la 
27a edició del Premi Ciutat 
de Manlleu de Narrativa, que 
convoca l’Ajuntament. El cer-
tamen està dirigit a obres de 
novel·la breu o conte d’entre 
5 i 10 pàgines d’extensió, que 
enguany es poden presen-
tar telemàticament a través 

del web de l’Ajuntament. 
El veredicte es farà públic 
durant el proper mes de 
maig, en una data encara per 
determinar. 

El premi està dotat amb 
800 euros i la publicació de 
l’obra per part de Témenos 
Edicions. El darrer guanya-
dor, en l’edició de 2020, va 
ser el mataroní Enric Casa-
novas. L’edició de 2019 va 
quedar deserta. 

Carme Junyent 
parlarà de gènere       
i llengua a Roda

Roda de Ter La filòloga 
Carme Junyent serà dijous a 
Roda, convidada per la Fun-
dació Miquel Martí i Pol, per 
pronunciar la conferència  “El 
gènere en la llengua”. L’acte 
tindrà lloc al Teatre Eliseu, 
amb inscripció prèvia, però 
també es podrà seguir pel 
canal de YouTube de la fun-
dació. Junyent és coneguda 
per la seva oposició als desdo-
blaments masculí/femení. 
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Un 10 de 10
El pianista Grigori Sokolov, brillant colofó al 10è cicle de Grans Concerts a L’Atlàntida

Cicle Grans Concerts. 
Grigori Sokolov, piano. 
L’Atlàntida, Vic. Dissab-
te, 13 de març de 2021. 

Vic

Montserrat Rius

El 10è cicle dels Grans Con-
certs es va tancar dissabte 
vespre no amb un gran sinó 
amb un grandíssim concert. 
Grigori Sokolov aterrava en 
terra vigatana i ens deixava 
un gust i un record de com 
és l’art en grau suprem. 
La seva manera tan lliure 
d’interpretar les partitures 
juntament amb una tècni-
ca prodigiosa i una passió 
desbordant fan que els seus 
concerts siguin esperats, 
desitjats i molt especials. 

Va interpretar dos autors, 
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Grigori Sokolov, dissabte a la Sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida

ben distants en tot, compo-
sició, temàtica o orígens. 
Una primera part dedicada a 
quatre poloneses de Fréderic 
Chopin, el qual en la primera 
peça, Polonesa en do sostin-
gut menor, op. 26 núm. 1, ja 
vam escoltar 
un piano clar, 
net i sensitiu; 
una meravella. 
En aquesta i en 
les següents, 
Sokolov dis-
secciona la 
partitura i, 
quan ajunta tots els bocins, 
en fa un poema, i en tot cas 
ja no saps si escoltes una 
masurca, una balada o un 
sonet musical. O tot alhora. 
En l’última, anomenada tam-
bé Heroica, un espectacular 
crescendo et fa sentir que ets 
enmig del desert contem-

plant l’albada. Sensacional. 
Chopin fa somiar, i Sokolov 
fa realitat aquest somni. Se’l 
fa seu d’una manera única i 
exclusiva. 

I arribava la segona part 
de concert amb el contrast 

de Serguei 
Rakhmàninov. 
Un geni rus 
com Sokolov 
interpre-
tant un altre 
geni rus com 
Rakhmàninov. 
Una bomba 

celestial. Indescriptible. 
En els 10 Preludis op. 23 
Sokolov, un cop més, es fa 
seva la partitura i n’extreu 
una sonoritat gairebé fora 
d’aquest món. No només 
la seva interpretació va ser 
impecable, sinó que ens va 
fer respirar i estimar la com-

plexa música de Rakhmàni-
nov. Ens va captivar per la 
seva emotivitat, l’ànima rus-
sa, que en diríem, es va mos-
trar en tota la seva plenitud. 
Una manera d’interpretar 
tan bella, tan especial, tan 
única, a vegades tan impre-
vista o imprevisible, tan 
refinada i tan subtil sobretot 
quan crea sonoritats obertes, 
transparents, amb uns tim-
bres i colors espectaculars. 
La seva música desprèn ener-
gia i empatia, en un moment 
donat penses que interpreta 
aquest concert només per 
a tu. És un geni de la inter-
pretació, únic i indestriable. 
Tres bisos que en podrien 
haver estat 20, però ens acos-
tàvem perillosament a les 10 
del vespre. I ja se sap, a aque-
lla hora, prínceps i princeses, 
cap al llit!

Un concert de cobla esperat durant un any
Torelló El 21 de març de l’any passat, La Principal de la Bisbal 
havia d’haver actuat al Teatre Cirvianum de Torelló en el con-
cert que anualment marca l’inici de la temporada de l’Agrupació 
Sardanista de Torelló. L’esclat de la pandèmia ho va impedir, 
i un any després l’entitat ha volgut recuperar el concert en el 
mateix format en què estava previst: un homenatge als autors 
de música per a cobla amb el títol Va de compositors. Aquest 
dissabte, amb el Cirvianum ple al màxim d’aforament permès, 
la cobla sortia a l’escenari sota la batuta de Francesc Cassú per 
desplegar un repertori d’una dotzena de sardanes a través del 
qual es dibuixava un recorregut de tot un segle: des de figures 
fundacionals com Juli Garreta fins als grans clàssics del segle XX 
com Ricard Viladesau, Conrad Saló o Manel Saderra, fins arri-
bar a contemporanis com Josep Cassú, Lluís Pujals o Joan Jordi 
Beumala. La cobla va sonar compacta i intensa com és habitual, 
amb moments de lluïment en peces obligades per a flabiol, cobla 
o tenora, o l’espectacular Quina canya!, de Josep Cassú, amb els 
quatre instruments de canya de la formació. El concert va acabar 
amb el curiós obsequi de la Marxa Radetzky en versió per a cobla 
i l’acostumat final amb La Santa Espina. J.V.
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Sonates per 
a piano i violí, 
aquest dijous
Vic La música clàssica con-
tinua a L’Atlàntida aquest 
dijous amb el concert que 
oferiran Òscar Vilaprinyó 
al violí i Jordi Matas al 
piano. Interpretaran la 
Sonata per a piano i violí 
en Re menor de Johannes 
Brahms i la Sonata per a 
piano i violí en La major 
de César Frank. El con-
cert tindrà lloc a les 8 del 
vespre a la Sala Joaquim 
Maideu i forma part del 
cicle Música d’Aprop. 
Vilaprinyó i Casas són tots 
dos professors de l’Escola 
de Música i Conservatori 
de Vic.

Amb el concert 
de Grigori Soko-
lov es tanca la 

desena edició dels Grans Con-
certs de L’Atlàntida. Quan el 
seu anterior director, Lluís 
Vila d’Abadal, els va impul-
sar volia que servissin per 
situar el teatre i auditori tot 
just acabat d’inaugurar en el 
mapa cultural del país, amb 
una identitat pròpia. Un cicle 
que portés a Vic noms dels 
que no van a gaire més llocs 
del país, exceptuant el Palau 
o l’Auditori, i que posessin la 
cirereta a tot un projecte que 
es fonamenta en l’Escola de 
Música i Conservatori de Vic 
i que té moltes altres expres-
sions en la programació anu-
al de L’Atlàntida. La nòmina 
d’il·lustres que han passat per 
Vic, i que enguany ha culmi-
nat amb Grigori Sokolov, de-
mostra que l’objectiu inicial 
s’ha acomplert.

Jordi 
Vilarrodà

Una marca    
de la casa

És un geni de la 
interpretació, 

únic i 
indestriable



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 15 de març de 202132

El Banc de Llavors planta arrels
Roda construirà un hivernacle i cedirà un solar al Banc de Llavors, únic a Osona, per consolidar-ne l’activitat

Roda de Ter

Miquel Erra

El Banc de Llavors de Roda 
de Ter plantarà definitiva-
ment les arrels a l’entorn de 
la Muntanyeta. L’Ajunta-
ment de Roda tira endavant 
un projecte que inclou la 
construcció d’un hiverna-
cle i la cessió d’un camp de 
conreu per a la reposició de 
llavors. El conjunt es com-
pletarà amb l’habilitació de 
l’anomenat bosc comestible, 
amb la plantació de diferents 
arbres fruiters. L’objectiu, 
contribuir a consolidar un 
projecte que esdevé únic a 
Osona i dotar-lo definitiva-
ment de projecció comarcal.

Nascut l’any 2015 i forma-
litzat com a associació sense 
ànim de lucre dos anys des-
prés, el Banc de Llavors està 
duent a terme una notable 
tasca de preservació i cata-
logació d’espècies locals, tot 
promovent l’intercanvi i el 
conreu d’aquestes llavors, 
conreades tradicionalment 
fora dels circuits comercials 
a gran escala. Fins ara, bona 
part del procés l’havien de 
fer de forma casolana, a tra-
vés dels horts dels membres 
del col·lectiu, i durant les 
setmanes d’hivern havien 
de traslladar el planter al 
Maresme per poder-lo pre-
servar del clima de la Plana. 
A partir d’ara, disposaran 
d’un hivernacle on completar 
tot aquest procés de creixe-
ment del planter. També dis-

posaran d’un solar propi, que 
queda a la part del darrere de 
la mateixa Muntanyeta.

“Des de l’equip de govern 
hi creiem molt, en aquest 
projecte”, assegura Joan 
Moreno, actual regidor de 
Serveis i Medi Ambient de 
l’Ajuntament. D’una banda, 
la iniciativa ha de permetre 
“donar continuïtat i consoli-
dar” la tasca que està duent 
a terme l’entitat. De l’altra, 
“donar-li un caràcter comar-
cal”, remarca. A tot plegat  
també se li vol donar un 
vessant més didàctic i peda-

gògic, implicant-t’hi en un 
futur les escoles del poble.

En el pressupost municipal 
d’aquest any ja hi figura una 
partida d’11.000 euros per 
fer realitat el projecte –que 
espera comptar amb una 
aportació del Consell Comar-
cal–. La intenció és que l’hi-
vernacle, que tindrà prop de 
150 metres quadrats, quedi 
construït “aquest mateix 
estiu”, de cara a poder-lo 
tenir a punt per acollir les 
llavors de la propera tempo-
rada. Paral·lelament, en dues 
de les feixes de la Munta-

nyeta s’hi habilitarà un “bosc 
comestible”, amb diferents 
arbres fruiters encara per 
determinar.

“Per a nosaltres és una 
gran notícia, perquè donarà 
relleu i continuïtat a la tasca 
que estem duent a terme des 
del Banc de Llavors”, es feli-
cita Pere Bosch, un dels seus 
membres. La intervenció ser-
virà per acabar de completar 
l’adequació d’aquest autèntic 
pulmó verd de Roda en què 
s’està convertint l’entorn de 
la Muntanyeta, un procés 
que va començar l’any 2013 
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Alguns dels voluntaris del Banc de Llavors amb el regidor Joan Moreno –al darrera a l’esquerra–, dissabte al costat del camp que conrearan; just al principi s’hi construirà el futur hivernacle

La 9a Fira de la 
Llavor, el 18 d’abril

Roda de Ter L’eina prin-
cipal de visibilització 
del Banc de Llavors és 
la Fira de la Llavor –de 
fet, va néixer sota el seu 
paraigua–. Després de la 
suspensió de la de l’any 
passat per la pandèmia, 
els organitzadors esperen 
poder celebrar-ne la 9a 
edició el proper 18 d’abril, 
mantenint el canvi climà-
tic com a fil conductor de 
la jornada. De moment, 
les inscripcions per als 
paradistes ja estan ober-
tes. L’Ajuntament estudia 
la possibilitat d’ampliar 
l’espai firal traslladant 
les parades al mig de la 
carretera i desviant el 
trànsit pel polígon.

amb la plantació d’arbres i 
arbustos al cim del turó, a 
càrrec dels mateixos esco-
lars, o l’habilitació dels horts 
socials que hi ha a tocar de 
la Caseta del Pou, que ha 
esdevingut la seu del Banc de 
Llavors. 

En aquests moments 
l’Ajuntament també està 
estudiant si el pou que ali-
mentava l’antiga cisterna i 
dipòsit municipals, situats 
al capdamunt de la Mun-
tanyeta, tindrà prou cabal 
per regar tota aquesta nova 
superfície de plantacions.
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DE RETORN DEL MARESME Des del 13 de febrer fins dijous passat, el planter que van preparar des del Banc de 
Llavors ha estat creixent a Planters Mora, de Mataró, que els cedeix espai gratuïtament. Aquest dissabte, els membres 
de l’entitat es van repartir el planter per continuar-lo fent créixer als seus horts fins a poder-lo vendre per la fira
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Vic

M.E.

“Hi ha locals que constitu·
eixen una atmosfera que fa 
que traspassin les modes i 
esdevinguin clàssics. D’estil 
pop en les formes però clàs·
sic en els materials, aquest 
lloc desprèn un aire de con·
fort elegant, difícil de trobar 
en l’actualitat, on el sentit 
de la vista domina per sobre 
de tots els altres”. És part de 
l’escrit que l’arquitecte viga·
tà Ferran Blancafort ha fet 
per al tríptic de l’exposició 
fotogràfica que El Gravat, de 
Vic, ha volgut dedicar a l’his·
tòric bar i restaurant Gran·
ges La Catalana i als seus 
fundadors, Joan Casellas i 
Conxi Pujol. El singular local, 
obert el 1976, funciona actu·

alment a mans d’uns nous 
propietaris.

De fet, Uri Sala, propietari 
d’El Gravat i client habitual 
de les Granges, tenia pensat 
de retre’ls aquest homenatge 
ara fa un any, quan Casellas i 
Pujol van anunciar la inten·
ció de traspassar l’establi·
ment. Per això, va encarregar 
un reportatge fotogràfic al 
seu amic i fotoperiodista 
gironí Carles Palacio, amb 
la intenció de muntar una 
exposició. El primer confina·
ment per la pandèmia, però, 
va condicionar la proposta. 
El que inicialment havia 
de ser un testimoni gràfic 
dels últims dies de Casellas 
i Pujol –més el seu històric 
cambrer, Miquel Roca– dar·
rere la barra es va acabar 
convertint en una sessió a 

Una mostra de fotos a El Gravat homenatja 
els fundadors i el local de Granges La Catalana

Les Granges, eternes
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El fotògraf Carles Palacio amb Conxi Pujol i Joan Casellas, que mostren una de les imatges que recull l’exposició

porta tancada, l’abril passat. 
El resultat, les 16 evocadores 
imatges que des de divendres 
s’exposen a El Gravat. “És un 
bar súper fotogènic”, reco·
neixia Palacio, que ja és autor 
d’altres treballs de fotografia 

editorial a Vic. “La proposta 
ens va sorprendre grata·
ment; ens sentim sobrevalo·
rats”, deixaven anar, amb la 
modèstia habitual, Casellas 
i Pujol, que durant 44 anys 
van comandar l’establiment. 

L’estètica del local, amb la 
icònica barra de llautó o les 
finestres ametllades, va ser 
concebuda per Josep Casellas 
–pare d’en Joan– i el polifa·
cètic Josep Maria Sunyer. Les 
Granges, eternes.

Vic

Miquel Cañellas

Si Vic té un rellotge públic 
que presideix el Mercadal, 
no és menys cert que compta 
amb un segon rellotge que ve 
de camí al vianant que l’es·
guarda des del pla de Santa 
Clara, cantonada rambla del 
Carme i carrer de Manlleu.  
Es tracta del 
rellotge de 
l’antiga far·
màcia de Can 
Genís. Una 
peça singular 
que darrera·
ment (desem·
bre del 2020) 
s’ha modernitzat a la quieta 
amb la substitució de la seva 
antiga màquina de peses i 
pèndola per un model de 
rellotge actual de precisió. 

L’antiga màquina, de con·
siderable valor patrimonial, 
feia 15 anys que havia deixat 
de funcionar regularment. 
Parlem d’un rellotge patró 
Morez adaptat (propi de 
finals del XIX principis del 
XX), que en el seu moment 
s’utilitzava per a instal·
lacions petites com escoles 
o cases residencials. Una 
màquina com aquesta estava 
instal·lada al rellotge públic 
de la Universitat Politècnica 
de Terrassa. Ara i després del 

Les hores 
recuperades

Després de 15 anys, torna a funcionar el 
rellotge històric de la farmàcia Genís a Vic

canvi, el rellotge públic con·
tinua tenint la mateixa apa·
rença exterior, només que la 
maquinària ha estat substitu·
ïda per un petit motor elèc·
tric que rep el senyal horari 
digitalitzat via satèl·lit. El 
rellotge patró, que va instal·
lar el passat mes de desem·
bre l’empresa Rifer·Rocafer, 
de Girona, porta pel darrere 

la màquina 
un eix d’aco·
blament a 
l’esfera exter·
na de 50 cen·
tímetres de 
diàmetre, la 
mateixa que 
abans. Així de 

pràctic, així de senzill.
El rellotge va ser instal·lat 

en aquest edifici d’aires nou·
centistes l’any 1945, i situat 
en el vèrtex de les dues faça·
nes representa una adaptació 
arquitectònica feta exprés 
en el parament de l’edifici 
que hostatja aquesta peça 
patrimonial talment la cire·
reta del pastís. És important 
assenyalar que el rellotge 
es va instal·lar després de la 
rehabilitació de l’edifici (tres 
anys després) expressament 
i per voluntat del propietari, 
que va declinar l’opció de 
posar·hi una fornícula amb 
un sant o la verge per la 
modernitat d’un rellotge.
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Un detall del rellotge, instal·lat al mateix vèrtex de l’edifici l’any 1945

Edifici d’estil noucentista
Vic L’actual edifici, d’estil noucentista, 
que presideix el singular rellotge, va ser 
rehabilitat entre els anys 1941 i 1943 per 
l’arquitecte Jordi Dou amb 
la col·laboració de l’apare·
llador Manuel Anglada i 
Vilardebò. Les obres es van 
realitzar per iniciativa del 
propietari de la finca, el far·
macèutic Josep Genís i Aru·
mí, fill del també farma·
cèutic, literat i fill il·lustre 
de la ciutat Martí Genís 
i Aguilar (1847·1932). El 
negoci de farmàcia que 
aquest darrer havia heretat 
del seu pare, Martí Genís i 
Bassas (1877), i després de 
la seva ubicació primitiva 
a la plaça dels Màrtirs, a 
finals del XIX va passar a la 
confluència de la rambla del Carme amb 
el carrer de Manlleu substituint l’anterior 
establiment de Fortià Feu, antiga farmàcia 

del lloc que va adquirir Genís i Aguilar 
l’any 1880 i on curiosament ja lluïa a la 
façana un vell rellotge de sol al cantó de 
migdia juntament amb una pintura de sant 

Miquel dels Sants. Mentre 
es va rehabilitar l’actual 
edifici, la casa va seguir 
habitada i la farmàcia va 
continuar prestant els seus 
serveis. En l’actualitat 
la finca està dividida en 
propietat horitzontal que 
comparteixen quatre pro·
pietaris. La planta baixa, 
corresponent a la farmàcia 
Genís, és de Feli Barnolas. 
Un edifici, l’actual, de gran 
bellesa amb dues façanes 
de tons ataronjats i amb 
uns esgrafiats en forma 
de columnes corínties que 

suporten un fris superior 
amb rectangles ornats en el seu interior i 
quadratures estucades que emmarquen les 
finestres del primer i darrer nivell. 

Imatge general de tot l’edifici

El rellotge va 
ser instal·lat en 
aquest immoble 

l’any 1945
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Arnau Vidal, amb el logotip del club

“Tenim més seguidors  
que molts clubs de futbol”

Vic

Queralt Arias / Patrícia 

Moral

Arnau Vidal, un vigatà de 22 
anys, és copropietari de Team 
Heretics, empresa d’esports 
electrònics que el 2020 va 
facturar 2,3 milions d’euros. 
Representa youtubers i influ-
encers com TheGrefg o Ibai 
Llanos i també els assessora 
quan s’han de relacionar amb 
les marques. La indústria dels 
eSports s’ha potenciat gràcies 
a les nombroses plataformes 
digitals que existeixen per 
compartir continguts. 

Què ha estudiat?
Vaig estudiar ESO i Batxi-

llerat a Vic, excepte el primer 
any de Batxillerat que vaig 
anar als Estats Units. Des-
prés vaig fer a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona 
la carrera de Ciències Empre-
sarials i Management, però 
no la vaig acabar perquè vaig 
decidir centrar-me en Team 
Heretics. 

Com es va endinsar en 
aquesta indústria? 

Tot va començar quan esta-
va estudiant Batxillerat als 
Estats Units, que, per casua-
litat, vaig conèixer TheGrefg. 
Vaig proposar ajudar-lo i 
assessorar-lo en temes de 
representació comercial. Des 
de llavors, vaig adquirir molts 
coneixements i aprenentat-
ges, ja que quan vaig comen-
çar amb ell sabia molt poc 
d’aquesta indústria.

Què és Team Heretics? 
És un club d’esports i 

entreteniment que actual-
ment competeix a Fortnite 
i Valorant i que va néixer 
l’any 2016. Vam començar 
en competicions nacionals 
i internacionals buscant 
sempre els millors jugadors i 
creadors de contingut caste-
llanoparlants, amb els quals 
ens hem convertit en un 
club de referència dins del 
sector. La idea era crear una 
marca d’eSports a través dels 
youtubers/influencers, ja que 
així es podia arribar a molta 
més gent que si fos un club 
normal. Així, com més gent hi 
ha, més diners i popularitat 
guanyes. Els Estats Units van 
ser els pioners a crear aquest 
tipus de clubs amb creadors 
de contingut.

A Espanya van ser el pri-
mer club d’eSports? 

Vam ser els primers a crear 
un club amb aquest model. 
Ens vam basar en Faze Clan, 
que és un club dels Estats 
Units on participen rapers 
i jugadors de l’NBA. Hem 

en portem tota la representa-
ció. I, per últim, gestiono tot 
el que és dirigir la companyia, 
com captar inversors o la pre-
sa de decisions.

Com ha afectat la pandè-
mia a la seva feina?

Hi ha hagut una part posi-
tiva i una de negativa. La 
positiva és que l’audiència 
ha crescut moltíssim, ja que 
durant la pandèmia la gent 
ha consumit molt contingut 
en línia. Com també gent 
famosa amb influència que 
durant la pandèmia estan 
jugant a videojocs en direc-
te i creant contingut a les 
xarxes socials. Al final hi va 
haver molt suport per part 
d’indústries importants i els 
joves van veure que molts 
dels seus ídols es passen el 
dia jugant al Fortnite. Això va 
ser com un boom, que va fer 
que cada vegada més la gent 
consumeixi aquest tipus de 
videojocs. En aquest aspecte, 
el club va créixer molt. Però 
la part negativa també hi ha 
estat present, ja que nosal-
tres vivim dels anunciants, 
de les marques. Tot i que les 
marques van ser més conser-
vadores amb les inversions 
publicitàries, el 2020 vam 
facturar més que el 2019, con-
cretament 2,3 milions d’eu-
ros, però va ser menys del que 
teníem previst. En l’aspecte 
negoci sí que ens va afectar, ja 
que tampoc s’han fet esdeve-
niments, tornejos presencials, 
ni reunions amb els jugadors.

Com va ser la decisió de 
marxar fora de Catalunya? 

Ara mateix estic vivint a 
Madrid. Nosaltres quan vam 
començar amb Heretics érem 
només tres nois, el Jorge, 
Goorgo, l’Antonio Catena i jo, 
i ho fèiem en el nostre temps 
lliure. En un moment deter-
minat vam veure necessari 
que algú de nosaltres estigués 
al 100% a l’empresa i comen-
cés a crear una estructura 
d’oficina. L’únic que podia 
llavors era l’Antonio, perquè 
vivia a Madrid; el Jorge estava 
a Màlaga i jo, a Barcelona. 
Al final vam decidir fer la 
infraestructura a Madrid i 
en qüestió de pocs anys l’em-
presa ha crescut moltíssim i 
al final va arribar un punt en 
què tots ens vam traslladar a 
Madrid per poder treballar 
plenament amb Heretics. 

Quins són els seus projec-
tes per al futur immediat? 

Sincerament, és complicat 
de dir perquè fa dos o tres 
anys no m’imaginava que a 
dia d’avui estaria on estic. 
Per tant, és una cosa molt 
difícil d’imaginar. Nosaltres 
som persones que treballem 
molt i volem fer les coses bé 
i creiem que hem de seguir 
en aquesta línia. El futur serà 
positiu, però no volem menta-
litzar-ho amb certs objectius 
perquè som ambiciosos i 
tenim moltes ganes de men-
jar-nos el món. El que hagi de 
passar, passarà. 

relacionat amb el màrqueting 
i la influència digital. Sobre-
tot ens centrem més en els 
adolescents, perquè són els 
que mostren més interès per 
la nostra marca. La part bona 
és que les marques s’estan 
adonant que aquest fenomen 
és molt bo i que serveix per 
captar noves audiències i 
l’atenció dels joves. 

Han pensat a expandir-ho 
a escala europea o mundial? 

Sí, la nostra idea és de mica 
en mica anar creixent. Ara 
mateix tenim molta presència 
a l’Amèrica Llatina, hi tenim 
una casa i membres del club 
estan vivint allà. Cada cop 
tenim més audiència de parla 
hispana. A Espanya tenim 
molts seguidors, però és un 
país petit i com que volem 
créixer ens limita una mica el 
nombre de població, mentre 
que a Llatinoamèrica hi ha un 
públic molt més ampli. 

Per què Team Heretics és 
una empresa? 

Som una empresa gran, 
tenim entre 40 i 50 treba-
lladors, dels quals 30 estan 

“El 2020 vam 
facturar més 
que el 2019; 

en concret, 2,3 
milions d’euros”

“Els mitjans 
prefereixen 

veure aquest 
món com si 

fóssim enemics”

seguit una mica els seus 
passos, crear contingut amb 
influencers i a partir d’allà 
hem anat evolucionant. Tam-
bé tenim futbolistes com 
Sergio Reguilón o rapers com 
Chuty, número 1 de les bata-
lles de galls a Espanya. Al final 
volíem que fos una marca cul-
tural i amb varietat de perfils.

Quan va començar a plan-
tejar-se dedicar-se a això? 

Vaig començar perquè 
el TheGrefg tenia un grup 
d’amics youtubers que s’es-
taven iniciant en aquesta 
indústria i em vaig fer amic 
dels seus amics. A l’estar tots 
començant, no sabíem com 
funcionava aquest món i tení-
em dubtes de com gestionar 
les propostes comercials. Per 
això, vam decidir ajudar-nos 
mútuament i, amb el pas del 
temps, vam crear Heretics.

Quina relació tenen amb 
els patrocinadors?

El gener de 2019 vam 
incorporar una persona com 
a director comercial, que era 
el director de patrocini de 
l’Atlètic de Madrid. Va deixar 
el càrrec a l’equip de futbol 
per incorporar-se a Heretics. 
Amb ell hi treballen set o vuit 
persones que es dediquen a 
buscar patrocinadors. Alguns 
dels nostres patrocinadors 
són San Miguel, Adidas, 
Samsung o Zalando, entre 
d’altres. 

Quina relació tenen amb 
els mitjans de comunicació?

Els mitjans de comunicació 
s’han adonat que les audièn-
cies cada cop prefereixen con-
sumir més continguts de You-
Tube que a televisió. A més, 
el percentatge que destinen 
les grans marques en publi-
citat a la nostra indústria és 
més elevat a la inversió que 
fan als mitjans de comunica-
ció tradicionals. Per exemple, 
s’han adonat que Marc Gasol 
prefereix fer una entrevista 
a Twitch amb Ibai Llanos per 
comentar l’exclusiva que fer-
ho a El Mundo Deportivo. Els 
mitjans s’han donat compte 
que és una cosa nova, que 
funciona, però ells preferei-
xen veure aquest món com si 
fóssim els seus enemics i per 
això ens deixen en tan mal 
lloc. 

Què té Team Heretics que 
el diferencia de la resta de 
clubs? 

Nosaltres tenim més segui-
dors que molts dels clubs de 
futbol, i només amb cinc anys 
d’història entre tots els actius 
d’Heretics tenim més de 100 
milions de seguidors. L’speak 
que tenim cap a la gent està 

diàriament a les nostres 
instal·lacions i els altres, en 
línia. L’empresa es divideix en 
dues parts: una part és la gent 
que treballa a oficina, com el 
comptable, el director comer-
cial o el dissenyador gràfic; 
i l’altra, l’esportiva com els 
jugadors, els entrenadors o 
els tècnics.

En què consisteix la seva 
feina al club?

M’ocupo de tots els proces-
sos de l’empresa, el mana-
gement, ja que té diversos 
departaments: comptabilitat, 
màrqueting, esportiu i comer-
cial. Hi ha molts problemes 
en la nostra indústria i un dia 
de feina a Heretics equival 
a una setmana en el món 
normal, passen moltes coses 
ràpidament. M’ocupo que 
tots els departaments treba-
llin seguint els objectius que 
tenim. Hem de deixar petjada 
i aquest és un dels aspectes 
que han fet que el club tingui 
èxit. Per altra banda, hi ha la 
secció dels talents, és a dir, 
els creadors de continguts, els 
jugadors, els ambaixadors, i 

El vigatà Arnau Vidal és cofundador de Team Heretics, representants de ‘youtubers’ i ‘influencers’
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LES DUES NITS D’AHIR

Espanya 2020. Dir. Pau 
Cruanyes i Gerard Vidal. Amb 
Arnau Comas, Judit Cortina i 
Oriol Llobet. Drama. Una nit 
d’estiu, l’Èric entra en una casa 
i roba les cendres del Pol, el 
seu amic mort fa poc. Aquesta 
mateixa nit, l’Èric i els seus dos 
millors amics, l’Ona i el Marcel, 
emprenen un viatge amb cotxe 
per llançar-les. L’escapada, no 
obstant això, s’acaba convertint 
en una bombolla que els separa 
de la realitat i cada vegada els 
allunya més del retorn a casa i 
del seu objectiu inicial, llançar 
les cendres. La pèrdua els farà 
veure la impossibilitat de ser 
com eren abans, ja que la mort 
del seu amic els marcarà per a 
tota la vida.

MINARI. HISTORIA 
DE MI FAMILIA

EUA 2020. Dir. Lee Isaac Chung. 
Amb Steven Yeun, Han Ye-
ri i Youn Yuh-jung. Drama. 
David, un nen coreà-americà de 
7 anys, veu com a mitjans dels 
anys 80 la seva vida canvia, de 
la nit al dia, quan el seu pare 
decideix anar-se’n al costat de 
tota la seva família a una zona 
rural d’Arkansas per obrir-hi 
una granja amb el propòsit 
d’aconseguir el somni americà.

RELIC

Austràlia 2020. Dir. Natalie 
Erika James. Amb Emily 
Mortimer, Bella Heathcote i 
Robyn Nevin. Thriller. Quan 
Edna desapareix de manera 
inexplicable, la seva filla Kay i 
la seva neta Sam acudeixen a la 
casa de camp familiar, que es 
troba en completa decadència, 
on descobreixen nombroses 
pistes que evidencien l’augment 
de la demència de l’anciana. 
No obstant això, Edna torna de 
manera misteriosa sense revelar 
on ha estat. A mesura que el 
comportament d’Edna es torna 
més imprevisible, Kay i Sam 
comencen a notar una presència 
que podria estar prenent el 
control de la dona.

Pel·lícules

Dilluns 15

Campdevànol. Cicle de 
Cinema. Drets de les dones. 
Projecció de Joana Biarnés, 
una entre tots. Auditori 
Centre Cívic La Confiança. 
19.00.

Manlleu. Club de lectura 
virtual. Comentari del llibre 
Una benedicció, de Toni 
Morrison. Conduït per Anna 
Piella. En línia. 18.00.

Taradell. Petits Lectors 
Margarideta lleva’t de matí. 
Marta Catalán (De viva 
veu) serà l’encarregada de 
portar la primera sessió de 
l’any dels Petits Lectors. 
Amb música i contes per a 
famílies amb nadons d’1 a 
3 anys. Xarxes socials de la 
Biblioteca Antoni Pladevall. 
18.30.

Vic. Taller d’autodefensa 
feminista. A càrrec de Karin 
Konkle. Dins dels actes del  
8-M. En línia. 19.00-21.00.

Dimarts 16

Castellterçol. Taller-xerrada 
sobre sexualitat femenina. 
Dins dels actes del 8-M. En 
línia. 21.30.

Manlleu. Temps x conèixer: 
antigues civilitzacions 
europees. Ester Rovira ens 
explicarà la història dels 
víkings, dels celtes i dels 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

ibers, del segle VIII aC, i 
descobrirem com i de què 
vivien, com s’organitzaven, 
la seva ruta, les seves 
creences... I, si voleu, també 
podrem escoltar la seva 
música. Sala d’exposicions de 
Can Puget. 17.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Cicle de xerrades: criança 
respectuosa. Moviment 
lliure. A càrrec d’Amèlia 
Vergés. Casa del Mallol. 
17.30.

Vic. Conferències de 
l’AAd’O. Conferència 
“Història dels astronautes 
americans. 2a part”, on 
es parlarà dels principals 
enginyers aeronàutics i 
dels gestors del programa 
espacial americà, Wernher 
von Braun i altres. A càrrec 
de Lluís Franquesa, doctor 
en Medicina i especialitzat 
en ginecologia i aficionat 
a l’astronàutica. En línia. 
20.00.

Dimecres 17

Manlleu. Taller de cuina 
des del Sarró. Aprendrem 
a preparar plats saludables 
i creatius, amb aliments 
bàsics de la cuina 
tradicional marroquina. A 
càrrec de Latifa Chegdali i 
Khadija Mouklhis. Places 
limitades. Aula de cuina del 
Mercat Municipal. 16.00-
18.00.

Dijous 18

Centelles. L’hora del conte. 
Contes de primavera, a 
càrrec de Cristina Piñol (a 
partir de 3 anys). Activitat 
enregistrada. Disponible 
durant 24 hores al web de la 
biblioteca. En línia.

Ripoll. Hora del conte. 
Gianni Rodari: contes per a la 
revolta, a càrrec d’Assumpta 
Mercader. Instagram de la 
Biblioteca. 18.00.

Taradell. Cicle de xerrades 
Vivim la música. Parlem de 
Les 4 estacions de Vivaldi, 
a càrrec de Rafael Esteve. 
Centre Cultural Costa i Font. 
19.00.

Tona. Docs Barcelona 
del Mes. Projecció del 
documental The letter, de 
Maia Lekow i Christopher 
King. Dins dels actes del 8-M. 
Sala La Canal. 20.00.

Vic. Conversa en línia. 
“Sororitat: reconeixement 
mutu en clau feminista”. Cal 
inscripció prèvia. En línia. 
16.00-17.30.

Presentació del llibre Dona 
i poder, de Jenn Díaz, que 
conversarà amb Maria Balasch 
i Berta Camprubí. Aforament 
limitat. Casino de Vic. 19.00.

Òscar Vilaprinyó i Jordi 
Matas. Òscar Vilaprinyó al 
violí i Jordi Matas al piano 
interpretaran la Sonata per a 
piano i violí en Re menor de 
Johannes Brahms i la Sonata 
per a piano i violí en La major 
de César Frank. Dues de les 
obres més representatives de 
la música per a piano i violí. 
L’Atlàntida. 20.00.

Farmàcies

Vic

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | 
dia 15

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 
dia 16

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 17

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 18

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 15, 
16, 17 i 18

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 15, 16, 
17 i 18

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | 
dies 15, 16, 17 i 18

Torelló

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 15

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 16

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 17

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 18

Manlleu

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 15

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 16

✚ESTHER POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 17

✚ROSELL

C. Montseny, 71 | dia 18

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 16

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 17

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 15 i 18

Ripoll

 ✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dies 15, 
16, 17 i 18

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 15, 
16, 17 i 18

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Pequeños detalles 19.45

TORELLÓ  Dijous

El Casal Terra de telers 19.30

VIC  De dilluns a dijous

Sucre Les dues nits d’ahir 18.05
 Relic 17.40 i 20.00
 Minari. Historia de mi familia 17.45 i 19.25
 Minari. Historia (...) (VOSE) 19.55
 Raya y el último dragón 17.30
 Raya i l’últim drac 17.50
 Raya y el último dragón (VOSE) 17.40
 Raya y el último dragón (3D) 19.55
 Y llovieron pájaros 19.45
 Pequeños detalles 18.00 i 19.45
 Nuevo orden 20.20
 La última gran estafa 17.45
 La maldición de Lake Manor 20.15

VIC  Dimarts

L’Atlàntida Antología de un pueblo fantasma 20.00 (Cineclub Vic)
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natura”, pintures de Conxita 
Comas. Horari: de dilluns a divendres 

de 17.00 a 19.00. Fins al 31 de març.

Prats de Lluçanès

Sala d’exposicions de Cal Bach. 
Exposició “40 anys de Portades 
de Nadal de EL 9 NOU”. Horari: 

de dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 

i caps de setmana de 10.00 a 14.00. 

Fins al 28 de març.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Tabú. El món de la 
sexualitat i les emocions en la 
infància”, de l’Associació Reach. 
Horari: el de la biblioteca. Fins al 31 

de març.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“La captura. Dels paisatges d’en 
Vayreda a l’últim quadre d’Olot”. 
Col·lecció de Jordi Planas. Horari: 

de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 

i de 16.00 a 18.00 i diumenges i festius 

de 10.00 a 14.00. Fins al 25 d’abril.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Emociona’t. Vivències en temps 
de Covid”, dels alumnes de 3r 
de Primària. Horari: de dimarts a 

dissabte de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 

18.00 i diumenges i festius de 10.00 a 

14.00. Fins al 5 d’abril.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Estenem la igualtat”, en el 
marc del 8-M. Horari: de dimarts a 

dissabte de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 

18.00 i diumenges i festius de 10.00 a 

14.00. Fins al 21 de març.

Roda de Ter

Museu Arqueològic de l’Esquerda. 
Exposició permanent “L’Esquerda, 
la fortalesa del Ter”. Horari: de 

dimarts a divendres de 10.00 a 14.00, 

dimarts de 17.00 a 19.00 i dissabtes, 

diumenges i festius de 10.30 a 13.30.

Camprodon

Espai cultural Cal Marquès. 
Exposició “Hilari Salvadó. 
Alcalde de Barcelona quan 
plovien bombes”. Horari: divendres 

de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00, 

dissabtes de 16.00 a 20.00 i diumenges 

d’11.00 a 13.00. Fins al 21 de març.

Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició permanent “Sala de 
Paleontologia i Selecció del 
patrimoni pictòric”. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i festius 

de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 

(només obert quan hi ha exposició 

temporal).

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició “Animalades”, de Josep 
Vernedas. Horari: dissabtes de 18.00 

a 20.00 i festius de 12.00 a 14.00 i de 

18.00 a 20.00. Fins al 28 de març.

Biblioteca La Cooperativa. 
Exposició “Quan parles fas 
màgia”, del Voluntariat per la 
Llengua. Horari: el de la biblioteca. 

Del 18 al 29 de març.

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere de 
Casserres. Exposició permanent 
“Una mirada al passat per a un 
futur més sostenible”. Horari: de 

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

Sala d’exposicions de Can Puget. 
Exposició “Des de la nostra pell”. 
Mostra col·lectiva i singular 
d’obres de dones artistes. Horari: 

de dijous a diumenge de 18.00 a 20.00. 

Fins al 28 de març.

Museu del Ter. Exposició “Ocellots 
del Ter. Els ocells del Ter de 
Manlleu, d’Instagram al Museu”. 
Selecció exhaustiva d’imatges 
de 86 espècies d’ocells diferents 
de Lluís Mundet, Albert Pedro, 
Gaspar Prat i Joan Carles Rovira. 
Horari: de dimarts a diumenge i festius 

de 10.00 a 14.00. Fins al 30 de setembre.

Museu del Ter. Exposició “Espai 
Natural Guilleries-Savassona”. 
Horari: de dimarts a diumenge i festius 

de 10.00 a 14.00. Fins al 30 de març.

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició 
“Com arbres que caminen”, d’Imma 
Soler i Marina Berdalet. Horari: el 

de la biblioteca. Fins al 31 de març.

Museu de Moià. Exposició “Les 
aventures de l’Aura”, de Remei 
Graupera i Montse Bugatell. 
Horari: dijous, divendres i ponts de 

10.30 a 14.00, dissabtes de 10.30 a 14.00 

i de 15.30 a 18.00 i diumenges i festius 

de 10.30 a 15.00. Fins al 14 de maig.

Montesquiu

Parc del Castell de Montesquiu. 
Exposició “41a Mostra 
Internacional i Multidisciplinària 
d’Art Contemporani”, del Circuit 
Artístic, comissària Eva Cunill. 
Horari: dissabtes i festius d’11.00 a 

14.00. Fins al 28 de març.

Olost

Espai Perot Rocaguinarda. 
Exposició “Una mirada per la 

19.00 i festius tancat. De l’11 de març 

al 30 d’abril.

ACVic. Exposició “Trilogia de la 
realitat oculta”, d’Isaki Lacuesta. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

19.00 i festius tancat. Fins al 30 d’abril.

COAC Vic. Exposició “Per durar”. 
Recull de fotografies del treball 
de més d’un centenar de dones 
en les feines de restauració dels 
arrebossats tradicionals en la 
concessió Allou-Sana, a Burkina 
Faso. Horari: de dilluns a dijous de 9.00 

a 13.00 i de 15.00 a 16.00 i dissabtes de 

10.00 a 13.00. Fins al 7 d’abril.

Galeria tres-e-u. Exposició “Fins 
que el confinament ens separi”, 
de Joana Casas Poves. Horari: 

dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 a 

13.00 i dilluns, dimecres i divendres 

de 17.00 a 20.00. Fins al 31 de març.

L’Albergueria. Exposició “Vinc 
del no-res i marxo cap al tot”, 
d’Anna Viñas Mata. Horari: 

dijous i divendres de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

19.00, diumenges i festius d’11.00 a 

14.00. Fins al 18 d’abril.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “Goula. Projecte d’art, 
joc i memòria”, de Monsita 
Rierola i Jordi Lafon, a cura d’Ana 
M. Palomo. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 16.00 

a 19.00, dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 

16.00 a 19.00 i diumenges i festius 

d’11.00 a 14.00. Fins al 25 d’abril.

Nau central de la Pietat. 
Exposició sobre la decoració de la 
catedral de Vic que havia pintat 
Josep M. Sert. Horari: de dimarts a 

divendres de 16.00 a 19.00, dissabtes 

de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 i 

diumenges de 10.00 a 14.00 i de 16.00 

a 19.00. Fins al 20 de juny.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició 
“Dones: Mirades”, de l’artista 
Monique A. Girard. Horari: de 

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 19.00. Fins al 25 d’abril.

Sant Hipòlit de Voltregà

Casa del Mallol. Exposició 
“Dones i art”. Horari: dimarts, 

dimecres i dijous de 10.00 a 13.00 i 

de 17.00 a 19.00 i diumenges de 17.00 

a 20.00. Fins al 28 de març.

Sant Julià de Vilatorta

Ca l’Anglada. Exposició 
“Vilatorta i la sardana”, en 
commemoració dels 50 anys de 
l’Agrupació Sardanista de Sant 
Julià. Horari: cada dia excepte dijous 

de 10.00 a 13.00. Fins al 31 de març.

Taradell

Centre Cultural Can Costa 
i Font. Exposició “Dones 
esportistes”. Homenatge a les 
dones que en una època difícil per 
a les seves aspiracions esportives 
van decidir trencar l’estereotip 
femení i van fer de la passió 
esportiva la seva forma de vida. 
Horari: tots els dies excepte dimarts de 

18.00 a 21.00. Fins al 29 de març.

Vic

ACVic. Exposició “Ni mai ni res ni 
enlloc”, de Sol Roca i Claudi Dosta. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00 i festius 

tancat. De l’11 de març al 30 d’abril.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 7”. Imatge de Josep 
M. Montaner i text de Jordi 
Lara. Horari: de dimarts a divendres 

de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Eliminació radical que 
durant una època es va fer al camp. Au, digues 
el teu nom / 2. Ronyós com l’amant d’en Grou-
cho Marx. Ha d’estar sempre tan al mig que 
es col•loca al centre dels centres / 3. Santíssim 
prefix. Un bistec servit per l’altra banda. Unió 
de Fabricants de Colònia / 4. Al riu és tan ver-
tiginós com traïdor. Commiseració per l’obra 
de l’escultor / 5. Amb no res la tens emociona-
da. Si no fos pel ventall podria ser nova / 6. La 
Núria pla, que no hi troba pujades ni baixades. 
Quaranta per cent dels drets / 7. El plany de mig 
país. Acolorida i fràgil com la Lilí però en versió 
herbàcia / 8. Un full que porta les franceses a la 
bogeria. Abans hi anaven quatre marginats, ara 
els qui no hi van són els antiquats / 9. Tercera 
de tres. Panotxa sense gra ni sentit comú. I ter-
cera del tros / 10. Aquella mediocritat de la po-
licia franquista. Molt enfadats per la destrossa 
del sitar / 11. De les lianes al miracle. Tresor pú-
blic que a mi no m’han deixat veure mai. Besat 
sense vocalitzar / 12. Vigilant personal. Morir 
en un típic jardí elxà / 13. No es gasta ni cinc 
en sabates pel bestiar. Sí érem caragirats és per 
culpa de la mama, que era francesa.

VERTICALS: 1. Zel de la femella que el mestre 
escapça d’arrel. Un petit a més a més d’última 
hora / 2. Malaltia que colpeix sobretot el cam-
pió de xarranca. Unitat d’expressió amfíbia / 3. 

Dipòsit mineral que abasta quasi tota Trípoli. 
Feia música a Barcelona molts anys abans de 
Zeleste / 4. Encenen encens. Italians de l’any 
de la mariacastanya. Mal to / 5. Es queixi de 
les orenetes que vénen d’Itàlia. El més pati-
dor de tota la taula (periòdica) / 6. Estan en 
consonància amb la misèria. És un assumpte 
de voltors. Pot generar rebuig / 7. I aquesta, 
indignació. Ajuntar mascle i femella per tal 
que acabin anant a parir. Un mal pas a la sauna 
nova / 8. L’idiota de Venècia. No és qüestió de 
medecines ans de medicina / 9. Li fan escla-
tar el cor al fart. Fer sortir la gent de casa per 
la tassa del vàter. Al cor d’en Galmés / 10. Tu 
també et dius així, castanyoleta. Embadaleixi 
amb la contemplació del sostre / 11. De petits 
és una desgràcia, de grans una fatalitat, de ve-
lls la normalitat. El rus de sempre / 12. Càrrec 
acadèmic amb seu a Vallfogona. El trespol vist 
per sota però per dalt.
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04

www.synlab.es

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

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

PODOLOGIA:

Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55

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

Ivonne Alonso Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

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

TERÀPIA VISUAL

Martina Sans Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55

Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22

C. Nou, 43
93 886 10 55

VIC

GUIA
MÈDICA

Si voleu
ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

GUIA MÈDICA

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.

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

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

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

ViCFem analítiques privades i per mútues

Cal demanar cita prèvia a:
wwww.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari

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

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

MEDICINA DE CAPÇALERA
- Dra. A. Ramos
- Dra. C. Álvarez
- Dra. S. Martínez de Arenzana
- Dr. V. Canal

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

REvISIoNS gENERALS

PRovES CoMPLEMENTÀRIES
• ENDoSCòPIA amb anestèsia

- Dr. R. Barniol
• ECogRAFIA

Ecocardiografia doppler 
Ecografia general, ginecològica 4D
Transrectal, Transvaginal Ginecològica 
Abdominal
Troncs supraaòrtics

• PRovES D'ESFoRÇ
• HoLTER E.C.g.
• HoLTER PRESSIÓ (MAPA)
• DENSIToMETRIA
• URoDINAMIA
• CISToSCòPIES/

HISTERoSCòPIES
• RADIogRAFIES
• AMNIoCENTESIS

EspEcialistEs
Cardiologia Prof. A. Bayés de Luna, Prof. T. Bayés 

Genís, Dr. J. Riba, Dr. P. Codina
Cardiologia pediàtrica Dr. F. Rosés
Medicina interna i geriatria Dr. J. Brugués, Dr. R. Pujol
Neurologia Dr. A. Arboix, Dra. A. Bayés
Reumatologia Dr. R. Sanmartí, Dr. J. Rodríguez
Aparell digestiu Dr. R. Barniol
Oncologia Dr. E. Batiste-Alentorn
Endocrinologia Dr. I. Saigí
Dermatologia Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany, Dr. R. 

Torné, Dra. L. Canal
Dermatoestètica Dra. L. Canal i Dra. E. Quintana
Psiquiatria Dr. J. del Río, Dra. M. Aubareda
Psiquiatria infantil i juvenil Dr. P. Tàpias
Al·lèrgia-immunologia clínica Dra. A. Sala 
Al·lèrgia pediàtrica Dra. A. López
Pediatria Dr. P. Domènech, Dra. A. López
Ginecologia i Obstetrícia     Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau
Ginecologia i reproducció assistida Dr. X. Saura, Dra. N. Gil, Dra. N. Murcia
Urologia Dr. J. Fernández-Zuazu
Angiologia i cirurgia vascular Dr. O. Parés
Otorrinolaringologia Dr. M. Molinero, Dr. J. Camprubí
Oftalmologia Dr. J. Tell, Dr. S. Bofill, Dr. J. Oliveres
Oftalmologia infantil Dra. M. Vidal
Traumatologia Dr. Ll. Guillamet, Dr. F. Díaz, Dr. G. Bori
Pneumologia Dra. S. Molina, Dr. Joan Serra
Cirurgia general Dr. J. Molinas
Cirurgia oral i maxil·lofacial Dra. Darder
Cirurgia estètica i reparadora Dra. A. Torres, Dra. N. González, Dr. P. Bosacoma
Clínica del dolor Dra. M. Jiménez
Psicogeriatria Dr. F. Escabia
Medicina de família Dr. J. Fontarnau
Medicina del son Dra. Ester Tió
Anestesiologia Dr. J. de Ferrer, Dra. M. Jiménez, Dra. T. Planella
Psicologia Llic. P. Borrat
Psicologia infantil Llic. I. Verdaguer
Neuropsicologia Llic. I. Sala
Psicologia transpersonal Llic. M. Pellicer
Dietètica i nutrició Dra. E. Quintana
Podologia Sra. C. Sallent
Logopèdia Sra. M. Mauri
Fisioteràpia Sra. C. Garolera, Sra. M. Torra, Sra. A. Soler, Sra. M. Parra
Òptic-Optometrista Sra. A. Grifell
Anàlisis clíniques Dr. J. Fargas

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

L’ecografia pulmonar és una tècnica que permet obtenir informació com-
plementària al professional mèdic, de manera ràpida, per valorar alguns 
problemes respiratoris i cardíacs. Es poden prendre decisions sobre com 
atendre la persona malalta des de la primera valoració. En particular, so-
bre la gravetat del cas i la necessitat o no d’un recurs hospitalari.

Més avantatges per a pacient i professional
En l’abordatge de la malaltia per la Covid-19, l’ecografia pulmonar pre-
senta alguns avantatges respecte a altres tècniques, com ara:

És innòcua, no irradia
Es fa al costat del pacient, fins i tot al domicili, de manera que es poden 
evitar desplaçaments de persones que poden infectar.
Disposem d’aparells portàtils (sondes wifi) que faciliten la tècnica en un 
context d’atenció incòmode per les mesures de seguretat (EPI, pantalles, 
mascaretes…).
És més fàcil de desinfectar que una TAC.
És igual de sensible que una TAC, i més sensible que una radiografia. 
Això implica que permet detectar la pneumònia més precoçment, i des-
cartar-la quan no hi és.
Es pot fer el seguiment del pacient, detectant de manera fiable millora o 
empitjorament amb el pas dels dies.
La formació de professionals en l’ús de l’ecografia pulmonar als CAP és 
factible en formats semipresencials, i es promou i es facilita des de la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Una imatge ‘fantasma’
En l’ecografia pulmonar, a diferència de l’ecografia abdominal o cardía-
ca, el professional no veu la representació real de l’òrgan que està ava-
luant de manera directa, com passa amb el fetge o una vàlvula del cor. 
El que s’interpreta són distorsions produïdes per l’aire dels pulmons en 
la imatge, i aquestes imatges corresponen a patrons de normalitat o, 
per contra, suggestius de patologia. Per això, si cal aprofundir més en el 
diagnòstic, poden ser necessàries altres exploracions més específiques 
com la TAC.

L’ARRIBADA DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 ENS HA OBLIGAT A 
REPENSAR LA MANERA COM ATENEM ALGUNS PROBLEMES DE 
SALUT PER TAL D’ADAPTAR-NOS A LA NOVA SITUACIÓ. UN ASPECTE 
NOVEDÓS ÉS LA INTRODUCCIÓ DE L’ECOGRAFIA PULMONAR EN 
L’ABORDATGE DE LA MALALTIA PER COVID-19.

L’ecografia puLmonar en 
La maLaLtia per La coViD-19
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40anys
Portades de Nadal

Visiteu l’exposició dels 40 
cartells que han estat portada 
de Nadal d’EL 9 NOU del 1980 
al 2020.

Sala d’exposicions de Cal Bach

Del 12 al 28 de març

De dilluns a divendres, de 8 a 13h
Els caps de setmana, de 10 a 14h

Amb el suport de:

Organitza:

EXPOSICIÓ A
PRATS DE LLUÇANÈS

Col·labora:

Dilluns, 15 de març de 202138

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

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

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

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

Si voleu ser-hi,
truqueu al

93 889 49 49

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

Compro pisos
al Comptat

24 / 48 hores
joan 617 28 08 50

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

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

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

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

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

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

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

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

Ajuts Diversificació 
Agrària

guia SeRveiS

Serveis

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

Compres

Interessat compra terreny a 
Folgueroles/Tavèrnoles de 
400 m2. Particular. Tel. 626 41 
33 56.

vendes

Venc, especial revenedors;
joguines, estris cuina, patinet. 
Esports: petanca, golf; clauers, 
llibres, màquines d’escriure, 
portàtil, projector diapositives. 
Tel. 626 70 62 71.

Traspàs

Es traspassa per motius de 
salut carnisseria xarcuteria 
amb obrador a població de 
la comarca. negocitraspas@
gmail.com

peTiTS aNuNCiS



LA GUIANOU9EL Dilluns, 15 de març de 2021 39EL 9 TV

Albert Canadell,   
al ‘Quatre paraules’
Albert Canadell, autor 
del recull de narracions 
La ferida (Premi Joaquim 
Ruyra 2020), serà dimarts 
a l’espai de llibres de Jordi 
Vilarrodà. 

Quatre paraules 
dt., 20.00, 21.00, 22.00 i 23.30

Conferència  
de Marina Geli
L’exconsellera, metgessa 
i coordinadora del Centre 
d’Estudis Sanitaris i 
Socials de la UVic-UCC 
serà dimecres a l’Aula 
d’Extensió Universitària.  

Aula d’Extensió Universitària 
dimecres, 17.30 i 22.00

Joan Mas, 
a ‘La tramoia’
El cantant osonenc par-
larà dimecres del con-
cert que faran a la Nau 
Espacial de Centelles 
amb el quartet vocal 
Metropolitan Union.

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 15

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Montcau. 
6.30 TELÓ DE FONS. Dansa 
metropolitana 2021. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenten: Marc 
Rodríguez i Thaïs Trujillo. 
09.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Montcau. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Antoni Trilla, cap d’Epi-
demiologia i Medicina Preven-
tiva de l’Hospital Clínic; Najat 
El Hachmi, escriptora i autora 
de Dilluns ens estimaran, premi 
Nadal 2021, i Xavier Ginesta, 
professor de màrqueting espor-
tiu de la UVic-UCC, sobre les 
eleccions al Barça. Presenta: 
Natàlia Peix.
13.30 CAMINS DE L’EIX. El 
Pallars Sobirà. 
13.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 

14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 AVENTURA’T. El 
Petrechema amb esquís. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
Presenta: Clara Tena. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT. Presen-
ta: Pere Puig. 
20.00 TELÓ DE FONS.  
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entre-
vista al mecenes Joan-Artur 
Roura, que ha cedit en dipòsit La 
Sagrada Família amb Sant Joa-
net al Museu Episcopal de Vic; i 
Dietètica i Nutrició amb Merit-
xell Bansell. Presenta: Clàudia 
Dinarès
21.00 TEMPS AFEGIT. L’actuali-
tat esportiva d’Osona. La Segona 
Catalana de futbol no es reprèn. 
Presenten: Esther Rovira i Laia 

Miralpeix. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 TEMPS AFEGIT.  
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 TELÓ DE FONS. A
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimarts 16

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN. 
12.30 TEMPS AFEGIT.  
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix.
14.30 LA PORTERIA. 
15.30 CAMINS DE L’EIX.  
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
19.00 CONNECTI.CAT. 
20.00 QUATRE PARAULES. 
Espai dedicat al món dels llibres. 
Entrevista a Albert Canadell, 
sobre el recull de narracions La 
ferida (Premi Joaquim Ruyra 
2020). Presenta: Jordi Vilarrodà.
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Informa-
tiu i magazín d’Osona. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 QUATRE PARAULES.  
21.30 CAMINS DE L’EIX. 
22.00 QUATRE PARAULES. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN. 
23.00 LA LLEGENDA DEL 
FALATELL. Capítol 1. Sèrie 
sobre la història del Carnaval de 
Terra Endins. 
23.30 QUATRE PARAULES.
0.00 GAUDEIX LA FESTA. Tot 
esperant els castells. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 QUATRE PARAULES. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.   

Dimecres 17

6.00 EL 9 MAGAZÍN.  
6.30 QUATRE PARAULES.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN. 
12.30 QUATRE PARAULES.  
13.00 AVENTURA’T.  
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 QUATRE PARAULES. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
16.30 AVENTURA’T. 
17.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Conferències. Mari-
na Geli, metgessa: “Resposta 
social de la ciència a la Covid-19”. 

18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.  
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 AVENTURA’T. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Informa-
tiu i magazín d’Osona. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 LA TRAMOIA. Entre-
vista al cantant osonenc Joan 
Mas, membre del quartet vocal 
Metropolitan Union, que diu-
menge actuarà a la Nau Espacial 
de Centelles; i el vigatà Xevi 
Rodríguez, líder del grup de rock 
dur Barrica Barraca. Presenta: 
Jordi Sunyer.
22.00 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Marina Geli. 
23.00 EL 9 MAGAZÍN.  
23.30 LA TRAMOIA.  
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 AVENTURA’T. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dijous 18

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN.  
12.30 LA TRAMOIA.  
13.30 TELÓ DE FONS. Arts 
escèniques. Presenta: Laura Con-
treras. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TELÓ DE FONS.  
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Infor-
matiu i magazín d’Osona. 21.00 

ANGLE OBERT. Entrevista a 
Francesc Codina, coautor del 
llibre Picar Pedra i Núria Roca 
(IPSM), alcaldessa de Sant Martí 
de Centelles. 
22.00 TELÓ DE FONS.  
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 ANGLE OBERT. 
0.00 TELÓ DE FONS. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 GAUDEIX LA FESTA. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Cada matí, 
‘Territori 17’
Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer condueixen 
el magazín matinal 
del Ripollès, Osona, 
el Moianès i el Vallès 
Oriental.  

Territori 17 
de dilluns a divendres, 9.00

Els clubs de la 
Segona Catalana
La competició de la 
Segona Catalana de futbol 
ja no es reprendrà aquesta 
temporada. Alguns dels 
clubs seran a la cita espor-
tiva de cada dilluns.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.00

Entrevista 
a Joan-Artur Roca
Clàudia Dinarès conver-
sa aquest dilluns amb 
el mecenes que ha cedit 
en dipòsit La Sagrada 
Família amb Sant Joanet 
al MEV.

El 9 magazín 
de dilluns a divendres, 20.30
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Addicte a les xarxes soci-
als?

Avui a Instagram, demà ja 
veurem…

Una cançó.
Dolce Vita, de Ryan Paris.
Un llibre.
Trilogía Africanus, de San-

tiago Posteguillo.
Una pel·lícula.
Regreso al futuro. 
Un programa o sèrie de 

televisió.
M’encanta The Big Band 

Theory... Bazinga!
Un programa de ràdio.
El búnquer, de Catalunya 

Ràdio.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Escape Room.
Un restaurant.
El Catalunya, cuina caso-

lana.
El plat preferit.
Les paelles que faig a la 

Fosca, a l’estiu.
Una beguda.
Qualsevol que pugui barre-

jar amb aigua.
L’últim viatge que ha fet.
A Suïssa, abans de la pan-

dèmia.
El millor lloc d’Osona.
N’hi ha un munt. L’últim 

dels que he estat, el Salt de la 
Minyona.

I de Catalunya?
La Costa Brava.
I del món?
Austràlia.
On no portaria mai ningú?
Als jutjats de Vic, de visita.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb tots els que em vul-

guin explicar anècdotes inte-
ressants.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Amb algú a qui no li agradi.
Quin és l’últim regal que 

li han fet?
Un tatuatge, que em van 

regalar els companys del 
despatx. 

Abans hi havia samarre-
tes reivindicatives, ara 
es fa amb la mascareta. 
A la constitució del 
Parlament, Anna Erra i 
Jordi Munell portaven 
les de l’Ajuntament de 
Vic i Ripoll, respectiva-
ment; Marta Moreta, de 
color vermell socialista, 
i Teresa Jordà, de defen-
sa del món rural. Aviat 
sortiran col·leccionistes 
de mascaretes.

El futbol ha evoluci-
onat molt... massa. 
A Primera Catalana, 
el Llagostera utilitza 
drons durant el partit 
per analitzar el joc des 
de l’aire i fer les correc-
cions necessàries. Ho 
van fer fa uns dies al 
camp del Vic-Riuprimer 
i aquesta setmana a 
Tona. On anirem a 
parar?

Drons

Un dels indicadors que 
arriba el bon temps són 
les múrgoles. L’alcal-
de de Sant Pere, Jordi 
Fàbrega, amant del bosc 
i expert boletaire, expli-
cava que ja n’ha trobat. 
Tot i la insistència d’al-
guns, no diu on. Però 
llança un avís: “Si cui-
dem la natura tindrem 
retorn, si no les futures 
generacions no en tro-
baran [de múrgoles]”.

Múrgoles

L’alcalde de Molló, Pep 
Coma, és una de les 
autoritats que van par-
ticipar aquest diumen-
ge en un acte contra els 
talls a carreteres fronte-
reres entre el Vallespir 
i l’Alt Empordà. Ja se 
sap que no es pot sortir 
de la comarca, però per 
actes de representació 
política el confinament 
no té fronteres.

Fronteres

Mascaretes

Cromos
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“No dic mai mentides, en 
tot cas ometo la veritat”

A quina hora es lleva?
A les 7.22.
A quin cantó del llit 

dorm?
A l’esquerre.
Una paraula que li agradi?
Gràcies.
L’última vegada que va 

anar a missa?
El desembre del 2020.
Un insult.
Cara cul.
Una mania.
Escoltar música mentre 

em dutxo.
Un personatge històric.
N’hi han tants... Carle-

many.
Qui és el teu/teva crush?
Ostres. M’acabo d’adonar 

que no en tinc cap.
Un hobby.
Cuinar.
Un lema.
Siempre positivo, nunca 

negativo.
El treball dignifica?
I segons Pepe Rubianes, 

pule el alma... i els collons!
Què el treu de pollegue-

ra.

La incompetència.
Què li fa riure?
L’humor semàntic.
I plorar?
Les cebes i els Beatles.
Quin esport practica?
Córrer, tennis, piscina, 

bicicleta, pàdel, pilates...
És fanàtic del Barça?
Només quan guanya.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat?
Plegat, soc molt ordenat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
No ho sé, vaig votar amb 

els ulls i el nas tapats.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Estem en horari infantil, 
oi? No ho puc dir...

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys?

Tot, perquè m’ho vaig pas-
sar molt bé.

I què no repetiria? 
Alguna pífia o altra... 

Què canviaria del seu cos?
El genoll dret que grinyola 

per un de nou, la resta ja 

m’hi he acostumat.
I del seu caràcter?
Ho he preguntat al meu 

entorn i ningú gosa contes-
tar.

Si mai el perden, on l’hau-
rien d’anar a buscar?

Xerrant amb alguna roma-
guera…

Per què o per qui diria 
una mentida?

No dic mai mentides, en 
tot cas ometo la veritat.

Els seus amics de veritat 
hi caben en una mà?

No, em calen totes dues, i 
dos dits d’un peu.

Un secret confessable.
No m’agrada el gintònic.
A sobre o a sota.
Quan em deixen, no puc 

posar condicions.
Què haurem après de la 

pandèmia?
Sobretot aguantar-te la tos 

en un supermercat.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
La de l’amor platònic. Com 

pot ser que no en tingui cap! 
Quina pena...

Albert Sentias

SOC AIXÍ...

Vic/Roda de Ter

Procurador i administra-
dor de finques


