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Osona no millora
u És la tercera comarca amb un risc de 
rebrot més alt i gairebé el 8,5% de les 
proves diagnòstiques acaben donant positiu

Un dels objectius per a aquest any de 
Càritas Diocesana de Vic és fer un canvi 
en la gestió del tèxtil per dignificar el 
lliurament de roba a les persones més 
vulnerables, que han augmentat a causa 

de la pandèmia. El futur model passa per 
l’obertura de botigues de segona mà a 
Ripoll i Vic on anar a buscar les peces de 
roba. També per reduir l’impacte ambi-
ental que comporta el seu reciclatge i lli-

gat amb aquest tractament de les peces 
com a residu, la creació de llocs de tre-
ball. En punts com a Camprodon, però, 
el rober actual serveix com a via d’accés 
per detectar persones en risc d’exclusió.

(Pàgines 2 a 6)

Les denúncies per 
violència de gènere a 
Osona s’han reduït 
el 2020 i al Ripollès 
han augmentat

Les obres de 
millora de la C-17 
entre Centelles 
i la Garriga 
comencen dilluns

(Pàgina 9)
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(Pàgina 8)

Un rober per ‘abrigar’ les necessitats

u Els experts consultats no troben el 
perquè d’aquesta situació i apunten  
que la provoca una conjunció de factors 

Torelló rep una 
subvenció per 
exhumar la fossa 
d’un altre soldat 
de la Guerra Civil

(Pàgina 33)

(Pàgines 10 i 11) Catalina Cañellas, Gita Khadgi i Zoraida Chaverra, voluntàries del rober de Càritas de Camprodon

Protesta contra les 
noves detencions 
per l’atac als Mossos

Els Mossos van detenir 
dijous tres persones més 
per l’atac a la comissaria de 
Vic. Al vespre es va convo-
car una protesta.

(Pàgina 12) (Pàgina 41)

La plantilla de Girbau 
ratifica l’acord per reduir de 
76 a 48 els acomiadaments

La plantilla de Girbau va 
ratificar dimecres amb el 
93% dels vots el preacord 
a què van arribar el comi-
tè d’empresa i la direcció 
per reduir de 76 a 48 el 
nombre d’acomiadaments. 
D’aquests, 9 seran preju-
bilacions i 10 sortiran amb 
indemnitzacions incen-
tivades. La resta rebran 

indemnitzacions de 36 dies 
per any treballat amb un 
màxim de 30 dies. La direc-
ció de Girbau va presentar 
el passat mes de gener un 
expedient de regulació que 
preveia els acomiadaments 
per fer front a la baixada de 
la facturació per culpa de la 
Covid-19. Els treballadors 
van fer accions de protesta.

L’escriptora 
vigatana Laila 
Karrouch publica 
la novel·la ‘Que 
Al·là em perdoni’ 

(Pàgina 42)

Presenten el 
projecte d’estació 
de mercaderies de 
Manlleu als fons 
d’ajuts europeus

(Pàgines 38 i 39)

El Molí de la Llavina 
de Centelles, entre 
els masos que porten 
més anys habitats per 
la mateixa família

(Pàgina 52)
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Les dades d’Osona empitjoren 
després de mesos d’estancament 
Des del novembre que els casos positius no baixen al mateix ritme que a la majoria de comarques

Tot i que sigui amb matisos, l’aixeca-
ment del confinament comarcal fa 
pensar que aquest cap de setmana tor-
naran les cues a la C-17 al Ripollès o 

les aglomeracions a punts com Collfor-
mic. La relaxació de les mesures coin-
cideix amb un empitjorament general 
de les dades. A Osona van quedar es-

tancades després de la segona onada i 
a hores d’ara encara hi ha més dubtes 
que certeses sobre per què el virus ha 
tingut tanta incidència a la comarca.  
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El parc de la plaça Monmany de Sant Pere, que com la resta estarà tancat durant una setmana 

Un 6% dels tests 
del Ripollès 
surten positius
Ripoll Tot i petites fluctu-
acions, els indicadors del 
Ripollès es mantenen rela-
tivament estables, amb un 
6% de positius del total 
de proves de detecció i un 
risc de rebrot que aquest 
dijous se situava a 200 
punts, al mig de la taula 
de totes les comarques 
catalanes. A l’Hospital de 
Campdevànol ara mateix 
hi consten cinc pacients 
ingressats amb Covid-19 i 
set més que es recuperen 
dels efectes de la malaltia. 
Dimecres es va reunir de 
manera telemàtica la Junta 
Local de Sanitat Ampliada 
de Ripoll. El doctor Pedro 
Cabrero hi va explicar que 
confien estendre la vacu-
nació massiva al territori 
entre l’abril i l’agost. 

Gairebé 3.800 
vacunats amb 
AstraZeneca

Vic A Osona hi ha 3.798 
persones a les quals s’ha 
administrat la primera 
dosi de la fórmula d’Astra-
Zeneca i 9 que també han 
rebut la segona. L’Agència 
Europea del Medicament 
va avalar aquest dijous que 
“és segura i eficaç”. Fins 
que es reprengui la vacuna-
ció, de moment al Sucre de 
Vic s’hi continua inoculant 
el vaccí de Pfizer a sanita-
ris que ho tenien pendent.  

Vic

Txell Vilamala

No hi ha manera de fer net. 
Osona va patir de valent 
amb la segona onada de la 
pandèmia, sobretot l’última 
quinzena d’octubre, però 
després de superar el pic de 
casos positius la incidència 
del virus no hi ha baixat al 
mateix ritme que a la resta 
de Catalunya. Ja fa gairebé 
cinc mesos que la comarca 
reporta setmanalment entre 
350 i 530 nous infectats, 
unes xifres que la mantenen 
sempre al pòdium de les 
zones amb pitjors indicadors. 
Ara mateix només la superen 
en risc de rebrot (609) la Vall 
d’Aran (831) i l’Alt Urgell 
(824) i és també una de les 
cinc on més proves diagnòs-
tiques acaben donant positiu 
(8,48%) respecte al total 
realitzat. El mateix context 
és el que explica que setmana 
rere setmana tampoc hi hagi 
descensos significatius en el 
nombre de pacients hospita-
litzats. 

Tal com ja publicava EL 9 
NOU del passat 6 de novem-
bre, fins ara cap autoritat 
sanitària ha estat capaç 
d’explicar per què Osona 
s’ha estancat en comptes de 
seguir el mateix patró que la 
resta de comarques. Mòni-
ca Carol, cap del Servei de 
Vigilància Epidemiològica i 
Resposta a Emergències de 
Salut Pública a la Catalunya 
Central, diu que hi treballen 
intensament, però “hem 
d’admetre que ara per ara no 
tenim una resposta clara”. 
Això fa que una vegada més 
prengui força la hipòtesi 
d’una conjunció de factors, 
entre els quals EL 9 NOU 
ha assenyalat altres cops les 
desigualtats socials i d’habi-
tatge, la possibilitat que no 
s’estiguin detectant tots els 
positius asimptomàtics o la 
falta de responsabilitat indi-
vidual.   
 Transmissió en “entorns 
socials i familiars”. Segons 
Carol, un 80% dels brots que 
es detecten a Osona tenen 
origen a casa o en trobades 
amb altres persones. Això 
fa que Salut Pública consi-
deri que “no té fonament” 
especular sobre contagis en 
entorns laborals, com ara la 

indústria càrnia, però per 
contra aquesta és una de les 
possibles causes que sosté 
l’estadístic Gerard Giménez: 
“Podria tractar-se d’una com-
binació d’atzar (en els casos 
positius inicials) amb nivells 
que després es mantenen ele-
vats fruit d’activitats essenci-
als com aquesta”.
 Desigualtats socioeco-
nòmiques. Els cribratges 
massius de l’estiu es van 
concentrar a Vic i Manlleu, 
i als barris amb rendes més 
baixes. El pas dels mesos ha 
demostrat que els ingressos, 
la possibilitat de permetre’s 
deixar de treballar malgrat 
no disposar de contracte o la 
quantitat de persones amb 
qui es comparteix habitatge, 

igual que viure allunyat de 
l’opinió pública, són claus de 
volta a l’hora de complir cor-
rectament els aïllaments.
 Consciència social i 
hàbits de relació de les 
diverses comunitats que 
integren Osona. L’Organit-
zació Mundial de la Salut 
(OMS) ha instaurat el con-
cepte de fatiga pandèmica 
per referir-se a l’esgotament 
respecte a les mesures de 
prevenció, que pot desembo-
car en deixar de dur masca-
reta o no respectar el límit 
de persones permeses en les 
trobades socials. “Treballem 
colze a colze amb els governs 
municipals per anar recor-
dant les mesures”, apunta 
Carol, “però aquesta fatiga és 

present arreu de Catalunya i 
ens preguntem si pot ser que 
en aquesta comarca hi esti-
gui impactant més”. 
 Variant britànica. Es va 
convertir en la dominant a 
Osona ja al febrer, i és més 
contagiosa que l’originària 
de Wuhan. Tot i això, es pot 
contenir aplicant les matei-
xes mesures.
 Dades que costen de 
redreçar. Els indicadors 
epidemiològics d’Osona han 
estat malament en compa-
ració amb els de la resta del 
país des de l’agost. Teresa 
Sabater, gerent en funci-
ons de la Regió Sanitària 
Catalunya Central, explicava 
fa unes setmanes a EL 9 NOU 
que “van pujar tant que ara 

també costen molt de millo-
rar, igual que és lògic que tri-
guis més a baixar de l’Everest 
que de Montserrat”.
 Alt percentatge d’asimp-
tomàtics, sobretot joves. És 
una hipòtesi que s’ha barallat 
en diversos estadis de la pan-
dèmia, però Carol descarta 
que actualment es tracti d’un 
factor rellevant a la comarca, 
ja que el “sistema d’identifi-
cació i diagnòstic dels casos 
positius funciona molt bé. 
Més del 80% de les vegades, 
en cinc dies s’ha informat  
sobre l’aïllament i avisat els 
contactes estrets”.
 Distorsió. Els principals 
indicadors epidemiològics 
es calculen basant-se en 
100.000 habitants i ni tan 
sols Vic (46.214) ni Manlleu 
(20.573) s’hi aproximen. Des 
de l’Agència de Salut Pública 
recorden que això pot pro-
vocar distorsions a l’hora 
d’analitzar, de comparar i 
interpretar les dades. 

Sant Pere de Torelló

G.R.

El moviment dels gronxa-
dors i el xivarri dels infants 
a Sant Pere, des d’aquest 
dimecres només se sent a les 
hores del pati de l’institut 
escola Josep M. Xandri, quan 
els alumnes hi van en grups 
bombolla. La resta d’hores 
no es pot traspassar la cinta 
que van instal·lar dimecres 
al matí. És una de les mesu-

res que ha pres el consistori 
a causa de l’elevada inci-
dència de la Covid-19, amb 
un risc de rebrot de 6.179 
i 43 casos diagnosticats els 
darrers set dies. Ho han fet 
a instàncies del Procicat, 
segons anunciava dimarts a 
la nit l’alcalde, Jordi Fàbrega 
(EpSP), ja que en el darrer 
mes no hi ha hagut manera 
de reduir els contagis i la 
velocitat de propagació, que 
frega el 3. Ho fan per evitar 

les trobades socials al carrer, 
un dels principals focus, 
segons l’alcalde, juntament 
amb les reunions famili-
ars. Entre les mesures, que 
d’entrada es prenen per una 
setmana i que es revisaran 
dimecres que ve amb el Pro-
cicat, hi ha també anul·lar 
totes les activitats culturals 
i socials previstes, el tan-
cament dels equipaments 
esportius i suspendre les 
activitats extraescolars.  

Mesures excepcionals a Sant Pere



EL TEMANOU9EL

m

Divendres, 19 de març de 2021 3Els efectes del coronavirus

Un any sencer tancat a casa
Ferran Genís, de Sentfores-La Guixa, té una cardiopatia congènita que li ha privat de 

sortir del seu domicili per la pandèmia, ja que no pot portar mascareta perquè s’ofega

Sentfores-La Guixa

Guillem Rico

Té l’esperança que les vacu-
nes li donin una mica d’aire, i 
mai millor dit, per recuperar 
en certa mesura la socia-
lització. Ferran Genís, de 
Sentfores-La Guixa, ha estat 
un any sencer tancat a casa a 
causa de la pandèmia perquè 
té una cardiopatia congènita 
que li comporta, entre d’al-
tres, problemes de respiració. 
“No puc portar mascareta 
perquè m’ofego”, assegura, i 
això augmenta el risc de con-
tagi, per la qual cosa ja abans 
que es decretés l’estat d’alar-
ma va optar per no sortir del 
seu domicili. L’últim que va 
fer abans del confinament 
sever va ser anar a una revi-
sió mèdica a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron. Era el 9 de 
març de 2020 i no ha traves-
sat la porta fins fa pocs dies, 
assegura. Durant aquest any, 
el fet de viure en una casa 
aïllada amb jardí l’ha ajudat 
a “suportar el confinament” i 
en aquest espai ha trobat una 
nova afició, l’ornitologia, i 
n’ha potenciat d’altres com la 
fotografia. 

Genís, que té 43 anys, té un 
grau de minusvalia del 74%, 
comenta, i per això si ha de 
fer recorreguts més llargs 
utilitza una cadira de rodes, 
amb la qual l’empenyen, 
sobretot si ha de voltar per 
Vic o ciutats més grans, ja 
que “fer 800 metres o un qui-
lòmetre ja és molt”. Pel risc 
que suposa la seva malaltia 
cada any els metges ja l’aler-
ten que vigili amb la grip, i 
amb la desconeixença inicial 
i el que veia a les notícies 
sobre el nou virus va optar 
per la prevenció més estricta: 
“He patit malalties al llarg 
de la vida i tenia clar que cal 
minimitzar riscos”, ja que per 
a ell podria ser letal. 

El vigatà explica que des de 
sempre ha estat aficionat als 
escacs i fins i tot ha partici-
pat a tornejos internacionals. 
L’abril passat havia d’anar 
a Reykjavík, però ja el van 
anul·lar al febrer, i aquí “ja 
vaig començar a veure que 
la cosa anava malament”. Els 
escacs li continuen interes-
sant, explica, però “no és el 
mateix fer-ho per internet”. 
Transportar-se a altres mons 
a través de la lectura i també 
l’escriptura l’han ajudat a 
passar aquest any de confina-
ment i també ha potenciat la 
fotografia. Va estrenar tam-
bé una càmera de fotos, que 
quan la va tenir a casa la va 
deixar en quarantena com tot 
el que hi ha entrat des de fa 

la compra que encarreguen 
per internet. Ells són els qui 
fa poc més d’una setmana el 
porten a fer alguna volta amb 
el cotxe fins a llocs aïllats, 
com el pantà de Sau, i si no hi 
ha gent surt del cotxe sense 
la mascareta, estira les cames 
el petit tram que li permeten, 
i espera, càmera en mà, per 
captar imatges dels ocells. 

Aquesta és la petita part 
positiva de tot plegat, diu, 
però la negativa “ha pesat 
més”. Sobretot ha trobat a 
faltar la socialització, tot i 
que “soc un home bastant 
solitari, que m’agrada llegir 
i escriure”. Ha trobat a faltar 
quedar amb els amics, veure 
gent, anar al cine o a dinar 

a fora amb la família. “Per 
internet ja fem moltes video-
trucades, enviem missatges”, 
però com ha experimentat 
la major part de la població, 
diu Genís, no és el mateix, ja 
que per exemple als nebots 
“només els he vist a través de 
la pantalla” i això és dur. 

Tants mesos aïllat a Ferran 
Genís ja li comencen a 
pesar, i ara està pendent de 
la vacuna, ja que en ser del 
grup de risc confia que li 
puguin administrar aviat. De 
moment ha rebut una visita 
del cAP a domicili per fer-
li una avaluació, però no té 
data i el ritme de vacunació 
“espanta”. En uns dies en què 
“no tenia gaire esperança”, 
escriure i publicar a Insta-
gram el diari d’un ornitòleg 
aficionat el va ajudar, si més 
no a desconnectar, relata 
Genís. Amb la primera dosi 
“confio a poder ampliar una 
mica la socialització, si més 
no poder fer un volt a la pla-
ça”. 

La vacuna, en part, li dona-
rà ales.

El confinament 
intens l’ha portat 

a aficionar-se a 
la fotografia i 
l’ornitologia

més de 365 dies, com els lli-
bres. En estrenar-la, va veure 
un ocell, el va captar i des de 
llavors ho ha fet desenes de 
vegades. Va ser l’inici d’una 
afició a l’ornitologia que 
plasma a través d’imatges 
que penja al seu perfil d’Ins-
tagram. És la petita part posi-
tiva que treu de la pandèmia, 
explica Genís, “un hobby 
nou”. Això sí, totes les fotos 
fins fa pocs dies les ha fet al 
jardí de casa, també un auto-
retrat en una de les finestres 
de casa on volia plasmar “que 
em sentia desprotegit”. 

El confinament l’ha viscut 
amb els seus pares, en edat 
de risc, que han sortit el 
mínim, just per anar a buscar 

efagete
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“La solidaritat i companyia que vaig 
trobar feia temps que no la vivia”

Vic “Treballo al Departament de Planificació i Sis-
temes d’Informació, però soc infermera i a finals de 
març em vaig incorporar a la segona UCI que es va 
obrir a l’Hospital Universitari de Vic. Feia més de 18 
anys que no exercia tasques assistencials al CHV, si 
bé a fora sí que ho continuava fent en la meva espe-
cialitat. El primer que vaig sentir no va ser por, sinó 
respecte per estar a l’altura. Entre les experiències 
positives, una que em va emocionar molt va ser extu-
bar personalment un dels pacients perquè respirés per 
ell mateix, i poder-hi parlar. També em quedo amb la 
comprensió de les famílies: després de donar-los males 
notícies, ens animaven a nosaltres! La solidaritat i 
companyia que vaig trobar feia temps que no la vivia.”

ANNA  
SÁNCHEZ
Departament de 
Planificació i Sistemes 
d’Informació del CHV

Després de la primera onada de la pandèmia, el Consorci Hospitalari de Vic va impulsar “Creixent davant la Covid-19”, una iniciativa perquè els seus professionals compar-
tissin amb la resta de companys què els havia ensenyat viure circumstàncies tan dures. EL 9 NOU publica en aquesta edició alguns dels testimonis i recull també l’experiència 
de professionals de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. L’objectiu és continuar documentant dotze mesos que han deixat una empremta inesborrable.   

“Vèiem el reconeixement i agraïment 
dels pacients a través de la seva mirada”

Vic “Durant la primera onada de la pandèmia vaig 
estar fent extraccions de sang als malalts afectats per 
la Covid-19. En el context d’un perill latent, invisible 
i mortífer, em va impactar l’homogeneïtat i igualtat 
de tots els professionals sanitaris en els seus equipa-
ments de protecció contra el virus. Això accentuava 
la percepció de cooperació vers un objectiu comú. El 
silenci de les plantes era aclaparador, de preocupació 
i vulnerabilitat. Allà vaig corroborar la importància 
de la nostra mirada, i que és suficient per transmetre 
empatia, compassió, acompanyament i esperança. 
Malgrat situacions en què els pacients estaven agonit-
zant, o en què veies la seva solitud, també percebíem 
reconeixement i agraïment a través de la seva mirada.”

MONTSE 
RIESCO
Infermera del Laboratori 
de l’Hospital Universitari 
de Vic 

“Ara ja no tenim la mateixa sensació 
de muntanya russa del principi”

Vic “He intentat passar pàgina dels primers 
moments de l’esclat de la pandèmia. Va ser molt dur, 
teníem la sensació de viure en una muntanya russa, 
amb molt estrès, molta angoixa... Anàvem perduts. 
Quan entràvem a l’habitació per netejar i els paci-
ents ens demanaven què passava, o un got d’aigua, 
ens sentíem molt impotents de no poder ajudar-los. 
Ara estem més tranquil·les. Continuem treballant 
amb mascareta i amb equips de protecció de cos 
sencer a les zones Covid-19, però la situació és molt 
diferent. Malgrat les adversitats, la part positiva de 
la pandèmia és que ens ha ajudat a créixer com a per-
sones, a conèixer els companys que tenim el costat i, 
sobretot, a fer pinya.”

MÒNICA   
ORTIZ
Responsable de Neteja 
de l’Hospital Universitari 
de la Santa Creu de Vic

“Em quedo sobretot amb l’empatia i 
qualitat humana dels professionals” 

Vic “Des de l’inici de la pandèmia he compaginat 
la meva feina amb el punt d’atenció telefònica als 
familiars dels pacients ingressats, per donar-los una 
informació més completa i continuada i, així, reduir 
la seva angoixa. D’aquest moment tan excepcional, en 
destacaria la capacitat dels professionals d’adaptar-se 
a situacions noves i desconegudes que demanen una 
resposta immediata, la predisposició, el seu grau de 
compromís, la resiliència, l’empatia amb el patiment 
i la qualitat humana. Aquesta experiència que estem 
vivint ens convida a reflexionar, pensar, avaluar i fer 
autocrítica. Ens ofereix l’oportunitat de revisar dinà-
miques de funcionament, circuits i protocols i explo-
rar noves maneres d’atendre i comunicar.” 

ÒSCAR
RIU
Treballador social 
d’Osona Salut Mental

“He après que protegir-nos no és una 
opció, sinó que és indispensable”

Manlleu “Al principi de la pandèmia es va aturar 
tota la rehabilitació i vaig passar a fer noves tasques, 
des de preparar material perquè els voluntaris 
poguessin fabricar equips de protecció fins a exercir 
d’auxiliar d’infermeria o elaborar un protocol per a la 
rehabilitació dels pacients crítics amb Covid-19. Els 
primers dies, la fredor dels passadissos contrastava amb 
una càlida salutació amb els companys que et creuaves. 
A la pregunta de “com estàs?”, acostumàvem a dir “bé”, 
que en realitat volia dir que els de casa estaven bé i tu, 
esgotat, però que t’havies llevat amb prou força. De 
tot el que he viscut, em quedo amb l’esforç conjunt, el 
front comú cuidant els pacients. He après que protegir-
nos no és una opció, sinó indispensable.”

ESTER  
COSTA
Fisioterapeuta a 
Hospitalització de 
l’Hospital Sant Jaume

“Ens sentim valents. Hem tirat endavant 
malgrat viure una situació tremenda”

Vic “El març de l’any passat va venir un tsunami. No 
sabíem a què ens enfrontàvem ni teníem mitjans per 
fer-hi front, però de mica en mica hem anat dispo-
sant de mesures de protecció, hem anat coneixent 
com es comporta la Covid-19 i ens hem reorganitzat 
per atendre els pacients i les seves famílies. Amb 
elles al principi hi va haver molta relació telefònica 
i, un cop l’hospital va deixar d’estar tancat, podien 
entrar un parell de vegades a la setmana. Els sani-
taris estem cansats, sí, però sobretot ens sentim 
valents. Constatar la capacitat que hem tingut de 
tirar endavant malgrat viure una situació tan tre-
menda és una gran satisfacció. Hem sigut forts, resi-
lients... I hem treballat en equip més que mai.” 

DINA  
BARNETO
Geriatra de l’Hospital 
Universitari de la  
Santa Creu de Vic

“Des del soterrani ens coordinàvem 
per atendre i cuidar els sanitaris ”

Vic “La meva base d’operacions ha estat el Magatzem 
central, a la planta -2 de l’Hospital Universitari. Des de 
Logística portàvem dies fent previsió de materials, però 
la situació va superar amb escreix qualsevol planificació. 
Aquell soterrani era un anar i venir constant. Si paraves 
un moment a fer d’espectador, t’adonaves del nivell de 
coordinació de l’equip humà (talment com formigues 
en un formiguer) per atendre i cuidar els sanitaris tan 
bé com érem capaços malgrat les circumstàncies. He 
tingut la sort de no veure morir pacients cada dia, però 
sí que he vist la mirada cansada i el posat colpidor dels 
companys. Tanmateix, també he viscut la solidaritat 
i les ganes d’ajudar de tothom, i com el personal era 
capaç de sobreposar-se i donar el millor de si. Això ha 
estat una injecció constant d’energia.”

M. ÀNGELS 
ORDEIG
Infermera que treballa 
com a assessora tècnica 
a Logística del CHV

“Ha estat el repte laboral i personal 
més gran que he viscut mai” 

Vic “Quan veia els informatius o llegia les notíci-
es sobre la pandèmia a l’estranger, pensava que el 
virus no arribaria a casa nostra. Però sí, ho va fer, i 
ha estat el repte laboral i personal més gran que he 
viscut mai. En un termini de temps molt curt, vam 
tirar endavant noves incorporacions, la normativa 
canviava constantment i havíem de donar la mateixa 
resposta de sempre. A més de totes les experiències 
a dins del departament, em quedo amb l’allau de tru-
cades de persones que s’oferien per donar un cop de 
mà, les ganes del personal i l’oportunitat de conèixer 
professionals amb qui habitualment no treballava. 
Hem viscut estrès, esgotament, incertesa, molta 
pressió, jornades maratonianes... Però hem estat 
units i hem sabut fer pinya.”

EDUARD 
RABERT
Tècnic de Recursos 
Humans al CHV
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Joan Serra, la setmana passada al centre de Vic. Fa 35 anys que és pneumòleg

Vic

Clàudia Dinarès

Joan Serra és el cap del servei 
de Pneumologia del Con-
sorci Hospitalari de Vic. Un 
any després de l’esclat de la 
pandèmia a Osona, explica 
el sotrac professional i emo-
cional a què ha hagut de fer 
front els últims mesos.

Com era la seva vida fa un 
any?

Molt més tranquil·la. 
Abans de la pandèmia els 
pneumòlegs ens dedicàvem 
molt a consulta externa, a 
dispensari i al control de 
pacients amb patologies 
cròniques com la bronqui-
tis crònica o l’asma. Una 
altra part de la nostra feina 
consistia a realitzar proves 
complementàries com ara 
les broncoscòpies. El pacient 
ingressat fins ara el portava 
Medicina Interna i, per tant, 
excepte en casos molt con-
crets, nosaltres no portàvem 
malalts. Anàvem de consul-
tors des d’Urgències fins a 
postoperatoris... Era una vida 
força més tranquil·la que la 
que tenim ara.

El 12 de març de 2020 es 
va detectar el primer cas 
positiu de coronavirus a 
Osona. Què en recorda, 
d’aquell moment?

Tothom sabia que el virus 
anava venint de la Xina. Va 
arribar a Itàlia i de seguida, 
el 25 de febrer, a Catalunya. 
En aquell moment pensàvem 
que serien un o dos casos, 
i aïllats, els que arribarien 
aquí. Ens ho miràvem amb 
la idea que controlaríem bé 
la situació. Coneixem casos 
de pandèmies que han escla-
tat, sobretot a l’Àsia, que no 
havien arribat i si ho havien 
fet havia estat de forma sim-
bòlica. I de cop i volta, per la 
porta d’Urgències de l’hospi-
tal ens van començar a entrar 
malalts amb grans pulmonies 
i molta insuficiència respira-
tòria. En aquell moment no 
sabíem què podíem fer i nin-
gú ens podia ajudar. Va ser 
un xoc brutal en molt pocs 
dies. En dues o tres setmanes 
se’ns va inundar l’hospital 
d’una malaltia que no sabíem 
ben bé què era i que ningú et 
podia ajudar tampoc.

A partir d’aquest moment, 
van deixar aquesta part de 
consulta externa...

Per força. Però no només 
els pneumòlegs. Tot el per-

sonal sanitari de l’hospital es 
va haver de posar a remar per 
intentar controlar la situació 
i visitar els pacients amb 
infecció activa. Als pneu-
mòlegs, precisament, ens va 
tocar liderar els pacients amb 
Covid-19. D’un dia per l’altre 
l’hospital va canviar, els met-
ges vam canviar. La Unitat 
de Pneumologia va tancar 
les consultes externes. Vam 
haver de parar-ho tot per 
centrar-nos al 100% en una 
malaltia que desconeixíem.

També van canviar molt 
els protocols...

Al principi ens van comen-
çar a dir una sèrie de fàrmacs 
que podíem utilitzar i que 
després s’ha demostrat que 
no servien absolutament 
per a res. Un exemple és la 
famosa hidroxicloroquina. 
Ho administràvem perquè ho 
desconeixíem tot. Amb un 
any tot el protocol ha canvi-
at, però continua canviant. 
Com serà d’aquí a un any? No 
ho sabem.

Com va condicionar la 
manca de material que va 
marcar la primera onada de 
la pandèmia?

Va ser un drama, perquè 
costava molt aconseguir 
mascaretes. Tampoc teníem 
equips de protecció individu-
al. No n’hi havia al mercat. I 
això es va acabar traduint en 
molts professionals sanitaris 
contagiats.

L’emergència sanitària 
va obligar a improvisar una 
nova unitat de cures inten-
sives. És on han arribat els 

casos més greus d’Osona. 
Són més joves del que ima-
ginem?

Durant la primera onada, 
l’edat dels pacients que van 
arribar a les UCI era més ele-
vada, de més de 70 i 80 anys. 
A la segona va començar a 
caure gent molt més jove, de 
50 i 60 anys.

Què ha estat el pitjor 
d’aquest any?

La sensació d’impotèn-
cia de veure arribar gent a 
Urgències demanant ajuda 
perquè no podien respirar. 
S’ofegaven i no podíem fer-
hi res. Ens hem format per 
salvar vides i els primers 
mesos no podíem fer res per 
ajudar els nostres pacients. 
El dolor es pot controlar amb 
una sèrie de fàrmacs, però 
una malaltia respiratòria 
desconeguda com aquesta 
no. També ha estat molt dur 
veure morir tanta gent.

Molts han mort sols.
La gran majoria. La pandè-

mia ens obligat a fer costat 
a persones en el moment de 
la mort. Ajudar bé a morir. 
Intentar que la persona patís 
el mínim possible.

Li ve al cap alguna anèc-
dota?

Moltes. Però la que recor-
daré sempre és el missatge 
que un pacient em va donar 
perquè li fes arribar a la seva 
esposa. “Avui fem 32 anys de 
casats, digues-li que l’estimo 
molt”, em va dir. I va morir.

Hi ha hagut alguna cosa 
bona?

En una pandèmia com 
aquesta no hi ha coses bones, 
però els bons moments ens 
els han donat els pacients 
que han estat mesos ingres-
sats a l’hospital i que, amb 
molta força de voluntat per 
part seva i molta lluita per 
part del personal d’inferme-
ria, n’han sortit pel seu propi 
peu. Sempre amb aplaudi-
ments pel mig. Quan això 
passava havíem triomfat. 
Havíem salvat la vida d’una 
persona.

Fa un any el coronavirus 
era un complet desconegut. 
Ha passat prou temps per 
conèixer-lo?

És curiós, perquè segura-
ment és la malaltia que més 
ràpidament s’ha investigat. 
El món mundial està inves-
tigant i amb un any podem 
dir que coneixem força bé 
aquest bitxo. Sabem que és 
un virus de difícil control i 
que de fet no tenim contro-
lat. La prova que no està con-
trolat és que continuem por-
tant mascareta, mantenim la 
distància de seguretat i ens 
continuem rentant les mans. 
Fins que no tinguem una 
part important de la població 
vacunada no podrem relaxar 
aquestes mesures. No obs-

tant això, el virus el conei-
xem força bé. Aquest any 
ha donat per a molt. S’han 
publicat moltes coses, algu-
nes contradictòries, però en 
general s’ha avançat molt i hi 
ha hagut un nivell de comu-
nicació molt alt.

En el cas de l’Hospital 
Universitari de Vic, què ha 
suposat la vacunació dels 
seus professionals?

De les 1.200 persones que 
hi treballem, el 95% ens hem 
volgut vacunar. D’una ban-
da, això és molt important 
perquè, a diferència dels 
primers mesos de la pandè-
mia, en aquest moment hi ha 
molt poc personal sanitari 
contagiat. D’altra banda, 
les residències de gent gran 
també estan vacunades. Tot 
plegat ha suposat un canvi 
radical perquè per Urgèn-
cies ja no hi entren usuaris 
de residències amb infecció 
activa. Ara aquesta tendència 
també s’hauria de començar 
a notar amb la resta de perso-
nes majors de 80 anys. Anem 
a poc a poc perquè no hi ha 
prou vacunes, però és cert 
que des de fa setmanes ja no 
atenem pacients dels grups 
que ja han rebut el vaccí.

Quin pes emocional deixa 
tot plegat en un professio-
nal que, com vostè, ha viscut 
tan directament els estralls 
de la pandèmia?

El pes emocional és altís-
sim. Hem vist morir a molta 
gent. Els hem ajudat a morir 
tan dignament com hem 
sabut. Han estat moltes 
hores. Durant tot aquest any, 
matí, tarda i nit hi penses. 
Hi somies, gairebé. Vas pen-
sant què pots fer per canviar 
les coses i t’acabes sentint 
completament impotent. En 
el meu cas, porto 35 anys 
treballant de pneumòleg i 
no esperava acabar la meva 
carrera professional amb una 
pandèmia tan bèstia i que ha 
fet trontollar el món.

Després de combatre el 
coronavirus, com encara el 
futur un pneumòleg?

És important enfocar-ho, 
i enfocar-ho bé. Una part 
important de la nostra tas-
ca s’haurà de centrar en la 
quantitat de seqüeles i de 
cicatrius que aquest virus 
deixa, en molts casos, als 
pulmons dels pacients. Pro-
voca unes lesions fibròtiques 
que pot deixar la gent molt 
invàlida, amb oxigen o amb 
tractament. Això implicarà 
que n’haguem de fer un 
seguiment exhaustiu. Des 
del Consorci Hospitalari de 
Vic ja hem començat a plani-
ficar aquest escenari buscant 
personal perquè s’incorpori 
a l’equip de Pneumologia. 
Tornarem de nou a les con-
sultes externes i ens retro-
barem amb les patologies de 
sempre. Però també haurem 
de destinar esforços a la cura 
del pacient que ja ha passat 
la malaltia.

“Ara ens hem 
de centrar en 

les seqüeles que 
deixa el virus als 

pulmons”

“Ens hem format per salvar 
vides, però al principi no podíem 
fer res per ajudar els pacients”
Entrevista a Joan Serra, cap del servei de Pneumologia del Consorci Hospitalari de Vic
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L’altra cara de la pandèmia
Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional de la Felicitat, però la Covid-19 
continua bombardejant els estats d’ànims amb frustració, desesperança o malestar 
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Un moment de la sessió de psicologia positiva d’aquest dimecres, amb senyores grans que fan exercici a la UVic

Vic

T.V.

La pandèmia del coronavi-
rus ha provocat fins ara 707 
defuncions i 17.960 casos 
positius a Osona i el Ripollès, 
però a banda de l’impacte 
sobre la salut física també 
ha torpedinat de ple l’estat 
d’ànim i el benestar emoci-
onal de la població. Segons 
l’última enquesta del Centre 
d’Investigacions Sociolò-
giques (CIS), al llarg dels 
últims dotze mesos la meitat 
dels espanyols reconeixen 
haver-se sentit “cansats i 
amb poques energies”, un 
42% han tingut problemes 
per dormir i almenys un 23% 
han passat “força” o “molta 
por” pensant en el risc de 
morir a causa de la Covid-19. 
“Hi ha molta gent que ha 
patit la malaltia en primera 
persona, que no s’ha pogut 
acomiadar d’un familiar, que 
ha perdut la feina... I altra 
que potser no n’ha rebut 
l’impacte tan directament, 
però a la qual també li han 
tret la capacitat de dominar 
la seva vida”, explica Elisenda 
Tarrats, professora de les 
facultats de Ciències de la 
Salut i el Benestar i Empresa 
i Comunicació de la UVic-
UCC. Ella mateixa hi afegeix 
que 7 de cada 10 joves tenen 
perspectives pessimistes i 
se senten desesperançats 
respecte al seu futur. 

Aquest cúmul de circums-
tàncies fan que actualment, 
malgrat haver deixat enrere 
el confinament sever, conti-
nuï imperant una sensació 
generalitzada de desànim, 
angoixa, frustració... que es 
pot traduir des d’en petits 

malestars, com apatia i can-
vis de humor, fins a respos-
tes més greus que s’arribin 
a cronificar i derivin en pro-
blemes de salut mental.

Combatre-ho no és fàcil, 
ràpid, ni es pot fer amb una 
única fórmula, per això des 
de la UVic-UCC ofereixen 
programes de psicologia 
positiva que, tot i venir 
d’abans, ara també són 
aplicables al context de la 
pandèmia. Tal com explica 
Tarrats, “treballem en l’au-
toconeixement, la detecció 
dels nostres talents i forta-
leses, el funcionament de la 
ment... per identificar eines 
que ens permetin convertir-
nos en la millor versió de 
nosaltres mateixos”. Això, 
que augmenta el benestar 
emocional, està comprovat 
científicament que després 

també afavoreix el rendi-
ment acadèmic, el laboral o 
l’empatia i les habilitats soci-
als per comunicar-se. Fent 
servir una metàfora, Tarrats 
ho equipara a encendre una 
bombeta apagada: “A vega-
des tenim la vida tan plena 
de coses que no ens adonem 
que tirem endavant sense 
benestar. A mesura que un es 
descobreix les potencialitats, 
perquè tots les tenim, se sent 
millor, s’obre aquest llum, i 
es multipliquen els efectes 
del contagi d’aquesta felici-
tat”. 

Des de la UVic defensen 
que el camí fins a encendre 
la bombeta exigeix diverses 
setmanes d’entrenament, 
però una de les recomanaci-
ons que figuraria al pòdium 
és conèixer-se molt bé. “Tot i 
que portem tota la vida amb 

nosaltres mateixos, a vega-
des no ens hem descobert. 
Funcionem per inèrcia i en 
realitat no tenim clar què 
ens motiva”, explica Tarrats. 
Una altra pauta important 
passa per tenir identificades 
les estones que ens aporten 
benestar –no renunciar-hi 
malgrat pugui semblar que el 
rellotge ens hi obliga– i fer 
exercicis com el d’agraïment: 
“Abans d’anar a dormir, pen-
sar tres motius pels quals 
caldria donar les gràcies a 
aquell dia”. Tarrats hi afegeix 
que a les sessions que porten 
a terme també treballen l’au-
toestima i idees irracionals 
que inconscientment ens 
aboquen a ser pessimistes: 
“Moltes vegades no és una 
situació la que provoca un 
efecte, sinó que som nosal-
tres, amb els nostres pensa-

ments, els que l’interpretem 
d’una determinada manera 
i ens acabem angoixant o 
menyspreant”.

Els programes de psicolo-
gia positiva i felicitat que 
té actualment en actiu la 
UVic-UCC, Tarrats els pilota 
al costat dels companys Sergi 
Grau, Jan Frigola, Albert 
Armisen i Guillem Marca i 
s’adrecen a tres col·lectius: 
estudiants universitaris, 
empreses i grups de migrants 
o gent gran. Els dilluns i 
els dimecres a la tarda, per 
exemple, és el torn d’una 
desena d’àvies. Van al gim-
nàs de la universitat a fer 
exercici físic a través d’un 
programa conjunt amb el 

CAP del Remei i l’ABS Vic 
Nord i, en acabar, Tarrats els 
ofereix píndoles de psicolo-
gia positiva. “Hem parlat de 
com estar bé, de la mort... 
També vam fer un exercici 
que ens demanaven qui era 
la persona més important per 
nosaltres i, quan la teníem 
escrita, ens feien mirar a un 
mirall perquè ens adonéssim 
que en realitat som nosal-
tres mateixes”, explicaven 
aquesta setmana la Roser i la 
Montserrat. Dosis de consci-
ència i energia positiva en un 
context on precisament fan 
falta moltes injeccions d’op-
timisme. 

Ripoll

Isaac Muntadas

El Consell Comarcal del 
Ripollès destinarà 136.719 
euros a un pla de reactivació 
socioeconòmica per pal·liar 
els efectes de la Covid-19. 
Aquests diners provenen 
d’una modificació de crèdit 
del pressupost del 2021 que 
es va aprovar per unanimitat 
al ple d’aquest dimarts. 

El pla de xoc es dividirà 
en un pla de reactivació 

El Consell del Ripollès posa en marxa 
un pla de reactivació de 137.000 euros

econòmica i un d’especial 
d’ocupació. En el primer 
cas, es crearà una oficina 
de reactivació, hi haurà una 
línia especialitzada en suport 
a empreses i autònoms, una 
línia d’accions de promoció 
del territori i una altra per 
desenvolupar el turisme, 
així com un pla de foment 
del consum de proximitat. 
En relació amb l’ocupació, 
s’abordarà la situació més 
urgent per a les persones 
que s’han quedat sense feina 

i es garantirà una ocupació 
de qualitat, fent formació en 
TIC i digitalització. 

ERC, que està a l’oposició, 
veu amb bons ulls la iniciati-
va, però el conseller Xavier 
Juncà va lamentar que no 
hagués arribat abans: “Als 
pressupostos no hi havia 
cap partida vinculada amb 
la Covid-19; ara, sí”. També 
va recordar que, al primer 
ple després que esclatés la 
pandèmia, els republicans ja 
van demanar que es fes un 

pla de xoc, però “llavors no 
va ser possible”. Aquest 2021, 
durant els mesos de gener 
i febrer, s’han impulsat des 
de l’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès (ADR), 
el Consell i la Unió Inter-
sectorial Empresarial un 
total de 12 taules de treball 
amb els sectors econòmics 
de la comarca per ajudar a 
confeccionar aquest pla de 
reactivació. 

Juncà també es va queixar 
que no se’ls ha fet partícips 
d’aquest procés, tot i infor-
mar-los de les actuacions: “És 
lícit, però ens hauria agradat 
treballar conjuntament”. El 
conseller d’ERC va apuntar 
que la Generalitat dotarà 
amb 800.000 euros d’ajuts 
directes el Consell Comarcal, 
i que cal preveure en què es 

La meitat dels 
espanyols se 

senten “cansats” 
i “amb poques 

energies”

gastaran. Ell apostava per fer 
un estudi de les empreses 
amb més necessitats econò-
miques. 

El president de l’ens, 
Joaquim Colomer (Junts), 
va contestar-li que cal que la 
Generalitat doni més suport 
econòmic als consells comar-
cals i li va plantejar que es 
reunissin plegats amb el 
pròxim conseller d’Economia 
per fer pressió. 

La modificació de crèdits 
dels comptes s’elevava fins 
als 182.376 euros i també 
s’hi inclouen 21.000 euros 
d’aportació a l’ADR, 8.000 
per adquirir material infor-
màtic per fer teletreball o 
7.000 de l’aportació anual a 
l’Ajuntament de les Llosses 
amb motiu de la compensa-
ció de l’abocador. 

Tot i votar-hi a favor, el grup d’ERC es va queixar que arriba tard

Divendres, 19 de març de 20216 Els efectes del coronavirus

La UVic-UCC 
compta amb 
programes 

de psicologia 
positiva i felicitat
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25 de març amb IdCat Certificat,
DNI electrònic, sistema de 
reconeixement biomètric o

d’altres certificats reconeguts.

Més informació a
agricultura.gencat.cat

25 i 26 de març

VOT REMOT VOT PRESENCIAL

25 i 26 de març amb DNI als
punts d’assistència al vot electrònic

repartits per tot Catalunya.

Les votacions perquè la pagesia esculli els seus
representants seran únicament pel sistema de

votació electrònica:

Com puc votar?
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El confinament ha fet baixar un 11% 
les denúncies de violència  de gènere a 
Catalunya. Als jutjats catalans es van 
presentar 19.927 denúncies que afec-

taven 19.648 dones. Segons dades del 
Consell General del Poder Judicial, 
aquesta tendència també s’ha notat 
a Osona. Al llarg del 2020 es van re-

gistrar 348 denúncies, 19 menys que 
el 2019. Al Ripollès, en canvi, s’han 
presentat 40 denúncies, dues més que 
l’any anterior. 

La pandèmia redueix les 
denúncies per violència de gènere, 
però fa pujar les atencions
Osona segueix la tendència catalana, on cauen les denúncies, i Ripoll les augmenta un 5%
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Maria Costa

Des de fa dècades, la violèn-
cia de gènere continua sent 
una pandèmia enquistada 
a la societat. Les dades dels 
últims deu anys ho corrobo-
ren. Des del 2010, a Osona 
el llindar de dones que s’han 
atrevit a denunciar no ha 
passat de les 387 denúncies 
de violència de gènere regis-
trades el 2018, i al llarg dels 
anys els números han anat 
minvant amunt i avall sense 
massa optimisme. Al Ripo-
llès, la situació és la mateixa.  
La comarca va arribar al seu 
màxim dels últims deu anys 
quan va registrar, el 2011, 
56 denúncies de violència 
de gènere, però la tendència 
no ha millorat exponencial-
ment. A tot això cal afegir-hi 
una segona pandèmia, la del 
coronavirus. Els seus efectes 
han tingut un impacte evi-
dent en les xifres recollides 
durant el 2020. Segons dades 
de l’Observatori contra la 
Violència Domèstica i de 
Gènere del Consell General 
del Poder Judicial, el confi-
nament ha fet baixar un 11% 
les denúncies de violència 
de gènere a tots els jutjats 
catalans. Se’n van presentar 
19.927 que afectaven 19.648 
dones. Un dibuix semblant 
a les dades que es recullen a 
la comarca d’Osona, dins el 
partit judicial de Vic. Durant 
el 2020 es van presentar 348 
denúncies, 19 menys que el 
2019, que es tradueix en una 
baixada del 5,18%. Al Ripo-
llès, l’any passat es van fer 40 
denúncies, dues més que el 
2019, que significa, en aquest 
cas, un 5,26% més. Tot plegat 
va afectar 348 dones a Osona 
i 40 al Ripollès. 

Amb les dades a la mà, 
i sobretot en el conjunt 
de Catalunya i la comarca 
d’Osona, el descens del 
nombre de denúncies no 
va precisament lligat a 
una mirada esperançadora 
d’aquesta xacra. Segons 
Ángeles Carmona, presiden-
ta de l’Observatori contra 
la Violència Domèstica i de 
Gènere, “les dades ens fan 

Des del SIAD Osona alerten que les atencions van augmentar el 2020

“El problema no desapareix”

Vic/Ripoll

M.C.

Durant el 2020 el Vic Dones 
SIAD Osona va atendre 430 
dones, 29 més que el 2019. 
De totes les dones, 320 van 
acudir a aquest servei per un 
cas de violència de gènere 
o bé per sospita. Segons la 
tècnica d’Igualtat i coordina-
dora de l’Oficina d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI de Vic, 
Núria Muñoz, al llarg del 
2020 “vam veure moltes més 
dones que altres anys i per 
això vam ser molt més flexi-
bles en els horaris”. A través 
d’un equip de professionals 
especialitzats en problemes 
d’igualtat i de gènere, el ser-
vei Vic Dones SIAD Osona 
informa, atén i assessora 
víctimes de violència de 
gènere. De fet, el 2020 va fer 
prop de 1.230 atencions o 

intervencions de tota mena. 
Segons Muñoz, “és evident 
que el problema de la violèn-
cia de gènere no desapareix 
malgrat baixin les denúnci-
es. Durant el confinament 
les coses continuaven 
passant”. De fet, assegura 
que van rebre atencions de 
diversos tipus. Des de dones 
que necessitaven suport 
psicològic per gestionar 
l’angoixa que els generava 
la pandèmia per la càrrega 
que havien d’assumir a casa, 
dubtes en assessoraments 
jurídics sobre qüestions com 
les custòdies, o bé també 
casos nous de violència de 
gènere que arribaven de tota 
la comarca. En els mesos de 
confinament més estricte, 
el servei va haver d’atendre 
les persones de forma tele-
màtica, però ràpidament, 
des de finals de maig, va 

retornar a la presencialitat. 
“Vam fer servir molt el canal 
de WhatsApp. A algunes 
dones els servia per dir-nos 
que les truquéssim a certes 
hores quan l’agressor no era 
a casa perquè treballava”, 
explica Muñoz. Assegura 
que la incertesa de la pandè-
mia que va afectar a tota la 
ciutadania també ho va fer 
de ple a aquelles dones que 
es plantejaven denunciar o 
informar-se de quins pas-
sos podien fer al respecte.  
“Durant la pandèmia es va 
fer una bona campanya als 
mitjans de comunicació o 
a les xarxes” i va servir a 
les persones que volien fer 
el pas, afegeix Muñoz. Ara 
el servei continua oferint 
suport i assessorament a 
dones que poden escollir 
fer-ho presencialment o 
telemàticament.  

veure l’important impacte 
que ha tingut la crisi sanità-
ria en les víctimes, no només 
en els mesos de confinament 
més dur, sinó també en els 
mesos següents”, quan hi 
havia mesures per frenar els 
contagis i que restringien 
el moviment de persones. 
En aquest sentit, “no hi ha 
un descens real de casos de 
violència masclista sinó que 
les víctimes han tingut difi-
cultats afegides a l’hora de 
denunciar per estar-se a casa 
sota el control del seu agres-

sor, per tenir dubtes sobre 
si podran sortir o no o per la 
por que els passi alguna cosa 
als seus fills o filles”. 

A Osona, la resta d’indi-
cadors han anat fent marxa 
enrere. Pel que fa al nombre 
d’atestats policials, durant el 
2020 les víctimes van presen-
tar 218 denúncies, 72 menys 
que el 2019, i en 17 ocasions 
ho va fer la policia en una 
intervenció. Al Ripollès es 
van fer 31 atestats policials 
a través de la denúncia de la 
víctima i 1 amb la interven-
ció de la família, un més que 
el 2019. “És molt important 
l’ajuda que pugui rebre la 
víctima de les persones del 
seu entorn, ja siguin famili-
ars, veïns, amics o companys 
de feina, i per això els fem 
una crida” que si són testi-
monis de violència es posin 
en contacte amb les autori-
tats, afegeix Carmona. A tot 
això, el 2020 a Osona es van 
gestionar 105 ordres de pro-
tecció –gairebé una vuitante-
na menys que el 2019–, totes 
a instància de la víctima. 
D’aquestes se’n van acceptar 
49, però en canvi se’n van 
denegar 56. I al Ripollès, 
de les 9 ordres de protecció 
–quatre menys que el 2019–, 
només se’n van acceptar 4. 
En les dues comarques, en 
més de la meitat dels casos la 
persona denunciada per vio-
lència de gènere era el marit 
de la víctima. 

“No hi ha 
un descens 

real de casos 
de violència 
masclista”

Les víctimes 
estaven a casa 
sota el control 

del seu agressor i 
no denunciaven

OSONA

348 Víctimes de 
violència de gènere

348 Denúncies

49 Ordres de protecció 
admeses

56 Ordres de protecció 
denegades

RIPOLLÈS

40 Víctimes de 
violència de gènere

40 Denúncies

4 Ordres de protecció 
admeses

5 Ordres de protecció 
denegades
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L’Ajuntament de L’Esquirol convoca la catorzena a edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat.
Aquest premi pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial
atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn, sigui
quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca.

Es poden presentar a aquesta convocatòria els treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs
2020-2021. La temàtica dels treballs és oberta a tots els àmbits disciplinaris de recerca.

Data límit: 7 de maig del 2021
Premi: 1.200€
Obert a tots els estudiants de batxillerat

Convocatòria del premi al millor treball de recerca de batxillerat “El Cabrerès”
concedit per l’Ajuntament de l’Esquirol.

EL CABRERÈS

BASES A
LESQUIROL.CAT
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Està previst que durin set mesos i posaran al dia l’asfalt. S’hi invertiran 8,3 milions d’euros
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Segons Territori, no està previst fer cap millora concreta en el tram en obres a l’altura de Centelles (a la foto)

Vic

E.P.

A partir d’aquest dilluns 
vinent i durant set mesos, 
el tram de la C-17 entre la 
Garriga i Centelles estarà 
en obres per posar al dia el 
tram, centrant-se principal-
ment en campanyes de fre-
sats i reposició d’aglomerat, 
estesa de nova capa de roda-
ment i instal·lació de nova 
senyalització, barreres i aba-
lisament. Segons el Depar-
tament de Territori, aquesta 
operació se separarà en dos 
trams diferents, un que anirà 
de la Garriga a Tagamanent, 
on s’invertiran 4,5 milions 
d’euros, i l’altre que va des 
de Tagamanent fins a Cente-
lles, al qual es destinaran 3,8 
milions d’euros més. Aquests 
imports corresponen al pla 
d’acció que EL 9 NOU ja va 
avançar a principis del mes 

de setembre, que tenen com 
a objectiu principal “posar 
al dia tot el tram i el ferm”, 
segons s’afirma des de fonts 

de Territori.
L’afectació prevista durant 

tot el període d’obres es 
minimitzarà a través de 

trams horaris, que afectaran 
només de 8 del vespre a 2/4 
de 7 del matí en el tram la 
Garriga-Tagamanent, i de les 

10 del matí a les 6 de la mati-
nada (sentit Barcelona) i de 
les 9 del vespre a les 4 de la 
tarda (sentit Vic) en el tram 
comprès entre Tagamanent i 
Centelles. Mentre durin les 
obres, i dins d’aquests trams 
horaris, la circulació es res-
tringirà a només un carril, 
coordinant les obres en els 
diferents trams per mirar de 
reduir al màxim l’afectació 
“en els fluxos de trànsit més 
importants a la via”.

Més enllà de les millores 
en el ferm i en altres ele-
ments de seguretat, aquesta 
inversió de més de 8 milions 
d’euros no inclou cap millora 
concreta en el tram afectat 
pels moviments de terra 
provocats per l’abocador d’El 
Pinós, a l’altura de Centelles. 
Aquest tram, senyalitzat 
com a tram en obres i amb 
diversos radars mòbils en 
tots dos sentits de la marxa, 
seguirà com fins ara, però 
des de Territori s’afirma que 
“no es descarten més millo-
res de cara a un futur, més 
enllà de les que es faran dins 
del marc d’obres previstes 
des d’aquest mateix dilluns”. 
També està previst que, apro-
fitant les obres de millora, es 
canalitzi la fibra òptica en el 
tram afectat.

T
X

EL
L 

V
IL

A
M

A
LA

Els blocs de formigó que limiten l’amplada per accedir al polígon d’El Bulló

Recullen prop de 200 firmes 
per retirar els blocs de formigó 
del polígon de Santa Eugènia

Santa Eugènia de Berga

EL  9 NOU

Prop de 200 treballadors i 
afectats per la instal·lació de 
blocs de formigó a l’accés al 
polígon d’El Bulló, a Santa 
Eugènia de Berga, van recla-
mar a l’Ajuntament a través 
d’una instància la seva retira-
da per les complicacions d’ac-
cés que comporten. Aquesta 
mesura es va emprendre des 
del consistori per regular el 
trànsit de camions pel centre 
del poble, fet que ha estat 

un problema recurrent i que, 
malgrat la senyalització i 
la instal·lació d’un gàlib no 
s’havia pogut solucionar. “El 
constant pas de camions crea-
va una sensació d’inseguretat, 
i vam optar per aquesta mesu-
ra provisional, que sabíem 
que generaria queixes”, afir-
ma Xevi Fernández, alcalde 
de la vila, que també afegeix 
que “els veïns estan encan-
tats i ens diuen que hi han 
notat un gran canvi”. L’accés 
a través del carrer Indús-
tria ha quedat limitat a una 

amplada de 2,3 metres, espai 
“suficient perquè puguin pas-
sar els turismes, però no els 
camions”, afirma Fernández, 
que afegeix que “és una mica 

S’inicien les obres de millora a la 
C-17 entre la Garriga i Centelles

més ample, de 2,4 metres, ja 
prevèiem que seria un pas 
difícil”.

La cerca d’una solució defi-
nitiva està sobre la taula, però 

encara no està ben definida. 
“Hem de ser creatius i trobar 
una fórmula que ens permeti 
restringir el pas de vehicles 
de més de 3.500 quilos, però 
que no compliqui la vida 
als veïns i treballadors del 
polígon. Es tracta d’una acció 
prevista per aquest any o el 
que ve, ja que els blocs són 
totalment provisionals, però 
ens falta concretar com fer 
la barrera que separi la zona 
residencial i el polígon”, con-
clou Fernández. Amb aquesta 
mesura, tots els camions han 
d’incorporar-se a la circulació 
des del carrer Tramuntana, al 
començament del municipi, 
fet que “suposa un minut més 
de circulació com a molt, però 
entenc que pels treballadors 
és més pràctic sortir pel car-
rer Indústria”, afegeix.
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Un dels reptes de Càritas Diocesa-
na de Vic aquest 2021 és la gestió 
del tèxtil. L’entitat treballa per 
canviar el model a Osona i el Ri-

pollès per dignificar l’entrega de 
roba a les persones necessitades i 
també per crear llocs de treball i 
reduir l’impacte ambiental.

Càritas canviarà el 
model per dignificar 
el lliurament de roba a 
persones vulnerables
La gestió del tèxtil és un dels principals objectius que s’ha marcat 
l’entitat social per treballar aquest any a Osona i el Ripollès

Gita Khadgi, Zoraida Chaverra i Catalina Cañellas, voluntàries del rober de Càritas de la Vall de Camprodon, aquest dimarts al local de l’entitat

Vic/Ripoll

Guillem Rico

Vestir-se és una de les neces-
sitats bàsiques que cal satis-
fer indispensablement per 
viure. Per als col·lectius més 
vulnerables cobrir aquesta 
necessitat i d’altres encara 
més bàsiques com l’alimen-
tació és tot un repte. Càritas 
treballa des de fa anys per 
acollir i acompanyar perso-
nes en situació de risc en 
tots els àmbits, també en 
el tèxtil, a través del que es 
coneix tradicionalment com 
a robers. Un dels objectius 
d’aquest 2021 per a Càritas 
Diocesana de Vic és abordar 
la gestió del tèxtil amb una 
triple filosofia, com diu el 
director, Rufí Cerdan: digni-
ficar el lliurament de la roba 
a les persones que ho neces-
siten, la reducció de l’impac-
te ambiental que comporta 
el seu reciclatge i també la 
creació de llocs de treball 
que podria suposar fer-ne un 
altre tractament.

Segons Cerdan, el que es 
coneix tradicionalment com 
a rober tendirà a la desapa-
rició, ja que també s’ha de 
tenir en compte que al capda-
vall depèn del voluntariat, i 
progressivament es tendirà a 
una altra forma de fer aques-
ta entrega de peces de roba a 
qui les necessita. Serà, com ja 
s’ha començat a fer a moltes 
Càritas de l’Estat, a través de 
les botigues de roba de sego-
na mà anomenades Moda re-. 
El nom el dona el prefix de 
reciclar, reutilitzar, reciclar o 
recuperar i també de reinse-
rir, ja que es gestionen a tra-
vés d’una empresa d’inserció 
de la mateixa entitat per la 
qual cosa Cerdan parla de la 
creació de llocs de treball. A 
Osona i al Ripollès ja tenen 
previst properament obrir 
dues botigues. La primera 
serà a Ripoll, en col·laboració 
amb la Fundació MAP, per 
la qual s’està buscant l’espai 

marca si se’n finança el 50%, 
el 75% o el 100%. Llavors, 
els usuaris van a comprar la 
roba i porten el tiquet per 
acreditar-ho i se’ls retorna la 
part corresponent. De fet, va 
en la filosofia que van apli-
car quan van tancar el banc 
d’aliments per donar targe-
tes moneder amb l’import 
acordat amb els serveis soci-
als perquè vagin a comprar 
on vulguin amb el control 
posterior, per saber que han 
adquirit productes de prime-
ra necessitat.

Amb el model d’economia 

L’associació ASVAT es dissol i dona un dels 
locals del centre de Vic i 18.000 euros a Càritas
Vic L’Associació Vigatana d’Antics Treballadors (ASVAT) 
ha fet la donació del local que tenia al carrer Sant Just 
(a la foto) a Càritas Arxiprestal de Vic arran de la seva 
dissolució després de 60 anys d’activitat (vegeu pàgina 
30). En un inici el va posar a la venda com el que tenia al 
carrer Sant Miquel, que en dos dies va trobar comprador 
per 28.000 euros, amb el pagament de 8.000 euros de 
plusvàlua. El del carrer Sant Just, però, no va ser pos-
sible vendre’l després d’estar tres anys en mans d’una 
immobiliària i finalment la junta va decidir donar-lo als 
seus veïns de Càritas. A banda del local, ASVAT també 
ha donat el saldo del què disposaven, que és d’uns 18.000 
euros, perquè els destinin a ajudar persones en risc d’ex-
clusió social. Des de Càritas ja estan adequant el local per 
destinar-lo a sala polivalent per fer-hi activitats culturals 
i de formació amb la voluntat que també el puguin fer 
servir altres entitats si el demanen. 
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circular i solidària de Moda 
re- es pretén donar una nova 
vida a la roba i a les persones 
que ho necessiten, cuidant la 
dignificació i l’ajuda i també 
garantint l’autosuficiència 
econòmica del projecte. La 
iniciativa també es basarà en 
posar contenidors de reco-
llida de roba als carrers o en 
establiments –de moment a 
Vic n’hi ha un– i també s’està 
treballant, segons Cerdan, 
amb acords amb els consis-
toris, ja que la Unió Europea 
ha canviat la directiva de 
residus i abans que acabi 

idoni, i més endavant se’n 
posarà en marxa una altra 
a Vic. El director de Càritas 
Diocesana de Vic explica que 
d’aquesta manera també es 
vol dignificar l’entrega de 
la roba a les persones a qui 

acompanya l’entitat, perquè 
“podran entrar en una botiga 
per triar-se la roba”. Segons 
comenta, aquest establiment 
amb productes a preus asse-
quibles estarà obert a tot el 
públic en general i l’única 
diferència entre les persones 

ateses per Càritas serà que 
a l’hora de pagar ho faran a 
través d’uns vals que se’ls 
haurà donat prèviament. 

Ramon Martínez, director 
de Càritas Interparroquial 
de Torelló, diu que com en 
l’alimentació tothom “ha de 
poder portar una roba dig-
na”, i apunta que en el cas de 
Torelló, on fa uns mesos que 
es va tancar el rober, “trobar 
la roba adequada a la talla de 
cadascú era limitat”. Segons 
Martínez, “no pot ser que 
perquè un ha nascut pobre 
ha de fer servir el que els 
altres no volen”; en tot cas, 
diu, ha de ser per la voluntat 
de reutilitzar com també 
poden fer la resta de perso-
nes. Segons afegeix Cerdan, 
plantegen les botigues com 
un espai “per fomentar l’ús 
de la roba usada de qualitat 
a llocs dignes”, amb una apa-
rença d’establiment conven-
cional. A Torelló actualment, 
i a l’espera que obrin les boti-
gues de Moda re-, on també 
hi ha productes que cedeixen 
algunes empreses tèxtils 
que no han tingut sortida, 
acorden les peces de vestir 
que necessiten i a través dels 
criteris dels serveis socials es 

L’entitat obrirà 
una botiga de 

Moda re- a Ripoll 
i més endavant 
una altra a Vic

La voluntat 
també és crear 

llocs de treball i 
reduir l’impacte 

ambiental 
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Gita Khadgi, Zoraida Chaverra i Catalina Cañellas, voluntàries del rober de Càritas de la Vall de Camprodon, aquest dimarts al local de l’entitat

Camprodon

G.R.

Entrant a mà dreta al local 
de Càritas de Camprodon, al 
cèntric carrer València, com 
cada dimarts d’11 del matí 
a 1 del migdia hi ha Catali-
na Cañellas, Gita Khadgi i 
Zoraida Chaverra ordenant 
les últimes peces de roba que 
els han arribat per al rober i 
aquest cop, comentaven, la 
podien aprofitar tota. L’ha-
vien deixat en quarantena i 
l’estaven classificant, ja que 
tenen organitzades les pres-
tatgeries segons si és per a 
home o dona, per a infants 
–en una altra sala–, i en fun-
ció de les talles i per tipus de 
peces. Ara hi ha roba d’hi-
vern i precisament aquest 
any, apuntava Cañellas, que 
és voluntària des de fa un 
parell d’anys, han repartit 
força roba d’abric, mantes i 
farcits de nòrdic pel fred que 
ha fet a persones vulnera-
bles. Amb la pandèmia, però, 
van tenir tancat i no van 
reobrir fins després de Nadal 
i amb menys voluntàries, ja 
que moltes, explicava Marià 
Morer, de Càritas de la Vall 
de Camprodon, són grans i no 
les volen posar en risc, per la 

qual cosa poden obrir menys 
hores. La pandèmia també 
ha canviat la manera de tre-
ballar, ja que a part de posar 
la roba en quarantena també 
han d’obrir les finestres del 
local i les persones que hi 
van han de prendre mesures 
a l’hora de mirar la roba per 
triar què els va bé i què no. 

Una de les particularitats 
del rober de Camprodon, 
comentava Morer, és que en 
certa manera “serveix d’ex-
cusa per fer l’acolliment” i 
detectar altres necessitats de 
les persones que s’hi apro-
pen, “per fer el primer pas”. 
Aprofiten per parlar de la 
seva situació i “si tenen ganes 
d’explicar” els apunten per 
treballar més enllà. De les 
tres voluntàries que hi havia 
dimarts Chaverra és la més 
veterana, ja que fa una dèca-
da que col·labora en aquesta 
tasca i assegurava que “abans 
venia més gent”; amb tot, 
durant la pandèmia han aug-
mentat el nombre de perso-
nes ateses que provenen dels 
sectors que han estat més 
tocats, com el de l’hostaleria, 
ja que hi ha persones que 
no tenien contractes ferms, 
apuntava Morer. 

Khadgi, que fa cinc o sis 

anys que hi col·labora, també 
deia que moltes persones els 
dimarts també hi van a bus-
car butà per pal·liar el fred. 
Com comentava Cañellas, en 
diverses ocasions fan el que 
anomenen Petits Encants, en 
què instal·len una petita boti-
ga en algun local comercial 
que els cedeixen per vendre 
objectes que els donen de 
decoració, coberts de plata, 
copes, gots, bosses de mà, 
fulards o peces de roba. Tot 
plegat per recaptar diners 
que després destinen a acci-
ons de Càritas, encara que el 
darrer any, però, a causa de 
la Covid-19, no ho han pogut 
fer. 

A banda de les dues sales 
on tenen la roba classificada, 
i també mantes o farcits de 
nòrdics, en una tercera hi 
tenen per exemple la roba 
d’estiu o lots per a nadons. 
Les peces que no poden assu-
mir, per quantitat o per l’es-
tat, ara ja l’envien a Vic, on 
la tracten, encara que fins fa 
poc la dipositaven als conte-
nidors de roba de la vall. 

A banda de protegir el cos, 
la roba de Càritas de la Vall 
de Camprodon s’aprofita 
també per abrigar la resta de 
les necessitats.

Càritas de la Vall de Camprodon aprofita el rober com una via 
d’accés per detectar persones en risc d’exclusió

‘Abrigar’ les necessitats

l’any 2024 els ajuntaments 
“han de subvertir la situació 
actual”, ja que el tèxtil és la 
segona indústria més conta-
minant del planeta, apunten. 
Segons el director de Càritas 
Diocesana de Vic, ara el 73% 
de la roba va a parar a aboca-
dors i caldrà, en un primer 
moment, recuperar el 60% 
de la roba i augmentar la que 
es reutilitza, una part que es 
pot fer a través de les boti-
gues que estan gestionant. 
En aquest àmbit l’entitat ha 
encarregat un estudi a l’em-
presa manlleuenca Lavola 

que encara s’ha de publicar 
però en el qual hi consta, 
segons Cerdan, que l’any 
2019 es van recollir 114.000 
tones de roba, de les quals 
40.000 van ser a través de 
Càritas. A més, a la planta 
de recuperació i triatge que 
tenen dona feina a 100 per-
sones, de les quals 70 estaven 
en risc d’exclusió social. 

Confien que quan es faci la 
transposició d’aquesta direc-
tiva “es tingui en compte 
aquesta empresa que té un 
factor social” per gestionar-
ho. El director recorda que 

els consistoris hauran de ser 
conscients de l’exigència en 
la regulació d’aquests resi-

dus i que si no arriben als 
objectius establerts els pena-
litzarà econòmicament. Des 

de l’àrea en què tracten els 
residus del Consell Comarcal 
d’Osona expliquen que ja 
estan treballant en aquesta 
qüestió i parlant amb enti-
tats socials per concretar 
iniciatives que estan acabant 
de tancar i que properament 
donaran a conèixer. En el cas 
del Ripollès es tracta des de 
cada ajuntament. 

El canvi de model ja s’es-
tava treballant abans de la 
irrupció de la pandèmia, que 
ha fet créixer el nombre de 
persones ateses des de l’enti-
tat. De fet, segons les darre-

res dades que van fer públi-
ques, a finals del 2020 una de 
cada quatre famílies d’Osona 
i el Ripollès a qui acompa-
nya l’entitat no té cap tipus 
d’ingrés econòmic. La meitat 
de les famílies no poden fer 
front a les despeses vincula-
des al lloguer o a les hipote-
ques, un 45% no poden pagar 
els subministraments. 

La idea de Càritas Diocesa-
na de Vic és que en el futur, 
amb el canvi de gestió del 
tèxtil, la dignificació de les 
persones i la sostenibilitat 
vagin agafades de la mà. 

669 92 47 63Telèfon:

Assessori’s pels 
nosTres experTs
amb més de 20 
anys treballant en 
l’àmbit concursal 
empresarial, un potent 
equip d’advocats, 
economistes i 
administradors 
concursals que 
l’AjudArAn A
solucionAr els seus 
problemes.

si ets empresA, 
AuTònom o 
pArTiculAr
i no pots atendre 
els teus pagaments, 
utilitza els 
mecanismes que la 
llei concursal posa
al teu abast.

ToTs mereixem 
Tenir unA segonA
oporTuniTAT.
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La nova 
normativa obliga 
els ajuntaments 
a augmentar el 

reciclatge de roba 
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Empresa ubicada a Osona
selecciona

Peó esPecialitzat
o oPerari Per a 

fusteria i muntatges

Interessats envieu CV
o truqueu al

616 49 93 10

Empresa d’enginyeria mediambiental de Vic necessita personal per 
cobrir els perfils professionals següents, amb incorporació immediata:

ENGINYER PROJECTISTA
Es valorarà experiència en projectes d’instal·lacions de 
tractament d’aigües residuals.
Incorporació a departament d’enginyeria, per a realització de 
projectes, direccions d’obra i posades en funcionament de 
plantes de tractament. Elaboració de plànols. Contacte amb 
clients i proveïdors.

TÈCNIC CONTROL DEPURADORES
Experiència en tasques similars.
Es valoraran coneixements de química, electricitat i mecànica.

Envieu CV a: administracio@mftecnima.com
Tel. 93 889 44 22
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Tres detinguts per l’assalt a la 
comissaria dels Mossos de Vic

Els tres detinguts, de Vic, Roda i les Masies de Voltregà, van passar la nit a comissaria

Vic

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dijous tres joves 
osonencs, de 18, 25 i 28 
anys, pels aldarulls relacio-
nats amb l’empresonament 
del raper Pablo Hasél i per 
l’assalt a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra fa apro-
ximadament un mes. Els tres 
detinguts, veïns de Vic, Roda 
de Ter i les Masies de Roda, 
van ser arrestats després 
d’una investigació policial 
que els acusa de ser pre-
sumptes autors dels delictes 
de desordre públic, manifes-
tació il·lícita, atemptat con-
tra els agents de l’autoritat, 
amenaces i danys.

El balanç dels fets que van 
tenir lloc el 16 de febrer a 
la capital d’Osona va ser de 
12 agents lesionats per atacs 
“directes dels esvalotadors”, 
segons informa el cos poli-
cial, a més de danys consi-
derables a l’estructura de la 
comissaria, que va quedar 

Una cinquantena de persones van 
donar suport als detinguts dijous 

Vic Tot i la pluja i el fred d’aquest dijous al 
vespre, una cinquantena de persones es van 
concentrar a la plaça del Mil·lenari, al costat 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 

de Vic, per donar suport als tres detinguts 
per l’assalt del 16 de febrer. Davant d’una 
vintena d’agents i quatre furgons policials, 
els manifestants van protestar pacíficament, 
i més tard van iniciar una marxa que va 
acabar davant de l’ajuntament de Vic sense 
causar més aldarulls.
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irreconeixible. Durant l’as-
salt es van malmetre diversos 
objectes del mobiliari urbà, 
així com vehicles policials i 
particulars. La mateixa nit 
dels fets es van tramitar qua-
tre detencions, tres per part 
dels Mossos d’Esquadra i una 
més per part de la Guàrdia 
Urbana de Vic.

Conjuntament amb els tres 
detinguts a Osona, també es 
van tramitar tres detenci-

ons més, totes relacionades 
amb els actes vandàlics. Dos 
dels detinguts van tenir 
lloc al Bages, a Navarcles 
i Manresa, on un home i 
una dona de 30 anys van ser 
arrestats per un delicte de 
danys després de ser iden-
tificats com a presumptes 
autors de diverses pintades. 
L’altra detenció va tenir lloc 
a Tarragona, on un home va 
ser arrestat com a presumpte 
autor d’un delicte de desor-
dres públics. El balanç pro-
visional de detinguts des del 
16 de febrer és de 142 perso-
nes arrestades.

Declaren set encausats 
per les protestes de 
l’octubre del 2019
Vic Una trentena de persones 
es van concentrar dijous al matí 
davant del jutjat de Vic per pro-
testar i donar suport a les set 
persones que van anar a decla-
rar pels talls a l’enllaç entre la 
C-17 i la C-25 de l’octubre del 
2019, en les protestes posteri-
ors a la sentència. Amb diverses 
pancartes van esperar la sortida 
de tots els encausats citats a 
declarar al jutjat, custodiat 
durant tot el matí per furgons i 
agents dels Mossos.

Arresten un veí 
de Riuprimer per 
cultiu de marihuana

Sta. Eulàlia de R. Els 
Mossos van detenir la 
setmana passada tres 
homes per una plantació de 
marihuana a Regencós (Baix 
Empordà). Un d’ells és veí de 
Santa Eulàlia de Riuprimer. 
En accedir a la finca, els 
agents hi van localitzar 
planters, un assecador, focus 
i, entre d’altres, radiadors i 
ventiladors. Als detinguts 
se’ls atribueix un delicte 
contra la salut pública i un 
de defraudació d’electricitat.

Manifestacions a Vic 
i Ripoll contra l’odi, 
el racisme i Vox

Vic/Ripoll En el marc del Dia 
Internacional contra el Racis-
me, dissabte 20 de març s’han 
convocat dues manifestacions 
estàtiques a les capitals d’Oso-
na i el Ripollès per protestar 
contra el racisme, el feixisme 
i el partit polític Vox, a qui 
se l’inclou en les consignes 
d’ambdues manifestacions. La 
concentració a Vic tindrà lloc 
a la plaça Major, mentre que 
la ripollesa es farà a la plaça 
de la Llibertat, totes dues a 
2/4 de 6. A

LB
ER

T
 L

LI
M

Ó
S

Un jove de Centelles, 
denunciat per 
conduir borratxo

Centelles Un veí de Cente-
lles de 21 anys va resultar 
denunciat penalment dissab-
te per marcar una taxa d’1,02 
mg d’alcohol per litre d’aire 
expirat quan els Mossos li van 
practicar la prova d’alcoho-
lèmia. Va ser a 1/4 de 10 del 
matí a la sortida 9 de l’AP-7 
a Maçanet de la Selva, on hi 
havia establert un control 
amb motiu de les restriccions. 
El noi va quedar citat per 
presentar-se a declarar als 
jutjats. Un altre conductor va 
agafar el vehicle per tornar. 

Se’ls acusa de 
desordre públic, 
atemptat contra 
agents o danys, 
entre d’altres

Rescaten un 
practicant de salt 
base a Tavertet

Tavertet Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
dilluns al vespre un practi-
cant de salt base amb para-
caigudes que va topar i va 
quedar penjat d’una paret a 
les Roques de la Corbera, en 
terme municipal de Tavertet. 
El grup d’Actuacions Especi-
als dels Bombers va ajudar-lo 
a pujar fins a dalt de la roca. 
L’avís d’emergència l’havien 
rebut a 3/4 de 7, i finalment, 
tot i l’aparatositat de l’acci-
dent, el parapentista en va 
resultar il·lès.

Anuncieu-vos a la borsa
de treball

Per a més informació
truqueu al telèfon
93 889 49 49 
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Un centenar de persones van acompanyar la presentació formal del col·lectiu davant la catedral de Vic, dimecres

Vic

Eloi Puigferrer

Més d’un centenar de perso-
nes es van reunir dimecres al 
vespre a la plaça de la Catedral 
de Vic per mostrar suport 
als dos encausats per la vaga 
general del 21 de febrer de 
2019 i per acompanyar la 
presentació de Pigot Negre, 
un nou col·lectiu en suport 
als represaliats en protestes i 
manifestacions. “Pigot Negre 
neix arran de l’augment de 
repressió que estem patint a 
la comarca en diferents movi-
ments socials”, afirmava Nil 
Cardona, membre de l’entitat, 
“la seva voluntat principal 
és la d’organitzar el suport a 
totes les persones represalia-
des de la comarca i reorganit-
zar tota la lluita antirepressiva 
per anar tots a l’una”, deia. 

El nou col·lectiu està estre-
tament lligat amb Alerta Soli-

dària, ja que “aquesta entitat 
fa la mateixa feina als Països 
Catalans, i Pigot és simple-
ment la unió de tota la gent de 
la comarca que s’organitza per 

crear caixes de resistència o 
per organitzar mobilitzacions 
al costat d’Alerta Solidària”, 
explicava el membre de Pigot 
Negre. El manifest fundaci-

onal de l’entitat antirepres-
siva va tenir un total de 135 
signatures de suport per part 
d’entitats de tota la comarca 
d’Osona. “Ha estat un procés 

senzill, ja que les hem recollit 
en només tres o quatre dies. 
Hem fet arribar el manifest 
a totes les entitats, i s’hi han 
solidaritzat directament”, afir-
mava Judit Hidalgo, membre 
del col·lectiu. 

En total, actualment a Oso-
na hi ha “entre 20 i 30 perso-
nes encausades, ja que des del 
judici i la postsentència, la 
repressió ha anat a més. Molta 
gent està citada i té por, així 

que Pigot Negre també neix 
amb l’objectiu de fer xarxa i 
d’ajuntar-nos tots per evitar 
que ningú quedi sol”, afirma-
va Cardona, “volem estar al 
costat dels represaliats i aju-
dar-los amb tota l’experiència 
que aporta Alerta Solidària. 
Hem de seguir plantant cara 
a l’Estat”, concloïa. En l’acte 
de dimecres també es va con-
demnar la citació a judici d’en 
Roger i en Guillem, ambdós 
encausats per les protestes 
emmarcades en la vaga gene-
ral del 21 de febrer de 2019. 
Se’ls demana unes penes de 
dos i quatre anys de presó.

Calculen que hi ha 
més d’una vintena 

de persones 
pendents de 

judici a Osona

Neix a Osona un col·lectiu 
que vol donar suport a tots 
els encausats en protestes

Un total de 135 entitats firmen el manifest de Pigot Negre, que es va presentar dimecres
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Cuberta Serveis Funeraris,
al seu costat.

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER

Agrupació de Comerciants de Torelló
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Tres detinguts per robar en cinc 
establiments del centre de Vic

Vic Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres 
tres homes d’entre 21 i 23 anys veïns de Vic com a pre·
sumptes autors de cinc delictes de robatori amb força. Els 
agents van rebre l’avís d’un testimoni que va veure com dos 
lladres fugien després de robar a l’interior d’un restaurant. 
Immediatament es va muntar un dispositiu policial que va 
permetre localitzar al carrer Doctor Bayés un dels lladres i 
poc després, una altra patrulla va identificar al carrer Virrei 
Avilés els altres dos autors, que portaven a sobre bosses ple·
nes d’objectes que havien sostret aquella matinada. Als tres 
detinguts se’ls acusa de cinc robatoris amb força a l’interior 
d’establiments comercials del centre de Vic comesos aquella 
mateixa nit. Tots tres amb antecedents van passar a disposi·
ció del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic.
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Cremen una quinzena de contenidors 
en una setmana a Manlleu

Manlleu L’Ajuntament de Manlleu fa una crida a la col·
laboració ciutadana per identificar les persones que en 
l’última setmana han cremat diversos contenidors al muni·
cipi. El consistori demana que s’avisi ràpidament la policia 
en cas de ser testimoni o detectar alguna actitud incívica. 
També adverteixen que aquestes cremes posen en perill 
altres contenidors i els vehicles estacionats al seu voltant i 
recorden que tenen un cost econòmic per a la butxaca de la 
ciutadania. El balanç dels desperfectes són 11 contenidors 
de rebuig cremats, un de multiproducte i dos d’orgànica, 
que tindran un cost per a les arques públiques de 4.171,07 
euros, perquè a banda de la compra de contenidors nous cal 
sumar·hi el transport i la mà d’obra de retirar els cremats i 
substituir·los. 
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Alerten d’una nova 
estafa a persones 
grans soles a Manlleu

Manlleu L’Ajuntament de 
Manlleu alerta d’una nova 
modalitat d’estafa que va 
tenir lloc a la vila i en altres 
punts d’Osona en el qual 
s’estafa persones grans soles. 
Han detectat una dona more·
na i que parla castellà, que 
visita habitatges de gent a qui 
fa poc se’ls ha mort un fami·
liar, els dona el condol i els 
demana si pot omplir una gar·
rafa d’aigua. Mentre omplen 
les garrafes els roba joies i 
objectes de valor. 

Tres persones es fan 
passar per revisors 
del gas a Lluçà

Lluçà Tres persones, alguna 
amb indumentària amb el 
logotip de Gas Natural, s’han 
passejat des de principis de 
març per Lluçà fent·se passar 
per revisors del gas. Els Mos·
sos alerten d’aquesta temp·
tativa d’estafa ja que no van 
aconseguir el seu objectiu. 
Recorden que les visites de 
comercials de llum o gas sen·
se estar sol·licitades no estan 
permeses. 

    PUBLICITAT Serveis
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DECLARACIONS 
DE BÉNS DELS 
DIPUTATS 
D’OSONA, EL 
RIPOLLÈS i EL 
MOIANÈS Jordi

Munell
Ramon 

Espadaler
Anna
Erra

Marta
Moreta

Teresa
Jordà

Marc
Parés

Basha 
Changue

Béns immobles 
(valor cadastral 
o preu 
d’adquisició)

70.000€ 
(Habitatge 50%)
10.000€ (Local 
50%)
6.000€ (Herència 
50%)

70.714€ 
(Herència 50%)
59.977€ 
(Habitatge 
100%)
30.300€ 
(Herència 50%)

58.300€ 
(Habitatge)
8.308€ (garatge) 
272.681€ 
(Herència altres 
immobles 50%)
213.226€ 
(Habitatge 50%)

219.392€ 
(Habitatge 50%)
23.000€ (Altres 
immobles 50%)

160.000€ 
(Habitatge 
100%)

Capital 
mobiliari 
(Comptes 
corrents 
o dipòsits 
bancaris)

4.000€
3.800€ (accions)

60.000€ 53.281€
7.475€

4.000€ 793€
114.610€

6.500€ 3.000€
787€ (25% 
participació 
com a sòcia 
treballadora)

Plans de 
pensions

14,500€ 7.400€ 20.000€ 41.971€

Vehicles Toyota D4D 
(2019)
Smart Fortwo 
(2009)
(més quatre 
cotxes clàssics 
de segona mà)

Toyota Prius 
(2018)

Seat León (2018) Mini One (2012) Volkswagen 
Golf (2015)

Toyota Yaris 
(2016)
Mazda 2 Híbrid 
(2021)

Daewoo 
Tacuma (2018)

Hipoteques 49.000€ (crèdit 
hipotecari)
10.000€ (crèdit 
personal)

85.000€ (crèdit 
hipotecari)

99.168€ (crèdit 
hipotecari)

13.000€ (crèdit 
hipotecari)

Concurs de
Selfie-Autoretrat 2021

9 Temporades

Admissió de FOTOGRAFIES i VÍDEOS fins al 18 d’abril de 2021

Més informació a: www.festivalobiols.cat

Fotografies Vídeos
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CÁNDIDA Anna Tamayo

DS 20/03 - 19 h

Entrades: 12 €

www.teatrecalldetenes.cat

+ conversa amb Elena Crespi
Col·labora:

AKELARRE

DS 27/03 - 19 h

The Feliuettes
Premi infantil narrativa lliure
75 € en llibres

Premi infantil còmic
75 € en llibres

Premi juvenil narrativa lliure
75 € en llibres

Premi juvenil còmic
75 € en llibres

*En cap cas s’atorgarà més d’un premi a la mateixa persona. 

IX Premi
de narrativa curta i poesia

Primer premi de Narrativa
200 € i trofeu

Primer premi de Poesia
200 € i trofeu

Menció especial Santa Eugènia de 
Berga, amb temàtica municipal:

Menció especial de Narrativa
150 € i un obsequi

Menció especial de Poesia
150 € i un obsequi

I Premi infantil i juvenil
de narrativa lliure i còmic

PREMIS

Regidoria de Cultura

Ajuntament de
Santa Eugènia de Berga

IX Premi
de narrativa curta i poesia

I Premi infantil i juvenil
de narrativa lliure i còmic

2021
Bases del premi

Més informació: http://www.santaeugenia.cat/actualitat/noticies/premi-literari-la-sagrera-.html

El Parlament 
publica el 
patrimoni 
dels diputats

Barcelona

EL	9	NOU

El portal de transparència del 
Parlament de Catalunya ha 
tornar a fet públiques, coin-
cidint amb l’arrancada de la 
legislatura, les declaracions 
de béns i propietats de tots 
els diputats electes, entre 
els quals els set d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès. Es 
tracta dels osonencs Marta 
Moreta i Ramon Espada-
ler (PSC-UA), Anna Erra 
(JxCat) i Marc Parés (ECP); 
dels ripollesos Jordi Munell 
(JxCat) i Teresa Jordà (ERC); 
i de la moianesa Basha Chan-
gue (CUP). 

Les declaracions de béns es 
fan públiques per complir la 
llei de la transparència que 
va aprovar el Parlament de 
Catalunya i permeten deter-
minar la situació econòmica 
i patrimonial dels diputats al 
començament i al final de la 
legislatura.
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Francesc Codina, dimecres al carrer de la Ramada de Vic

Francesc Codina, filòleg i pro-
fessor emèrit de la UVic-UCC, és 
coautor de ‘Picar pedra’, que ha 
escrit conjuntament amb els ex-

consellers d’ERC Joan Puigcercós i 
Josep Huguet. El llibre analitza la 
situació del procés d’independèn-
cia i proposa una línia a seguir.

“Cal un govern fort i 
fer les coses més bé que 
els últims tres anys”
Entrevista a Francesc Codina, coautor del llibre ‘Picar pedra’

Vic

Víctor Palomar

La sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Esta-
tut va suposar un moviment 
tectònic en el mapa polític 
català.

Sí, l’independentisme fins 
llavors no havia sigut mai 
majoritari a Catalunya. Ni tan 
sols era d’una minoria àmplia 
durant els anys 30 amb la 
República, ni a finals del 
franquisme i tampoc durant 
la transició. Als vuitanta es 
va anar aglutinant en part a 
ERC i posteriorment amb la 
CUP. Amb el procés estatuta-
ri es dispara després de com-
provar que no es pot avançar 
més ni ampliant l’autonomia 
com havia fet Convergència 
i el president Pujol ni amb 
el federalisme del PSC i 
Maragall. La sentència del 
Constitucional va donar l’es-
tocada que va obligar partits 
que eren catalanistes, com 
Convergència, a posicionar-se 
a favor de la independència i 
en el cas del PSC, que no ho 
va fer, li va provocar una crisi 
i la sortida dels sectors més 
catalanistes.

La burgesia catalana, des 
del 1714 fins ara, no havia 
tingut mai ànsies de sepa-
rar-se d’Espanya.

El projecte de les classes 
dominants catalanes, es veu 
molt clarament a partir del 
segle XIX, era transformar 
Espanya, no separar-se’n. 
Sobretot perquè el mercat 
on es venia el producte de 
la burgesia catalana era l’es-
panyol. Hi va haver alguns 
pocs moviments rupturistes 
durant les repúbliques, però 
sempre amb un horitzó de 
transformar el marc per acon-
seguir el que se’n deixa l’en-
caix de Catalunya a Espanya.   

Una de les imatges del 
procés són aquestes mani-
festacions multitudinàries 
que uneixen persones de 
diferents sensibilitats soci-
als.

Els moviments d’emancipa-
ció nacional són interclassis-
tes i plurals. El referèndum 

va ser un objectiu que va 
aglutinar les energies, no 
només dels partits, sinó 
també de la societat i els 
moviments cívics, com l’ANC 
i Òmnium, que es van abo-
car a fer-lo possible malgrat 
l’oposició i la repressió –amb 
violència policial inclosa– de 
l’Estat. Hi ha qui tot aquest 
procés l’ha vist com un fra-
càs, perquè no s’ha pogut por-
tar més enllà la independèn-
cia, però nosaltres al llibre 
diem que és un primer pas, 
una primera victòria. Això 
sí, per anar més enllà hem 
d’acumular més forces. 

Un dels problemes que té 
l’independentisme avui és 
que no hi ha una diagnosi 
compartida de en quin punt 
s’està?

Probablement tots els 
actors –partits, entitats i 
ciutadans en general– vam 
menystenir o menysvalorar 
la dificultat de tirar enda-
vant l’empresa d’aconseguir 
la independència i també la 
força de l’adversari. De fet, 
el títol del llibre, Picar pedra, 
ja és la metàfora del que hem 

de fer perquè el mur que 
tenim davant és molt gruixut. 
És un Estat amb tots els seus 
aparells, incloses unes plata-
formes mediàtiques i poders 
econòmics potents, que for-
men un conglomerat contra 
la nostra aspiració. Per això 
nosaltres creiem que hem de 
continuar picant pedra més 
fort i això vol dir guanyant 
més picapedrers.

Quants picapedrers fan 
falta? Vostès diuen entre el 
60% i el 70% dels vots?

Hi ha dos blocs, que actual-
ment serien del 50% cadas-
cun més o menys, però al seu 
interior no hi ha homogene-
ïtat. En el camp independen-
tista hi ha un sector que si 
l’Estat fes una oferta creïble 
i sòlida com seria el concert 
econòmic i la protecció de la 
llengua i la cultura catalana, 
els desactivaria. Això sí, si 
realment fos una proposta 
creïble i sòlida. En el camp 
de l’espanyolisme passa el 
mateix. Hi ha una part que 
és irreductible, que seria 
la base social de PP, Vox i 
Ciudadanos, però després hi 
ha una zona grisa, que esta-
ria entre un federalisme, un 
referèndum pactat... Aquests 
es podrien decantar cap a 
l’independentisme si veuen 
que hi ha un projecte que va 
més enllà d’un patriotisme 
abstracte i si la via que es 
proposa és factible i viable. 
Nosaltres diem que hem 
d’actuar de manera que anem 
guanyant suports en aquesta 
zona grisa i que la part més 
oposada a l’independentis-
me per raons identitàries no 
sigui tan visceralment con-
trària i accepti un planteja-
ment democràtic com seria el 
resultat d’un referèndum.

Aquesta zona grisa que 
descriu serien votants d’es-
querres.

Segurament sí, són gent 
que actualment vota els 
Comuns i encara alguns el 
PSC. És promovent lluites 
compartides que pots anar 
acostant altres sectors cap al 
teu projecte i no plantar-te 
amb els teus principis i tit-

llant de traïdor i botifler els 
que no els comparteixen.

Els dos partits que estan 
negociant formar nou 
govern, ERC i Junts, no 
comparteixen estratègia per 
aconseguir la independència. 
És un problema greu?

ERC ha fet un esforç per 
dibuixar els grans trets d’una 
estratègia, tot i que encara 
s’ha d’acabar de perfilar, però 
en el cas de Junts hi ha posici-
ons dins la mateixa formació 
que no acaben de ser concor-
dants. La prova és l’escissió 
que han patit amb el PDeCAT, 
amb qui hi ha diferències ide-
ològiques però també de posi-
cionament. Actualment no 
és ben bé un partit sinó una 
amalgama formada al voltant 
de la persona del president 
Carles Puigdemont. Cal que 
facin un procés de clarifica-
ció ideològica i estratègica, 
perquè això, evidentment, 
dificulta les negociacions. El 
primer que han de decidir 
els partits independentistes 
amb certa urgència és si volen 
governar o no, i a partir d’aquí 
ja hi haurà temps per anar 
debatent l’estratègia.  

La seva aposta seria el d’un 
govern de Junts i ERC, o tam-
bé hi integrarien la CUP i els 
Comuns.

Com més ampli millor, tot i 
que és difícil que els Comuns 
hi siguin. De fet, ja s’han 
autodescartat tot i que era 
important que se’ls hagi fet 
l’oferta i hagin sigut ells els 
que han dit que no hi volien 
ser. En el cas de la CUP, també 
plantegen interrogants que 
ja van sortir durant la cam-
panya. Ara tenen un debat 
interessant que seria un pacte 

de governabilitat des de fora, 
sense entrar a govern. Vull 
pensar que anem a un escena-
ri en què hi haurà una impli-
cació més gran de la CUP en 
la governabilitat.

El discurs de Laura Borràs 
com a presidenta del Par-
lament menystenint el seu 
predecessor, Roger Torrent, 
és un mal inici?

S’ha d’entendre que per un 
partit que és hereu de Con-
vergència i de la coalició CiU 
cal passar el dol dels resultats 
electorals. Ara la campanya 
ja ha passat i només hi ha 
dues alternatives: entendre’s 
i formar govern o repetir les 
eleccions. No crec que siguin 
tan irresponsables les forces 
independentistes per jugar a 
anar a una repetició electoral, 
que podria anar en contra de 
tots tres. 

Si com a Escòcia, amb 
l’Scottish National Party, 
l’independentisme estigués 
aglutinat en un sol partit el 
procés seria més fàcil?

Catalunya i Escòcia són 
dues nacions i societats molt 
diferents. Crec que la societat 
catalana és més complexa 
i no tothom aquí hi estaria 
d’acord. Hi ha un espai per a 
un partit de centredreta, com 
representa una part de Junts 
i el PDeCAT, que no crec que 
volguessin anar amb un par-
tit socialdemòcrata. De fet, 
en campanya el número 3 de 
Junts, Joan Canadell, ja deia 
que no estava d’acord amb 
el model social que defensa 
ERC. I ho trobo lògic. Hi ha 
espai per a un partit de cen-
tredreta en l’àmbit indepen-
dentista i per a un d’esquerra 
més radical, com seria la CUP.

“S’ha de continuar 
picant pedra i 
més fort. Això 

vol dir guanyar 
picapedrers” 

“Hiperlideratges  
com els que ha 
comportat la 

repressió poden 
ser un entrebanc”

“Vull pensar que 
anem cap a un 

escenari en què la 
CUP s’impliqui en 
la governabilitat”
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Les escoles visiten

Una quarantena d’alumnes de 4t de l’escola Andersen de Vic, que treballen 
els diferents sectors, van visitar les instal·lacions del Grup EL 9 NOU.
La visita es va fer tenint en compte totes les mesures de seguretat.
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Per tant, tampoc tindria 
sentit un projecte com Bildu, 
que unís els partits indepen-
dentistes d’esquerres?

Al llibre diem que seria 
desitjable, però veiem que 
fins ara la CUP ha tingut posi-
cions molt revolucionaristes, 
que dificulten l’entesa amb 
un partit com ERC, que tot i 
ser d’esquerres, reformista i 
transformador, no és revolu-
cionari. 

Els hiperlideratges com el 
de Carles Puigdemont però 
també el d’Oriol Junqueras 
són un problema?

Són un fenomen que s’ha 
produït sobretot a causa de la 
repressió i creiem que poden 
ser un entrebanc. Cal que 
aparegui gent jove, que ara 
està a segona o tercera fila, i 
que vagi assumint responsa-
bilitats. Hem de diferenciar 
però, els dos casos. En el cas 
de Puigdemont ens trobem 
amb un lideratge molt fort i 
de fet hi ha tot un partit nou 
que s’aglutina a l’entorn de 
la seva persona. En el cas del 
que se n’ha dit el junqueris-
me és un estil de fer personal 
en un partit que té 90 anys i 
un marc d’idees i de pràcti-
ques que qualsevol líder s’hi 
ha d’adaptar. El pes i la histò-
ria d’ERC pesa molt. Junts, al 
ser un partit de nou encuny 
que vol superar el partit del 
qual són hereus la majoria de 
quadres, ho han de basar tot 
en l’hiperlideratge. Té una 
part positiva, però també pot 
ser un perill.

Quim Torra ha sigut un 
bon president?

Com que no hi havia uns 
mínims estratègics clars, 
s’han confós una mica els 

papers. En un moment, el 
president Torra va fer més el 
paper d’activista, no només 
amb la pancarta sinó també 
amb “l’apreteu, apreteu” als 
CDR, que el d’institucional 
que li tocava. També s’ha de 
dir que ell mateix va recti-
ficar amb la pandèmia i va 
intentar abocar-s’hi amb la 
gestió, però segurament ja 
va ser massa tard. La seva 
actuació no és que el posés 
en perill –el risc que va tenir 
era mínim perquè es jugava 
la inhabilitació i no la presó– 
sinó que va ser un torpede a 
l’acció de govern. El govern 
va quedar decapitat en plena 
pandèmia i aquests errors no 
només són atribuïbles a ell 
sinó al desconcert general 
que hi ha hagut. 

Són crítics amb el paper 
que ha jugat l’ANC els 
últims anys.

Després de l’1 i el 3 d’oc-
tubre, que per nosaltres van 
ser victòries però que no es 
va poder anar més enllà per 
diversos motius, es va generar 
certa frustració i desconcert. 
Per això calia que tots els 
partits però també les enti-
tats obrissin una reflexió i es 
resituessin. Òmnium ho ha 
sabut fer llançant campanyes 
com la de l’amnistia o contra 
la monarquia que són llui-
tes compartides que han de 
permetre anar sumant gent. 
L’ANC en canvi s’ha replegat 
i ha assumit un paper fiscalit-
zador dels partits i això li ha 
restat incidència. Segurament 
la pandèmia també l’ha afec-
tat molt. 

Gestionar l’autonomisme, 
o el que n’anomenen el men-
trestant, pot semblar incom-

Un llibre escrit    
a vuit mans

Vic Picar pedra (Saldo-
nar, 2021) neix d’una 
desena de converses que 
van mantenir el ripollès 
Joan Puigcercós, el viga-
tà Francesc Codina i el 
manresà Josep Huguet 
en paratges moianesos de 
Santa Maria d’Oló. Les 
reflexions van ser ordena-
des i redactades pel peri-
odista Àlvar Llobet, amb 
vincles familiars a Vic, i 
finalment els tres autors 
les van ampliar, enriquir 
i actualitzar. Puigcercós 
va ser secretari general 
i president d’ERC, a més 
de conseller i diputat al 
Parlament i al Congrés. 
Huguet també va ser 
conseller i president de 
la Fundació Irla. Codina, 
exmembre de la direcció 
del PSAN, va incorporar-se 
a ERC l’any 1992.

patible amb continuar el 
procés independentista?

En absolut. I si ho mirem 
històricament aquest salt 
cap a l’independentisme no 
s’entendria sense els anys 
d’autonomia i del pujolisme. 
Durant la transició hi va 
haver una eina molt limitada 
però que no va deixar de ser 
una eina que és l’autono-
misme i ho va aprofitar per 
reforçar el català a l’escola o 
per desplegar una televisió 
pública de Catalunya. Això 
ha contribuït a fer créixer 
la consciència nacional, que 
hi hagi molta més gent que 
parla català i té coneixement 
de la història del país. L’au-
tonomia no ens l’ha regalat 
ningú, és una conquesta i ha 
de ser totalment compatible 
continuar governant des de 
l’autonomia i treballar per la 
independència. 

Diuen que no es pot desa-
profitar una segona oportu-
nitat com la que ha ofert les 
darreres eleccions del 14-F 
perquè una tercera potser 

pot trigar a arribar.
Es van guanyar les elecci-

ons del 21-D de 2017 contra 
tot pronòstic, amb una par-
ticipació altíssima, del 80%, 
i quan sempre se’ns havia 
dit que el dia que votés tota 
l’àrea metropolitana perdrí-
em suport. Ara bé, som molt 
crítics, també per la part 
que ens toca, perquè no s’ha 
sabut aprofitar prou. Aquests 
tres anys han sigut d’un cert 
desconcert i malgrat la des-
titució del president amb el 
pretext de la pancarta, que 
la data de les eleccions la va 
decidir un tribunal, l’opera-
ció Illa i totes les operacions 
que es vulgui, s’ha tornat a 
guanyar. Ara hem de fer les 
coses bastant més bé que 
aquests últims tres anys. Cal 
posar-se d’acord i formar un 
govern fort. Si a algú li passés 
pel cap provocar unes elecci-
ons anticipades, hi hauria un 
risc alt de perdre el govern de 
la Generalitat per l’abstenció 
d’una part d’independentis-
tes.
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Per la seva professió de veterinari, extensa en 
el temps, Joan Collell coneixia no tan sols les 
masies i els pagesos de la Plana de Vic sinó els 

de més enllà. Diumenge a la nit, va morir als 91 anys, envol-
tat dels seus. Feia anys que estava malalt. Va fer la carrera a 
Saragossa quan al seu Manlleu natal els universitaris es podi-
en comptar amb els dits d’una mà. Després de llicenciar-se va 
començar a exercir a Bellver de Cerdanya. No va deixar mai 
d’alimentar els coneixements per adaptar-se als avenços, tal 
com des de la moto Vespa amb què es desplaçava al principi va 
passar als vehicles de quatre rodes més moderns.

Tant podia assistir el part d’una vaca al Collsacabra com la 
vacunació porcina del seu territori, però va destacar sobretot 
com a especialista tècnic en el sector on va impulsar iniciati-
ves imaginatives. Va instaurar el concurs de canals porcines 
el 1986, pioner a Espanya, i altres competicions sobre la qua-
litat del bestiar, com el que comparava la morfologia vaquina 
per a la millora de les produccions làcties o càrnies. També va 
ser decisiu en la recuperació del guarà català, una espècie de 
ruc en perill d’extinció que havia estat molt apreciada com a 
semental per l’exèrcit nord-americà.

Aquests certàmens i activitats van obtenir el ressò de les 
revistes especialitzades espanyoles. Primer es van convocar 
a la Fira de Reis de Manlleu i després al Mercat del Ram de 
Vic. La fira, que era una concessió de Ferran VI del 1751, es va 
recuperar el 1978 gràcies a la seva empenta des del Gremi de 
Tonis, una massa social heterogènia adscrita a la xerinola i les 
celebracions constants. Ell sempre hi era.

Al marge de la professió, Joan Collell va desplegar una tra-
jectòria social remarcable. Sent regidor de l’últim Ajuntament 
manlleuenc predemocràtic va ser dels que van tendir ponts 
amb els moviments ciutadans durant la transició. Hi ha una 

foto d’aquells anys on, al costat d’altres companys de consis-
tori, recull les firmes a favor del futur Estatut de Sau que li 
entreguen representants dels incipients partits i sindicats del 
moment.

Els Collell provenim d’un racó de la Garrotxa. El besavi era 
pagès, però l’avi es va fer negociant, a més de menar terres i 
bestiar. Amb el meu pare, que era el germà gran, es veien cada 
dia quan hi anava a buscar medicaments per als porcs de la nos-
tra granja. En Joan, finalment, va sembrar i va atreure tot de 
veterinaris a l’entorn de la família. Combinava l’afectuositat 
i l’entusiasme amb un humor instantani, higiènic i contagi-
ós. Com quan ens posava a casa seva un disco petit de Renato 
Carosone amb el tema Chella là que ens feia pixar de riure.

La dimensió científica i el rigor innovador no estaven 
renyits amb un tracte de peu pla i un temperament inclinat 
decididament cap a la bonhomia. Era com un patrici romà, 
amb una ànima profundament mediterrània a la ciutat de la 
boira, que estimava els animals com a animals i les persones 
com a persones.

Jaume Collell  
Periodista

Un mediterrani a la ciutat de la boira

Salvador Arbós

i Pous

Mentre el meu cor segueixi 
guardant el teu record no 
moriràs mai. Avui només 

recordo els bons moments i és 
així com vull recordar-te.

La teva esposa i família.

Roda de Ter, març de 2021

6è aniversari

Quim Roma
i Pujol

Vidu de Carme Prat Molist
Ha mort cristianament el dia 12, a l’edat de 83 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Sabina i Ignasi, Josep M. i Aurora; nets, Rebeca 
i Marc, Ignasi, i Arnau; besnets, Roger i Ricard; germà, Joan; 
germanes polítiques, Fina i Laura; nebots, cosins, tota la família i 
la raó social Envernissats Roma, SL, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, us demanen que el recordeu en les vostres oracions i us 
agraeixen les mostres de condol rebudes, així com l’assistència 
a l’acte de comiat.

Vic, març de 2021

Joan Collell
i Serra

Veterinari
Ha mort cristianament el dia 14, a l’edat de 91 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Montserrat Verdaguer Rosell; fills, M. Àngels i 
Alfons, Joan i Teresa, Fina i Enric, Montse, i Imma; nets; bes-
nets; germà, Josep M.; germans polítics, Albert i Pepet; nebots, 
cosins, tota la família i els seus cuidadors, Hossnia i Ahmed, en 
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en 
les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, 
així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Manlleu, març de 2021

Enriqueta Vilageliu
i Escarrà

Vídua de Gumersindo Alibés Jordà
Morí cristianament el dia 12 de març,

havent rebut els Sants Sagraments i l’extremunció,
a l’edat de 89 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Alfons i Rebeca; nets, Martina, Malia, Bruno, Aleix, 
i família tota, en participar-vos tan sentida pèrdua, preguem que la 
tingueu present en les vostres oracions i us agraïm les mostres de 
condol rebudes, així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Montesquiu, març de 2021

Maria Mercè

Creixell i Torrents

A.C.S.

9è aniversari

de la seva mort.

18 de març de 2021

Vic, març de 2021

Segimon Cabanas
i Verdaguer

Morí cristianament el dia 16 de març,
havent rebut els Sants Sagraments, a l’edat de 78 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Leonor Rifà i Camps; fills, Lluís i Maria Pilar, Maria 
Rosa i Santi; netes, Neus, i Irene; germans, Esteve i Pepita; germans 
polítics, Maria i Joan ( ), Joan ( ) i Anna ( ), Mercè ( ) i Josep, 
Carmeta ( ) i Anton ( ), Josep i Maria, Teresita i Pere ( ); oncles, 
Llorenç i Montserrat; nebots, cosins i família tota, en participar-vos 
tan sentida pèrdua, preguem que el tingueu present en les vostres 
oracions i us agraïm les mostres de condol rebudes, així com l’assis-
tència a l’acte de l’enterrament.

Sant Hipòlit de Voltregà, març de 2021
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Campanya del 
Dia del Pare als 
comerços de Ripoll

Ripoll Els clients que facin 
una compra o comanda en 
un comerç adherit a la cam-
panya “De la botiga a casa” 
per regalar en el Dia del Pare 
de divendres vinent tenen 
l’opció d’entrar en un sorteig 
de 10 vals de 10 euros. Els 
compradors obtindran un 
tiquet segellat i en el moment 
de rebre el regal els pares han 
de fotografiar-se i publicar les 
fotos a l’Instagram etiquetant 
l’Ajuntament de Ripoll o envi-
ar-ho per correu electrònic. La 
data màxima per fer-ho és el 
22 de març. Els guanyadors se 
sabran a les xarxes. J.R.

Fòrum de Debats 
sobre prejudicis  
i evolució humana

Vic El paleontòleg i divulga-
dor científic David Rabadà, 
professor de Ciències Geo-
lògiques, és el convidat del 
Fòrum de Debats d’aquest 
divendres, al capdavant 
d’una conferència que porta 
per títol “Prejudicis i evo-
lució humana”. Com és ja 
habitual, la xerrada es podrà 
seguir a través de YouTube 
a partir de les 8 del vespre i 
anirà seguida de col·loqui. 
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A Jaume 
Puigdomènech 
Soler

Miquel Arisa 

Coma

El proppassat dia 
16 ens va deixar 
Jaume Puig-

domènech i Soler, conegut 
com en Jaume de ca l’aranya, a 
l’edat de 86 anys. Casat i pare 
d’una filla, era una persona 
que va treballar de mecànic 
quasi tota la seva vida a l’Es-
tabanell, on normalment feia 
el torn de matí, i a les tardes 
va crear un petit taller a casa 
seva per fer feines de forja. 

A mesura que van anar 
passant els anys es va dedi-
car a anar fent forja artís-
tica: des de fer sant Jordi 
fins a la senyera i tot tipus 
d’elements arquitectònics 
artístics. Ho feia essencial-
ment amb ferro o aram. Un 

cop es va anar especialitzant 
en aquesta nova faceta i ja 
va agafar la jubilació, es va 
dedicar plenament al món 
artístic. I això li va compor-
tar fer un seguit d’exposici-
ons que venia a ser una gai-
rebé cada any dels treballs 
artístics que anava fent un 
any rere l’altre. 

També participava a l’expo-
sició dels artistes locals que 
l’Ajuntament fa tots els anys, 
exposant una peça de cada 
un dels artistes i de les dife-
rents modalitats artístiques, 
com poden ser la pintura, 
l’escultura… Així es va con-
formar tot un vessant artís-
tic important que ell va anar 
realitzant. Val a dir que ho 
ha fet fins als últims temps 
de la seva vida, constantment 
anava treballant fent materi-
als artístics que eren amb els 
que després desenvolupava a 
les exposicions. 

Era una persona discreta, 
amable i que solament es 
dedicava a tenir certa relació 
amb les persones que havia 
anat conformant amistat al 
llarg de la seva vida, essenci-
alment en el món de la feina 
o en el veïnatge. 

El taller i la casa inici-
al eren al carrer de Jesús i 
després es va construir una 
casa al carrer de Sant Antoni 
Maria Claret, on inicialment 
hi va anar a viure la seva filla 
i després també hi va anar a 
viure ell, en habitatges inde-
pendents. També és on tenia 
un espai per desenvolupar la 
seva activitat artística. 

Jaume, descansa en pau. 
Sempre et recordarem per 
les teves activitats i el teu 
tarannà.

Un cop jubilat es 
va dedicar a la 
forja artística

Divendres, 19 de març de 2021 19

EL 9 TV estrena el 6 d’abril un 
magazín d’actualitat en directe

‘Torn de tarda’ neix coincidint amb un canvi ambiciós i substancial de la graella
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Clàudia Dinarès i Natàlia Peix, al nou plató d’EL 9 TV en el qual presentaran ‘Torn de tarda’ i ‘El 9 Informatiu’

Vic

EL 9 NOU

El proper dimarts 6 d’abril, 
en tornant de Setmana San-
ta, EL 9 TV posarà en marxa 
una nova programació més 
ambiciosa i en la qual pri-
maran més els directes. Es 
fa una clara aposta per la 
programació de tardes amb 
tres magazíns on les conne-
xions a l’exterior seran un 
dels seus principals actius. 
Un d’aquests nous produc-
tes, Torn de tarda, serà una 
coproducció entre La Xarxa, 
Canal Taronja Central, Tele-
visió del Berguedà i EL 9 TV, 
que, presentat per Clàudia 
Dinarès, posarà el focus 
diàriament en els punts 
informatius més rellevants 
d’Osona, el Bages, el Bergue-
dà, el Moianès i el Solsonès, 
amb entrevistes connexions i 
reportatges.

Per fer possible el nou 
espai, EL 9 TV ha estrenat 
fa poques setmanes un nou 
plató que, a més d’oferir una 
imatge més contemporània, 
compta amb la versatilitat 
necessària per fer de nexe 
entre continguts a l’exterior 
i a plató. En aquest nou espai 

s’hi farà el nou magazín 
i també els noticiaris El 9 
Informatiu i Notícies en Xar-
xa - Cap de setmana.

El proper divendres s’eme-
trà la darrera edició de l’in-
formatiu Al dia Catalunya 
Central i la seva presenta-
dora, Natàlia Peix, serà de 
nou la cara d’un renovat El 

9 Informatiu, que s’emetrà 
puntualment cada vespre a 
la franja que ara ocupa El 9 
magazín.

El nou magazín Torn de 
tarda s’emetrà cada dia a 
2/4 de 7, just després de Fet 
a mida, la nova proposta de 
les tardes de La Xarxa, que 
es farà cada dia a partir de 

2/4 de 5 de la tarda, i del 
Connecti.cat, que a partir del 
6 d’abril presentarà una pro-
funda renovació per tancar 
la tarda entre les 7 i les 8. EL 
9 TV també està treballant 
en la tercera temporada 
de Des del campanar, que 
s’estrenarà en els propers 
mesos.

L’edifici de Can Victu de Sant Joan 
ja és història 
Sant Joan de les Abadesses L’edifici 
de Can Victu, que hi havia a l’entrada 
sud de Sant Joan, ha estat enderrocat 
aquesta setmana aprofitant les obres per 
l’esllavissada que es va produir el mes 
de novembre passat just davant d’aquest 
punt. La casa era propietat de l’Ajuntament 
santjoaní des de 2019, que ja el va adquirir 
amb la idea d’aterrar-lo per millorar l’accés 

a Ogassa i al barri de l’Estació. L’actuació 
es va concretar dimarts passat, després 
d’enderrocar primer el magatzem, i ha 
suposat que en les dues últimes setmanes 
s’hagin hagut de tornat a instal·lar els 
semàfors que donen pas alternatiu als 
vehicles que circulen per l’N-260. A banda 
de posar les bases per a la millora d’una 
cruïlla que s’executarà durant aquest mateix 
any, l’enderroc suposa una millora estètica 
d’una entrada a Sant Joan on es preveu 
també la instal·lació d’una zona verda. J.R.
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El Constitucional 
confirma la 
condemna de 
Carles Mundó

Gurb

EL 9 NOU

El Tribunal Constitucional 
ha desestimat, per unani-
mitat, el recurs d’empara 
que l’exconseller de Justícia 
Carles Mundó va interposar 
contra la sentència del Tribu-
nal Suprem en el judici del 
procés, i que el condemnava 
per un delicte de desobedi-
ència a 1 any i vuit mesos 
d’inhabilitació i una multa 
de deu mesos, amb una quota 
diària de 200 euros. Mundó 
assegura que no es confor-
marà i presentarà un recurs 
al Tribunal Europeu de Drets 
Humans. 

A la sentència, els magis-
trats especifiquen que quan 
la Generalitat va aprovar la 
convocatòria del referèndum 
de l’1 d’octubre, els membres 
del govern sabien que el tri-
bunal havia declarat incons-
titucionals les resolucions 
del Parlament.
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El balanç elèctric de l’any 
2020 a Catalunya que ha 
publicat l’Institut Català 
d’Energia dona com a resul-
tat una producció bruta 
d’energia de 45.315,2 GWh. 
L’energia nuclear continua 
sent la primera font per a 
la producció d’electricitat 
ja que va generar el 54,9% 
del total, seguida dels cicles 
combinats, amb un 12,2%, 
i les centrals hidroelèc-
triques, amb un 12%. La 
producció d’electricitat 
amb energies renovables ha 
arribat fins al 19,8%. No ha 
crescut, però, l’eòlica, que 
ha generat el 5,8% del total, 
però sí que han augmentat 
les instal·lacions d’auto-
consum fotovoltaica, ja que 
durant el 2020 es van posar 
en marxa 5.869 instal·lacions, 
3,5 vegades més que l’any 
anterior, i van sumar una 
potència de 49,5 MW. Aquest 
augment de les renovables 
s’ha fet evident el 2020, però 
no ho era tant fins al 2019. 
Des del 2014, el pes de les 
renovables va créixer, fins 
al 2019 un 7,3% però pel 
creixement de la biomassa 
per a ús tèrmic o dels biocar-
burants. 

D’altra banda, l’Icaen 
també ha fet públiques les 
darreres dades energètiques 
dels anys 2018 i 2019, dades 
que es publiquen des de l’any 
1990 i que tenen l’objectiu 
de, fins al 2020,  disminuir 
un 20% el consum d’energia 
final respecte a la tendèn-
cia prevista. L’any 2019 el 
consum d’energia primària 
(és a dir, segons l’origen de 
l’energia) va ser de 25.371,2 
ktep (milers de tones equi-
valents de petroli), xifra que 
reflecteix un creixement 
interanual de l’1,8% des de 
l’any 2014, quan va finalitzar 
la crisi econòmica. Més d’un 

30% d’aquesta energia pri-
mària es va destinar a usos 
no energètics –producció de 
productes químics, etc.– i a 
consums propis del sector 
energètic. Del total de l’ener-
gia primària consumida a 
Catalunya, un 46% ha estat 
petroli; un 24,5%, nuclear, 
i un 22,9%, gas natural. Les 
energies renovables han 
suposat un 5,4% de l’ener-
gia primària consumida a 
Catalunya.

El principal consumidor 
d’energia va ser el transport, 
amb un 45%, seguit de la 
indústria, amb el 25,5%, 
mentre que el sector domès-
tic en demana un 14,7%; els 
serveis, un 13,1%, i el sector 
primari, un 1,6% del total. 

Pel que fa al 2020, l’infor-
me inclou un avanç no defi-
nitiu i es detecta que el con-
sum d’electricitat va baixar 
un 6,2%; el de gas natural, 
un 8%, i el de combustibles 
va caure un 17,9%. Per sec-
tors, la indústria es va reduir 
un 7,9%; els serveis, un 
12,2%, i en l’àmbit domèstic 
es va créixer en un 1,9%. 

Encara lluny de l’energia neta 
L’energia produïda per les centrals nuclears continua sent la primera font per a 
l’electricitat a Catalunya l’any 2020. Va creixent la produïda per energies renovables

El Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica i el Repte 
Demogràfic del govern 
espanyol ha obert la por-
ta que es pugui repartir 
l’energia generada per les 
instal·lacions d’autoconsum 
compartit. Ha tret, fa uns 
dies, a informació pública 
l’ordre que permetrà un 
repartiment variable per 
cada hora de l’any de l’ener-
gia generada en autocon-
sum i es modifica per tant 
el real decret d’autoconsum 
que fixa, en origen, coefici-
ents de repartiment fixos, 
tot i que preveu la possibi-
litat que evolucionin cap a 
variables. Així, els usuaris 
d’autoconsum col·lectiu 

poden establir coeficients 
dinàmics i s’optimitza així 
el repartiment d’energia, 
sobretot quan hi ha pautes 
de consum molt diferents 
com pot passar en un edifici 
amb locals comercials, ofici-
nes o habitatges. 

Els coeficients variables 
s’hauran d’establir abans 
que es produeixin els con-
sums i es generi l’energia 
per evitar retards en la 
facturació, ja que hi ha 
molta interacció entre les 
diferents comercialitzado-
res. Ara es poden fer fins 
al 5 d’abril aportacions a la 
informació pública d’aques-
ta ordre i seguirà el seu curs 
fins a la seva publicació. 

El Ministeri s’obre a repartir 
l’energia produïda per 
l’autoconsum compartit

Vint-i-una 
activitats a 
les sortides 
naturalistes 
d’Osona
El Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis - UVic-UCC, el 
Museu del Ter i el Grup de 
Naturalistes d’Osona-ICHN 
organitzen un programa 
anual d’activitats i sorti-
des naturalistes gratuïtes 
i obertes a tothom. El pro-
grama, que enguany està 
compost per 21 activitats, 
compta amb la col·laboració 
del Grup d’Anellament de 
Calldetenes-Osona.

Aquest any les activitats a 
l’exterior no començaran fins 
al dissabte 10 d’abril, amb 
la sortida a l’espai natural 
de les meandres i illes de les 
Gambires i Gallifa del riu 
Ter, a les Masies de Voltregà, 
si les restriccions sanitàries 
del moment ho permeten. 
Abans, però, es faran tres 
xerrades que es podran 
seguir al canal de YouTube 
del Museu del Ter. La pri-
mera xerrada, un projecte 
d’estudi i seguiment del gat 
fer, l’únic felí salvatge en el 
nostre país, es va fer el 26 de 
febrer a les 7 de la tarda. Les 
altres dues xerrades tracten 
sobre la geologia i el projecte 
“Atles d’Orquídies d’Osona”.

Una de les novetats d’en-
guany serà un taller per 
conèixer els arbres i arbusts 
del bosc de ribera i un taller 
de geologia per als més 
petits, on s’explicarà com 
s’han format i què s’ha de fer 
per identificar els principals 
fòssils d’Osona. Els orga-
nitzadors demanen que les 
persones que vulguin apun-
tar-s’hi ho facin a través de 
l’Agenda del Museu del Ter 
i consultin les dades i l’estat 
de cada sortida en el web del 
Museu del Ter i del GNO. 
Totes les activitats compta-
ran amb l’acompanyament 
d’un professional en cada 
temàtica.

Farà canvis al reial decret d’autoconsum

Producció bruta d’energia elèctrica per formes d’energia a Catalunya (2020)

Cicles
combinats

5.542,5 GWh
12,2%

Cogeneració
4.945,6 GWh

10,9%

Renovables
8.985,5 GWh

19,8%

Nuclear
24.900,5 GWh

54,9%

Hidroelèctrica
5.447,6 GWh

12%

Eòlica
2.637,2 GWh

5,8%
Fotovoltaica
484,1 GWh
1,1%

Altres no renovables
941,1 GWh
2,1%

Altres
renovables
416,6 GWh
0,9%

L’ACA invertirà 353.000 euros 
en els controls en zones humides 
de tot Catalunya en tres anys

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) invertirà entre el 
2021 i el 2024 353.000 euros 
per fer els mostrejos i con-
trols de les zones humides 
de tot Catalunya. En total es 
faran 328 mostrejos a través 
de 63 punts de control, dels 
quals 56 són a les conques 
internes i 7 a la part catalana 
del riu Ebre. 

En aquest mostreig s’ana-
litzaran diversos paràmetres 

fisicoquímics, com el pH, 
la temperatura de l’aigua, 
la salinitat, la terbolesa, la 
presència de nitrats, fosfats, 
matèria orgànica, i també 
paràmetres biològics, d’acord 
amb les comunitats biològi-
ques que viuen en aquestes 
zones i la seva capacitat com 
a indicadors de qualitat del 
medi. També s’analitzaran 
elements hidromorfològics 
com la vegetació.
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L’aigua, encara un bé preuat
El Dia Mundial de l’Aigua se centra en l’accés a aigua potable i sanejament. Una de 

cada tres persones al món viuen sense tenir-ne mentre n’augmenta la demanda

Una de cada tres persones 
viuen encara sense aigua 
potable. Aproximadament 
4.500 milions de persones 
no tenen accés a serveis de 
sanejament salubres. Cada 
any, més de 360.000 nadons 
podrien salvar la seva vida 
amb una millora en el siste-
ma de sanejament i el submi-
nistrament d’aigua adaptats 
al canvi climàtic. El 80% de 
les aigües residuals tornen 
als ecosistemes sense haver-
se tractat o reutilitzat. El 
90% dels majors desastres de 
l’última dècada en el planeta 
han estat causats pel clima 
extrem. I és que l’aigua i el 
sanejament són imprescin-
dibles per a la nostra vida i 
estan reconeguts com a dret 
fonamental. 

En l’últim informe de l’Or-
ganització de les Nacions 
Unides (ONU) sobre l’apro-
visionament de l’aigua dolça, 
es calcula que actualment hi 
ha 2.200 milions de persones 
que viuen en zones sense 
accés a l’aigua potable. En 
les darreres previsions, s’es-
tima que el 2040 la demanda 

mundial d’energia augmen-
tarà en més del 25%, mentre 
que l’aigua també patirà un 
increment de més del 50%. 
Són dades que es recorden 
any rere any, però que no 
milloren. En aquest moment 

tan complicat, rentar-se les 
mans és una necessitat per 
contenir la propagació de la 
Covid-19 i altres malalties 
infeccioses. Sota la campanya 
#SafeHands, les Nacions 
Unides recorda que s’han de 

rentar les mans regularment 
amb aigua i sabó o un des-
infectant per a mans. Però 
hi ha prop de tres milions 
de persones que no tenen la 
manera de fer-ho. 

Aquest any, el Dia Mun-

dial de l’Aigua vol remarcar 
la importància de l’aigua i 
el veritable valor que té en 
les persones. Convocat per 
les Nacions Unides, el 22 de 
març, serveix per protegir 
aquest recurs vital i deter-
minar com s’ha de gestionar 
i compartir. Dilluns que ve, 
doncs, es farà un acte en línia 
que començarà al migdia, 
pels voltants de la 1, i durarà 
aproximadament una hora i 
mitja. En aquesta comparei-
xença es presentarà l’Infor-
me sobre el Desenvolupa-
ment dels Recursos Hídrics 
i es debatrà sobre el valor de 
l’aigua. 

El pla corresponent al 

decenni “Aigua pel desen-
volupament sostenible”, 
2018-2028 posa èmfasi en el 
desenvolupament sostenible 
i l’ordenació integrada dels 
recursos hídrics per aconse-
guir objectius socials, econò-
mics i ambientals. Ho fa amb 
17 eixos que comporten 169 
fites que s’haurien de com-
plir abans del 2030.

Això tan fàcil d’obrir una aixeta i que surti aigua neta encara no és a l’abast de tothom

Uns tres milions 
de persones no 
es poden rentar  

les mans de 
forma regular
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És preferible no comprar menjar

envasat amb plàstic i optar pels

envasos de vidre

COM REDUIR L'ÚS 
DE PLÀSTICS A CASA

 

2

3

4

5

CANVIAR EL MODEL DE CONSUM ÉS BÀSIC 
PER CONSERVAR EL MEDI AMBIENT

 

Canviar les bosses de plàstic

d'un sol ús per les de roba

Per als esdeveniments, és millor

reemplaçar els coberts de plàstic

pels de fusta o cartó

El portaentrepans reutilitzable

és una alternativa al paper

d'alumini o film

L'aigua embotellada es pot

substituir per l'aigua de l'aixeta

filtrada

La pandèmia està canviant 
la manera de veure el món, 
les preocupacions i priori-
tats i les rutines i hàbits. El 
confinament ha fet que hagi 
canviat la sensibilitat sobre 
el consum i el medi ambi-
ent. “Abans de la pandèmia  
s’apreciava un augment de 
la consciència col·lectiva en 
relació amb el medi ambient, 
però la Covid-19 ha accelerat 
més el procés i ha motivat a 
més persones a formar part 
d’aquesta responsabilitat”, 
afirma Neus Soler, professo-
ra col·laboradora dels Estudis 
i d’Economia i Empresa a la 
UOC. Segons l’informe Kan-
tar de l’any 2020, realitzat 

entre maig i juny, el 46% de 
las persones confirmen que 
els problemes mediambi-
entals els afecten personal-
ment. 

En aquest context, la con-
sultora d’investigació de 
mercats Ipsos ha fet un estu-
di que analitza el seguiment 
de l’opinió pública sobre la 
Covid i com està impactant la 
pandèmia la manera de veure 
el món. Segons els resultats 
de l’estudi Essentials, Espa-
nya és el país europeu menys 
preocupat pel medi ambient. 
De mitjana global, gairebé la 
meitat dels ciutadans entre-
vistats (43%) afirmen que 
ara estan més preocupats 

que abans de la pandèmia pel 
medi ambient. Tot i això, a 
l’Estat espanyol, el percen-
tatge de ciutadans que donen 
prioritat a aquest assumpte 
baixa a l’11%, amb la qual 
cosa situa els espanyols com 
els europeus menys preo-
cupats pel medi ambient. 
Aquesta dada queda lluny de 
la resta de països veïns com 
França (33%), Alemanya 
(28%) i el Regne Unit (27%). 

Amb la creixent preocupa-
ció pel canvi climàtic des de 
l’arribada de la pandèmia, 
els hàbits de consum dels 
ciutadans estan canviant, 
de manera que, de mitjana 
global, el 66% afirma que 

està més disposat a comprar 
aparells i electrodomèstics 
de baix consum. El 65% 
declara que controlarà l’ús 
de l’energia a casa seva, el 
52% buscarà destinacions 
de vacances més properes i 
sense haver d’agafar un avió, 
el 50% treballarà des de casa 
i el 36% diu que utilitzarà 
més el transport públic que 
el cotxe. 

Les mascaretes, els guants 
i els envasos de menjar per 
emportar s’han convertit en 
objectes quotidians amb la 
pandèmia. La majoria no són 
reutilitzables i estan fets de 
plàstic, la qual cosa suposa 
un efecte negatiu pel medi 

Més preocupació pel medi 
ambient, però més plàstic

La pandèmia ha canviat les rutines, la sensibilitat i el consum ambient. Durant el confi-
nament, a Catalunya van 
créixer un 15% les deixalles 
que arriben a les plantes de 
tractament de plàstic. També 
s’han disparat les vendes 
d’altres productes que van 
amb envasos com el gel des-
infectant i els productes de 
neteja, així com han crescut 
els serveis de compra en línia 
de menjar o productes que 
arriben empaquetats amb 
plàstic.

A casa, amb uns canvis 
d’hàbits es podria reduir part 
d’aquest plàstic. Per exem-
ple, evitant comprar menjar 
empaquetat i optar per com-
prar a granel o portant els 
recipients de casa, no utilit-
zar ampolles d’aigua embo-
tellada, substituir les bosses 
de plàstic d’un sol ús per 
bosses de roba i no utilitzar 
coberts de plàstic d’un sol ús. 
En aquests moments ja hi ha 
comerços que ofereixen l’op-
ció de fer ús de la carmanyo-
la que el client porti de casa 
per posar els productes. 

Divendres, 19 de març de 202122 Medi ambient
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 L’aigua, un recurs essencial per a la vida i per al futur

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 22 de març

El Dia Mundial de l’Aigua volem posar el focus 
en el valor d’aquest recurs escàs però fona-
mental per a la nostra vida i el nostre futur.
La pandèmia ens ha fet valorar encara més els 
serveis, els recursos i els professionals, i ens 
ha fet veure què és realment essencial per a 
les persones. Sabíem que, sempre que obrís-
sim l’aixeta, tindríem aigua de qualitat. Quan 
més ho necessitàvem per rentar-nos les mans, 

beure, cuinar, netejar, treballar..., l’aigua estava 
completament garantida en totes les llars de 
Catalunya. La tasca d’adaptació a la nova rea-
litat va ser possible gràcies al compromís d’un 
equip de professionals de l’aigua per garantir-
ne el subministrament. La situació ha evolu-
cionat, però seguim comptant amb la mateixa 
certesa: sempre que obrim l’aixeta, tenim aigua 
de qualitat.

L’aigua ha estat, és i serà un recurs indispen-
sable per a la vida. Per això, el 22 de març cele-
brem el Dia Mundial de l’Aigua, instaurat per 
les Nacions Unides, que enguany vol posar en 
relleu el valor de l’aigua i que busca conèixer el 
significat que aquest element té per a cadascú 
de nosaltres amb la finalitat d’ajudar a generar 
consciència al respecte.

L’escassetat d’aquest recurs, l’emergència climàtica 
i els seus efectes ja eren alguns dels reptes globals 
que afrontàvem abans de la pandèmia. La disponibi-
litat dels recursos hídrics està amenaçada pel canvi 
climàtic i els seus efectes són cada cop més devas-
tadors. Ho vam viure amb el Glòria i la DANA als 
nostres municipis. Així mateix, l’any 2050 la població 
mundial superarà els 10.000 milions de persones i la 
demanda mundial d’aigua augmentarà entre un 20% 
i un 30%. Per tant, garantir el subministrament d’ai-
gua per a tothom esdevé una de les grans prioritats 
globals.
Ara, als reptes previs a la pandèmia s’hi han afegit i 
s’han agreujat els reptes sanitaris, econòmics i soci-
als. Davant les dificultats i les desigualtats, Agbar, 
com a companyia gestora de serveis mediambien-
tals que garanteix l’abastament d’aigua a més d’un 
milió de llars, empreses i administracions, ha estat 
al seu costat per garantir el subministrament d’aigua 
i ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. 
Aquesta és una de les maneres com la companyia 
ha demostrat, un cop més, que és un actor destacat 
per concretar respostes en moments d’incertesa. 

Una altra d’aquestes respostes ha estat el desenvo-
lupament de la solució Covid-19 City Sentinel, una 
eina de vigilància epidemiològica per identificar de 
forma primerenca la presència del SARS-CoV-2 en 
les aigües residuals, monitorar-ne l’evolució i adoptar 
mesures efectives immediates per anticipar-se als 
rebrots.
Aquesta solució innovadora, escollida pel Ministe-
ri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i 
el Ministeri de Sanitat com a eina per a la vigilància 
microbiològica, ja està implementada en més de 100 
municipis d’Espanya i fa el seguiment a més de 13 
milions d’habitants.

El compromís d’Agbar va més enllà de la tasca diària 
de subministrament i sanejament d’aigua. Ara, cal 
abordar els reptes plantejats i aportar solucions que 
permetin assolir una recuperació econòmica i social 
de forma sostenible. I l’aigua és un element essenci-
al d’aquesta recuperació.

Els fons europeus Next Generation EU són l’eina que 
farà possible aquesta recuperació, un instrument per 
contribuir a reparar els efectes econòmics i socials 
derivats de la pandèmia. En el marc d’aquests fons, 
s’impulsen projectes que es fonamenten en la inno-
vació, la digitalització i la transició ecològica, àmbits 
en què Agbar té molt per aportar. 
A Espanya, el sector de l’aigua genera una ocupa-
ció de qualitat de més de 40.000 llocs de treball de 
forma directa i de 60.000 llocs de treball indirec-
tes. Tenim l’oportunitat de contribuir a seguir gene-
rant una ocupació de qualitat a través d’inversions 
transformadores en el nostre territori que es basin 

Reptes per a la gestió 
dels recursos hídrics

L’aigua impulsa la 
recuperació

Pioners en la 
detecció del virus

en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’ONU i que tinguin la mirada posada en l’Agen-
da 2030.
La col·laboració publicoprivada és essencial per 
desenvolupar aquests projectes. Les aliances entre 
empreses i administracions han de ser el motor 
d’aquesta reconstrucció per mobilitzar els recursos 
necessaris i executar les inversions sostenibles que 
permetran seguir creant ocupació de qualitat i gene-
rant activitat econòmica. Un exemple és la transfor-
mació de les instal·lacions d’aigua en ecofactories, 
que permetran aplicar l’economia circular al cicle de 
l’aigua de les nostres ciutats i fer un ús eficient dels 
recursos.
Amb la mirada posada en el futur, Agbar no només 
planteja projectes per a la gestió de l’aigua, sinó 
que també proposa establir un pacte social que es 
constitueixi municipi a municipi i compti amb la col-
laboració d’administracions, empreses i entitats. 
Aquestes aliances han de portar a concretar pro-
postes locals basades en la solidaritat, l’ocupació de 
qualitat i una reconstrucció verda i inclusiva.
La transversalitat d’un recurs com l’aigua facilita 
aquesta unió. I l’experiència d’Agbar la fan possi-
ble. Més de 150 anys de compromís, professionali-
tat i excel·lència l’avalen com a referent mundial per 
garantir l’aigua, preservar el medi ambient i, ara, fer 
possible una recuperació econòmica sostenible per 
no deixar ningú enrere. 
En el Dia Mundial de l’Aigua, posem el focus en el 
valor d’aquest recurs escàs però essencial per a la 
nostra vida i per al nostre futur. L’aigua és sosteni-
bilitat, innovació, benestar social, salut, ocupació de 
qualitat, resiliència, educació, agricultura, indústria, 
biodiversitat, innovació i col·laboració. Cuidem-la per 
garantir un present d’oportunitats i un futur sosteni-
ble, inclusiu i solidari.
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L’actualitat em passa per sobre com 
una piconadora. I a una velocitat 
que més que trencar-me els ossos 

i les neurones, els polvoritza. Fa molt que aques-
ta velocitat de notícies –que m’exaspera– s’ha con-
vertit en una mena d’esport de risc. Obro Twitter, 
rebo els impactes, flipo, ho comento una mica amb 
algú i tanco Twitter. I després penso en dues coses: 
la velocitat amb la qual la informació arriba i se’n 
va: les notícies –la realitat– duren unes hores amb 
sort, i després penso també que, per culpa d’això, 
em perdo les notícies importants, aquelles que, 
d’alguna manera, han de romandre, s’han de que-
dar a fer-me companyia més enllà dels dos minuts 
de titular. 

Dilluns, per exemple: l’entrevista a la presidenta 
Borràs, les crítiques enceses a Torra, els Emmys, les 
vambes de la Rosalia, el pesadíssim aniversari de 
la Covid, les declaracions d’Ayuso, el notición Igle-
sias, l’aturada de la vacunació, l’emprenyada amb 
les restriccions de deixar entrar gent a casa i, en 
canvi, fronteres obertes per Setmana Santa. I això, 
només, així, en entrades i sortides ràpides d’im-
pactes informatius. Sobre totes aquestes notícies 
podria escriure articles d’opinió: podria comentar 
comentaristes, reivindicar l’espardenya catalana, 
recordar el que feia fa un any, enviar a la merda 
l’Ayuso, analitzar el moviment d’Iglesias o posar-
me les mans al cap per enèsima vegada amb les res-
triccions incomprensibles. Però res d’això, res, no 

quedarà ni per a vosaltres ni per a mi. És com una 
boira que tapa, que xopa, que emprenya, més que 
no pas informa. 

La notícia és, en realitat, que he descobert Teresa 
Juvé. Aquesta serà la informació que continuarà 
amb mi dimarts i dimecres i la resta de la meva vida 
–crec– i que us convido que feu vostra i duradora. 

Teresa Juvé és escriptora, viu a Palafrugell i té 
100 anys. Aquest 2021 se celebra, per això mateix, 

l’Any Juvé, commemorant-ne el naixement i, mireu, 
també la vida. Pedagoga amb una vida intensa i 
interessantíssima i, des que en va fer 80, creadora 
d’una saga de novel·les negres ambientada al segle 
XVI, la seva especialitat vital. Em submergeixo en 
la biografia de Juvé i en quedo meravellada. Enllaç 
de la Resistència durant la Segona Guerra Mundial, 
exiliada, amant del Llenguadoc, acaba de publicar el 

seu 15è llibre, Creu de Sant Jordi l’any 2010 i amb 
ganes i idees per continuar creant. 

Em renyo per no conèixer-la, ho reconec i m’afa-
nyo a demanar a la biblioteca alguna de les seves 
novel·les històriques i criminals. He entrat a la 
llum que suposa una dona com Teresa Juvé i penso 
quedar-m’hi. Res em sembla més interessant que 
això, malgrat el bombardeig constant d’informaci-
ons que rebem cada dia. 

Sovint, una s’ha d’allunyar de les bombes i refugi-
ar-se a llegir els casos dels portaveus del rei Jaume 
Plagumà.

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Pedagoga amb una vida 
intensa i interessantíssima 

i, des que en va fer 80, és 
creadora d’una saga de 

novel·les negres ambientada 
al segle XVI, la seva 

especialitat vital

EL 9 NOU

La radiografia epidemiològi-
ca de la Covid-19 a Osona tor-
na a presentar més ombres 
que no pas llums. Quan 
estem a les portes del primer 
cap de setmana en què ja no 
hi ha confinament comarcal 
i els comerços no essencials 
podran tornar a aixecar la 
persiana un dissabte, les 
xifres s’entossudeixen a no 
millorar. El risc de rebrot a 
Osona és de 609 i només hi 
ha dues altres comarques 
que la superen: la Vall d’Aran 
(831) i l’Alt Urgell (824). 
També és de les cinc on més 
proves diagnòstiques aca-
ben donant positiu, gairebé 
el 8,5%. És una incògnita 

per què Osona està en una 
situació pitjor que altres 
comarques de Catalunya. Els 
experts consultats per EL 9 
NOU apunten a una conjun-
ció de factors i també hi pot 
tenir a veure en part l’atzar. 
Descartats els contagis en 
entorns laborals –el 80% dels 
brots tenen origen a casa o 
en trobades amb altres perso-
nes–, no és forassenyat pen-
sar que les desigualtats soci-

oeconòmiques és un factor 
que hi pot tenir molt a veure. 
Per exemple, el no poder per-
metre’s no anar a treballar 
o la dificultat de complir les 
quarantenes en segons quins 
habitatges. Al Ripollès, amb 
un 6% de positius en les 
proves de detecció i un risc 
de rebrot de 200, està en una 
situació més estable.

Aquest cap de setmana 
els comerços no essencials 

podran aixecar la persiana; 
bars i restaurants també han 
pogut ampliar una mica els 
horaris de servei al públic. Si 
es mira el compte de resul-
tats de centenars i centenars 
de petites i mitjanes empre-
ses d’aquests sectors –o dels 
que en són proveïdors–, les 
restriccions continuen sent 
insuportables. La recuperació 
del que s’ha perdut no serà 
gens ràpida, costarà d’arren-

car i és quimèric de somiar el 
retorn immediat dels temps 
prepandèmics. Justament per 
això, doncs, cal extremar la 
prudència. I més quan falten 
pocs dies per Setmana Santa i 
la gent pot tenir la temptació 
de relaxar les mesures. S’han 
perdut tants llençols en les 
bugades de les tres onades 
de la Covid que no ens en 
podem permetre cap altra. 
Ni un gruix significatiu de 
la població està vacunada ni 
s’espera que ho estigui els 
mesos vinents ni els contagis 
estan acotats. És ben carregós 
conviure amb aquesta pres-
sió. Sens dubte. Però és que 
no hi ha alternativa. Conti-
nua tocant prudència i seny. 
Molt de seny.

La prudència mai no és 
sobrera contra la Covid

Teresa Juvé
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Ramon Casanoves                          

El músic i compositor Georg Friedrich Hän-
del (o en grafia anglesa Handel o Haendel) va 
néixer el 1685 a Halle, Saxònia-Anhal (Alema-
nya), unes setmanes abans que Bach. Era un 
jove compositor inquiet que rondava per Euro-

pa formant-se i cercant oportunitats, fins que un dia va dema-
nar al seu patró, l’elector i príncep de Hannover, permís per 
anar a passar uns mesos a Londres. Un cop ben instal·lat a la 
ciutat no trobava el moment de tornar al continent i el príncep, 
ofès, vinga insistir perquè es presentés immediatament. La 
persuasió fou inútil i es quedà a viure a Londres sempre més. 
Ocasions protocol·làries, familiars i comercials relacionades 
amb la contractació de cantants i músics per a les seves òperes 
de Londres l’obligaven a viatjar al continent, però un cop aca-
bada la feina retornava ràpidament al lloc on tenia la fama i el 
prestigi. I així fins a la seva mort, l’any 1759. 

Els canvis dinàstics al tron anglès el van afavorir moltes 
vegades, donant-li reconeixement i considerant-lo un compo-
sitor dels seus, més que un fill nascut al continent, tot i la pro-
hibició de música estrangera en actes oficials. Aquella nit de 
1714, Händel voltava inquiet per la seva cambra mentre els 
servents li pentinaven curosament la perruca i li planxaven els 
vestits de seda negra, que es posaria l’endemà per assistir al 
funeral de la reina Anna. Tal com deia en un article a EL 9 NOU 
el 2015, Händel havia d’estar ben informat dels esdeveniments 
polítics del seu temps, perquè amb motiu de la Pau d’Utrecht 
que pacificà les monarquies europees després de tantes guer-
res, odis i de canviar la història de Catalunya, va compondre 
un magnífic Te Deum d’acció de gràcies. 

Les successions dinàstiques li tornaven anar de cara, i més 
quan el seu antic patró, el príncep de Hannover, fou nomenat 
rei de la Gran Bretanya i Irlanda amb el nom de Jordi I. Així 
obtingué més protagonisme a la cort i en agraïment va com-
pondre una obra basada en un relat bíblic i que es deia Zadok 
the priest (El sacerdot Sadoc), amb un himne grandiós que 
serviria en el moment culminant de les coronacions reials. Al 
cap d’uns anys ja havia compost quatre himnes: Coronations 
Anthems, cantats en actes importants. Poc s’hauria imaginat 
que segles més tard l’obra Zadok the priest, arranjada deguda-
ment, esdevindria l’himne oficial dels grans espectacles futbo-
lístics de la Champions League i seria coneguda arreu del món.

Jo era un noi d’uns 9 anys i deien que entonava bé. Un diu-
menge de primavera, a la tarda, em van portar a concert a un 
lloc al·lucinant com era el Palau de la Música Catalana. Una 
gran orquestra i un nombrós cor i solistes hi cantarien l’Al·
leluia de Händel. Era la primera vegada que m’hi fixava i la 
grandiositat musical em va emocionar, tot i no comprendre 
gaire el significat de l’obra ni qui l’havia fet. Al final de l’Al·
leluia vaig aplaudir tant com vaig poder, però els aplaudiments 
generals duraren poca estona i això em desconcertà una mica. 

En agafar l’abric, em van reprendre dient-me que sols havíem 
arribat a la mitja part. Ah!

L’oratori El Messies de Georg Friedrich Händel el va compon-
dre en 24 dies, l’estiu de 1741. Va triar fragments de la Bíblia 
anomenada del rei Jaume (King James Version), una bona tra-
ducció a l’anglès, i ajudat pel llibretista Charles Jennens va 
compondre l’oratori sobre la vida de Jesucrist estructurada com 
una òpera de tres actes: Primer acte, el naixement; segon acte, 
la passió, i tercer acte, la resurrecció. Al final del segon acte és 
aquell moment culminant on és cantada la famosa Al·leluia. 
Impactant! Però jo era massa tendre per entendre l’estructu-
ra d’una òpera i per això vaig confondre innocentment aquell 
final esplèndid de la segona part. Després del descans, reprès 
el tercer acte, els cants finals sobre un text de l’Apocalipsi em 
tornaren a emocionar, però no tant!

Era un compositor popular Händel? Sí! Tot i les servituds 
dels músics protegits per l’aristocràcia i la cort que els lliga-
ven als seus benefactors. Volia i desitjava agradar al rei però 
també al poble i se les pensava totes per fer arribar la músi-
ca a tothom. Volia que la gent entonés les seves àries i gaudís 
dels assajos operístiques gratuïtament i dels concerts a l’aire 
lliure amb focs artificials. A l’assaig de Music for the Royal 
Fireworks hi assistiren 12.000 espectadors. Creador de la músi-
ca barroca d’Anglaterra i introductor de la llengua anglesa als 
oratoris i himnes, bandejant el llatí, va tenir el suport de l’Es-
glésia anglicana, que així marcava més la independència amb 
Roma. Estimat i considerat un músic nacional, fou decisiu en 
la cultura de l’època i obtenint la glòria en aquella societat con-
servadora i patriarcal. Mozart deia referint-se a Händel: “Quan 
ho desitja, la seva música colpeja com un llamp!”.

TRIBUNA

Aquell Händel instal·lat a Londres

Atropellament al carrer 
principal de Roda 

Entra a la comissaria 
dels Mossos de Vic amb 
una granada i una arma 
simulada

Tres detinguts per robar 
a cinc establiments del 
centre de Vic

L’amazic: la tercera 
llengua més parlada a 
Osona

Detinguts per robar 
a comerços de Moià i 
Castellterçol trencant el 
vidre de l’entrada
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Amb només 22 
anys, aquest 
emprenedor viga-
tà és fundador 
i propietari de 
Team Heretics, 
una empresa d’es-

ports electrònics (eSports) i 
management de youtubers. 
En la pandèmia, la seva audi-
ència digital ha crescut. 

PROTAGONISTES

L’empresa basca 
de rentadores, 
assecadores i plan-
xes industrials ha 
decidit ampliar 
la seva planta de 

Sant Julià de Vilatorta, que 
dona feina a 116 persones. 
L’empresa ha resistit bé l’em-
bat de l’actual crisi. 

La incidència del 
coronavius a Oso-
na és més alta que 
la de les comar-
ques de l’entorn. 
Des del Departa-

ment de Salut s’intenta trobar 
una explicació al fet i, men-
trestant, s’aconsella no abaixar 
la guàrdia en la prevenció. 

Iban Txillida                
Dir. Negoci Onnera Group

Mònica Carol               
Epidemilogia Cat. Central

Arnau Vidal               
Propietari de Team Heretics

En pocs dies, 
Albert Canadell 
veu publicades 
dues obres que 
són fruit de pre-
mis literaris que 
va guanyar l’any 

passat. Sense pressa, l’escrip-
tor osonenc va construint 
una obra sòlida, que s’ali-
menta de la seva vida. 

Albert Canadell               
Escriptor

Mozart deia del compositor alemany: 
“Quan ho desitja, la seva música 

colpeja com un llamp!”

Jordi 
Vilarrodà

Dilluns, 15. 
Expliquem 
a l’edició 
d’aquest 
dilluns les 

demandes d’una trentena 
d’entitats que es van reunir  a 
Calldetenes per reclamar una 
planificació territorial con-
junta de la Plana de Vic. Un 
objecte mític que fa molt de 
temps que es reclama, i sobre 
el qual havia fet estudis i 
propostes interessants l’urba-
nista Xabier Eizaguirre. Ja es 
veu el cas que se li va fer. Que 
tinguin més sort, ara. 
Dimarts, 16. A la nit, l’alcalde 
de Sant Pere de Torelló, Jordi 
Fàbrega, penja a les xarxes un 

dels seus vídeos adreçats a la 
població. En aquest cas, avisa 
de la situació sanitària que 
s’ha agreujat, i de les mesu-
res noves que preparen a 
l’Ajuntament en coordinació 
amb el Procicat. Sant Pere és 
el cas més visible d’un nivell 
de contagis encara elevat de 
Covid-19 a Osona, sobre el 
qual els experts es pregunten, 
i sobre el qual els periodistes 
els preguntem, com veureu 
en aquesta edició, però que té 
poques respostes concretes. 
Que això passi enmig d’un 

relaxament de les restricci-
ons i a les portes de la Setma-
na Santa no és una bona notí-
cia. Cada salvem (la revetlla, 
els ponts, el Nadal...) ha anat 
acompanyat de rebrots i 
agreujament de la situació, 
de manera que no s’ha acabat 
salvant res. El virus és aquí, i 
fins que la vacunació no sigui 
generalitzada patirem. 
Dijous, 18. Laila Karrouch 
presenta la novel·la Que 
Al·là em perdoni. En el seu 
moment, De Nador a Vic va 
ser un èxit notable, igual com 

ho havia estat Jo també soc 
catalana de Najat El Hachmi. 
Veus d’escriptores joves que 
necessitaven posar en parau-
les una experiència d’aque-
lles que marquen la vida: 
el canvi de país i de cultura 
en plena infantesa. Amb els 
anys, i amb trajectòries dife-
rents, totes dues elaboren 
noves reflexions sobre cultu-
ra, religió, identitat o gènere, 
i les traslladen a obres en què 
es percep la seva maduresa 
creativa. El dilluns ens estima·
ran d’El Hachmi i Que Al·là 
em perdoni de Karrouch són 
novel·les que explicaran la 
Catalunya d’aquest inici del 
segle XXI, més enllà del seu 
valor universal. I són dues 
bones notícies per la literatu-
ra, la llengua i la cultura. 

Planificació, contagis 
d’Osona i escriptores

A correcuita
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No hi ha movi-
ment de canvi 
que pugui reeixir 

sense una base forta. I per fer-ho 
haurà de vèncer un sostre molt 
dur.

D’aquesta certesa n’és un exem-
ple el moviment “Per una plana 
viva”, presentat fa pocs dies.

Les anàlisis que la platafor-
ma fa són objectives, a partir de 
pressupòsits irrefutables i enca-
minades a un futur de benestar 
comú sense exclusions i pensant 
en les circumstàncies futures. 
La coordinació dels grups que la 
integren ha estat llarga, treballa-
da i consensuada per donar força 
i cohesió al moviment. Les simpa-
ties que desperta són nombroses 
i transversals en tots els aspectes.

Ara som en aquell moment en 
què la societat comença a canviar 
radicalment els seus paradigmes, 
però totes les estructures (soci-
als, polítiques, econòmiques, de 
producció...) estan encallades en 
paradigmes anteriors, si no van 
en direcció contrària.

I les polítiques (municipals, 
comarcals,  nacionals. . .)  són 
cegues i sordes a aquestes deman-
des, al que diu la ciència (geò-
grafs, sociòlegs, biòlegs, ecòlegs, 
economistes, urbanistes...) i al 
que diu la vida, la gent que viu al 
territori i del territori. Polítiques 
a curt termini i lligades de peus i 
mans als poders veritables.

Aquests dos trens han de seguir 
la mateixa via, i només una és bon 
camí. Com ho fem?

Cap a una  
Plana viva

Víctor 
Sunyol

SI...

Va, que aviat estarem tots vaccinats i ens 
traurem les mascaretes!

El que no ens traurem de sobre tan fàcil-
ment són els deutes. I mira que estan trigant a arribar els 
ajuts europeus! Als Estats Units, el mateix abril del 2020,  
milions de nord-americans es van trobar un dia 1.200 dòlars 
ingressats al compte corrent sense ni haver-los de demanar, 
gentilesa del govern federal. Qui ens havia de dir que l’ad-
ministració més eficaçment keynesiana seria la de Donald 
Trump! 

Aquí tot són dubtes: quan arribaran? Qui els gestiona-
rà? Com es repartiran? Qui se’ls quedarà? Una sola cosa és 
segura; qui els tornarà: els contribuents, i durant una pila 
d’anys. 

Nivells de deute públic com els que molts països europeus  
hauran de suportar –entre ells el nostre– només s’havien 
vist després de greus catàstrofes o en desgraciades post-
guerres. Llavors reconduir la situació va costar dècades. Ara 
passarà el mateix: durant molts anys, en els pressupostos 
generals de l’Estat caldrà consignar importants partides a 
pagar els venciments i els interessos. Les retallades de ser-
veis i prestacions públiques que haurem de suportar seran 
inevitables.

El deute es pot tornar amb relativa comoditat quan el rit-
me de creixement del PIB supera la taxa d’interès. El mal 
és que hem arribat a un punt que un creixement econòmic 
sostingut ni és previsible ni tan sols recomanable: assolir-
lo implicaria una pressió sobre els recursos naturals i un 
nivell d’emissions tremendament nociu pel medi ambient. 
De manera que, a les generacions que ens venen al darrere, 
els deixarem un panorama ben galdós: una contaminació 
lacerant, una biodiversitat minvant, un planeta reescalfat i 
unes finances públiques que fan feredat.  

Greu? Sí. Dramàtic? No; serà un bon moment per apren-
dre una mica d’horticultura –que no falti mai el plat a tau-
la–, d’acostumar-se a dur jerseis de llana a l’hivern –la cale-
facció serà cada dia més cara–, de racionalitzar els horaris 
–les gallines no gasten llum–, de descobrir els meravellosos 
paisatges del nostre entorn per anar de vacances, i de relle-
gir tants llibres que ens han fet passar l’estona de manera 
ben amena. 

Algú deia que ens era més difícil imaginar-nos la fi del 
capitalisme que la fi del món. No serà tant; però si volem 
que la fi de la societat de consum no sigui traumàtica, cal 

començar a prendre’n consciència, i fer-ho a tots nivells: 
a l’hora d’anar a comprar, a l’hora de posar la calefacció, a 
l’hora de programar les vacances i a l’hora d’anar a dormir. I 
també a l’hora d’educar les generacions del futur. O potser 
seran ells qui ens educaran a nosaltres?

Enric Casulleras  
Economista i professor de la UVic-UCC

Endeutats fins a les orelles

Si volem que la fi de la societat de 
consum no sigui traumàtica cal 
començar a prendre consciència 

a l’hora de comprar, posar la 
calefacció o programar les vacances

Si en tornar d’una guerra pregun-
tem a un soldat per què ha matat ci-
vils innocents, és probable que ens 

digui que complia ordres militars. Si en un centre 
d’internament d’estrangers preguntem per què rete-
nen persones per ser expulsades del país, pel simple 
fet de ser migrants sense papers, se’ns dirà que així 
ho diu la llei. Si en un desnonament preguntem a 
un policia per què està deixant al carrer una família 
vulnerable, segurament ens dirà que està complint 
una ordre judicial. Si un revisor obliga una captaire 
a baixar del tren, de nit i sense res en una població 
que desconeix, perquè viatjava sense bitllet, també 
és probable que ens digui que fa el que li han dit que 
ha de fer. Si ens trobem amb un treballador d’una 
companyia d’aigua, gas, o llum, mentre està tallant 
el subministrament a una família amb menors i sen-
se recursos, ens dirà que està fent allò que li dictami-
nen els seus superiors. Si un treballador d’un ajunta-
ment esborra un mural crític amb la monarquia o de 
matinada desmantella uns horts urbans pensats per 
una jornada de lluita feminista, i li preguntem per 

què ho esborra o per què ho desmantella, segur que 
ens diu que ha rebut una ordre de l’ajuntament. 

És evident que les conseqüències humanes direc-
tes de tots aquests casos difereix, i molt. Alhora, 
però, tots ells comparteixen una cosa. La persona 
que executa l’acció se’n desresponsabilitza tot apel-
lant a una ordre superior. Com si l’obediència als 
nostres superiors fos quelcom inqüestionable i, per 

això mateix, ens eximís de responsabilitat. És clar 
que en un món jerarquitzat, qui mana –qui té el 
poder– és qui té l’última i màxima responsabilitat.  
Tanmateix, l’obediència no ens desresponsabilitza. 
Tot el contrari. Obeir en cap cas ens eximeix de la 

nostra petita gran responsabilitat individual d’in-
tentar raonar críticament allò que fem i, sobretot, 
allò que ens fan fer. I parlar-ho amb companyes i 
companys, i organitzar-nos col·lectivament per 
poder plantar cara, si escau, a les ordres dels nos-
tres superiors. És més, és altament probable que si 
els qüestionéssim més sovint, ni serien superiors, ni 
podrien causar tantíssim dolor, ni cometre tantíssi-
mes injustícies. 

Joan Coma Roura  
Sociòleg

Contra l’obediència

Obeir en cap cas ens eximeix 
de la nostra petita gran 

responsabilitat individual 
d’intentar raonar críticament 
allò que fem i, sobretot, allò 

que ens fan fer
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Abans de la pandèmia es va posar 
de moda una frase de gran impac-
te publicitari: “Bo, bonic i barat”.  

Caram! El súmmum. Tanta excel·lència conjunta 
sembla impossible, més potent que “tres en un”. 
D’acord que un producte o un servei pot ser bo i 
bonic, però també barat? Pot ser bonic i barat, però 
també bo? Probablement dels tres qualificatius, els 
que més costen de lligar són bo i barat, mentre que 
pel que fa a bonic... depèn dels gustos.

Fa un temps, quan es va constatar que el PP ana-
va de mal borràs, quan els experts politòlegs es van 
adonar que difícilment es mantindrien majories 
absolutes, quan els mateixos experts van augurar 
que la segona restauració borbònica havia comen-
çat el camí de baixada cap al final com la primera 
l’havia iniciat més de cent anys enrere, quan Pode-
mos va emergir amb l’impuls del 15-M de 2010 i 
posà en perill el PSOE, llavors van saltar les alar-
mes al deep state i a l’Ibex i a tots els grups de pres-
sió que havien surat i prosperat a redós del que 
se’n va començar a dir “el règim del 78”. Fou pel 
juny del 2014 que Josep Oliu, president del Banc 
Sabadell, va advertir esverat que “caldria fer un 
Podemos de dretes”, o sigui, un partit que arreple-
gués els vots que s’esmunyien del sedàs del PP per 
evitar que anessin o a l’abstenció o a les esquerres. 
I en aquell moment Albert Rivera s’oferí i es va 
vestir: de figurar nu als cartells electorals el 2006 
passà a dur fins i tot corbata. Se sentia bonic, el 
veien bonic. Una figura maca no és una mala qua-
litat electoral, al contrari. Millor un nen bufó com 
ell que un lleig rabiüt com Aznar.

I es va deixar comprar a preu baix, ben barat. 
Tots els mitjans de comunicació d’Espanya, públics 
i privats, en especial els de Madrid, i també La Van-
guardia i El Periódico de Barcelona, es van abocar 
a promocionar-lo, lloar-lo, exalçar-lo. I ell es dei-
xava gronxar. Com que no se li exigia cap proposta 
política, econòmica, social, cultural, ecològica... de 
cap mena, com que ja li fornien piulades de Twit-
ter que ell llançava com si fossin seves, com que 
li destacaven a grans titulars minúcies radiofòni-
ques, com que li fabricaven enquestes favorables, 

com que el seu programa polític es basava en l’an-
ticatalanisme més falangista que el de la Falange 
autèntica (i així distreia el personal que no es fica-
va amb els grups poderosos), com que el seu acti-
visme polític raïa en els insults, les provocacions 
contra els catalanistes, el filibusterisme parlamen-
tari, les apel·lacions a fiscals i jutges, les amenaces 

a les llengües no castellanes, un neocentralisme 
esbojarrat que satisfeia els nacionalistes espanyols, 
colonialistes, i els unionistes catalans, tots aquests, 
sempre els mateixos –nacionalistes i unionistes–, 
l’aplaudien i l’encoratjaven. Els costava quatre rals 
i obeïa. Era bonic i barat.

Era també bo? Ell s’ho creia. En aquestes 
circumstàncies apareix Vox, l’autèntic, el conqueri-
dor, de fet el reconqueridor, que també les hi fum 
pel broc gros, que les engalta sense miraments, el 
partit que a Madrid havien anat regant i conreant 
en un hivernacle, mig d’amagatotis, després d’al-
tres intents fallits. Un Vox que agafa vots del PP, 
sí, però no passa res perquè és dels seus, tant o més 

carca, més desvergonyit, més de fa cent anys, igual 
de partidari de la censura i d’estrafer el Codi Penal 
contra qui no pensi com ells, igual de nacionalis-
ta, colonialista i supremacista espanyol, una mena 
de tanto monta, monta tanto amb el PP, i per tant 
Ciutadans ja no fa cap falta, ja no se l’ha d’ajudar 
ni amb diners ni amb protagonisme als mitjans de 
comunicació ni afavorir-lo en enquestes cuinades, 
i si és absorbit i desapareix millor perquè no farà 
nosa. Els nacionalistes espanyols i els unionis-
tes catalans no pateixen gens, i calculen, crec que 
amb raó, que la majoria dels votants de Cs s’han 
decantat per Vox o han retornat al PSOE: ho tor-
narem a comprovar. Rivera va ser bonic, sí, i barat, 
molt, però no bo. Les tres bes són difícils. I avui 
aquell home, que va aparèixer en les darreres elec-
cions amb un gosset com a argument, i que ha sor-
tit algun cop a rebregar Arrimadas, que mareja i 
es mareja, pot constatar que Cs ha estat un partit 
barat, útil com a passera per a uns altres que faran 
tant o més mal.

Enric Castellnou Alberch  
Politòleg
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Les tres bes

Amb Vox, un partit 
nacionalista, colonialista 
i supremacista espanyol, 

Ciutadans ja no fa cap falta. 
Albert Rivera va ser bonic i 

molt barat, però no bo

La nostra societat avui viu sota 
les repercussions d’una epidèmia 
desconeguda per uns vigatans fets 

a una existència tranquil·la, sense estridències.
La pandèmia ens està canviant. Costa no rebel-

lar-se contra mesures que no ens agraden, però que 
les sabem imprescindibles. La primera contradicció 
la tenim en el fet de no disposar d’arguments per 
rebutjar allò que no volem. La majoria es resigna, 
resta callada tot esperant un final que sap llarg i 
complicat però que arribarà. D’altres esperen tro-
bar un motiu per sortir al carrer. Qualsevol pretext 
és bo perquè les causes són plurals. No podem sor-
tir quan i on volem, hem de deixar de fer moltes 
més coses de les que voldríem fer.

Però alguns no han estès de què va la cosa i han 
triat el camí de la violència. Anar a destrossar mobi-
liari urbà i comissaries de policia no serveix ni per 
cremar les frustracions. La sentència d’una justícia 
encara arrelada en el franquisme, d’una judicatura 
que s’ha quedat tan enrere que és provocadora, ha 
motivat que alguns, la majoria joves, aprofitin sen-

tències injustes per sortir a demostrar que no els 
agrada el caire de la seva existència.

Però no tots els problemes tenen l’arrel en pan-
dèmies i en sentències injustes, però ens afecten 
i molt en el nostre dia a dia. Alguns no necessi-
ten situacions límit per ser incívics, va amb el seu 
tarannà, està integrat en el seu ADN. En aquests 
casos el problema és un altre; no fan accions espec-

taculars d’aquelles que surten als mitjans informa-
tius, però el seu mal és pitjor perquè s’allarga en 
el temps, perquè és més constant i perquè fa mal 
sobretot als més febles. A algunes zones de la ciu-
tat de Vic els comerciants i veïns pateixen el gota 
a gota d’un incivisme que cal erradicar. Les vícti-
mes reben amenaces i provocacions constants. Per 

Lluís de Planell Roca  
Periodista

El dret a no tenir por

En algunes zones de Vic, els 
comerciants i veïns pateixen 

un incivisme que cal erradicar. 
Les víctimes reben amenaces  

i provocacions constants

incomprensible que sembli, aquestes actituds no 
reben resposta de qui caldria i els provocadors se 
n’aprofiten. Això passa a Vic, almenys a alguns bar-
ris de la ciutat, i cal trobar-hi solucions.

Els nostres professionals tenen resposta a 
aquests problemes, només cal decidir-se i aplicar-
les. No podem permetre que alguns comerciants 
es plantegin tancar portes en veure perillar la seva 
integritat i la seva dignitat ni que famílies senceres 
es plantegin renunciar viure al barri per insupor-
table.

Tampoc sembla complicat posar-hi per resoldre 
problemes com el dels bars que se salten el confi-
nament, sovint de manera barroera. Endrecem el 
barri. Està bé tenir una ciutat 30, una ciutat per als 
vianants, però aquesta societat més lliure de fums 
també es mereix patir menys furts, menys amena-
ces encobertes i menys bretolades. Alguns sectors 
de la ciutat pateixen per l’actuació de grups que no 
necessiten excuses per sortir al carrer, perquè de 
fet s’hi passen el dia. Atemoreixen sense distingir 
sexes, edats o professions. És fàcil saber qui són, 
sovint no porten mascareta, van en colla i ignoren 
el significat de mots tals com civisme i educació.

Ara que la climatologia i les vacunes ens fan pen-
sar que el retorn a la normalitat no la tenim tan 
lluny com fa uns mesos, ha arribat el moment d’ar-
ticular la manera de fer net del tot, de permetre 
que la multiculturalitat i maneres d’entendre la 
societat ens serveixi per enriquir-nos culturalment 
i no pas per fer-nos víctimes dels incívics.
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Us convidem a la presentació del llibre

‘La manada digital’ de Josep Burgaya

L’autor conversarà amb Txell Vilamala, periodista, 
i Emili Bayón, historiador.

Divendres 26 de març de 2021, a les 7 de la tarda, a la 
Sala Verdaguer i Callís, a la seu d’EL 9 NOU, plaça de la 
Catedral, 2, de Vic.

Us hi esperem!

Es podran comprar exemplars del llibre

Col·labora

Per la Covid-19, l’aforament serà 
limitat. Preguem confirmeu la vostra 
assistència trucant al 93 889 49 49
o per correu electrònic a:
marqueting@vic.el9nou.com
És obligatori portar mascareta.
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Bicapitalitat en disputa: 
Manresa-Vic

Els de les comarques directament afectats 
per la situació de disputa per la capitalitat 
de la Catalunya Central ens mirem plà-

cidament les batalletes entre les dues ciutats principals: 
Manresa i Vic. Soc dels que penso que algun dia s’haurà de 
replantejar tota l’ordenació territorial de Catalunya i no veig 
gens clar el futur de les vegueries. Per raons econòmiques, 
tècniques i polítiques. Més tard en parlaré. 

Ara patim una nova febrada en les relacions entre les 
dues ciutats per evitar que una passi per damunt de l’al-
tra. Es dona la circumstància que ara Manresa té alcalde 
d’ERC (Marc Aloy) i Vic, de Junts (Anna Erra), de manera 
que cadascú mou fitxes en el govern per evitar desequilibris 
definitius. He d’aclarir que fins fa tres mesos Manresa tenia 
alcalde de Junts (Valentí Junyent) i no movia fitxa per evitar 
mals majors.

La presentació per part del govern del projecte de la futu-
ra seu de la delegació del govern a la Catalunya Central 
als antics jutjats de Manresa per un import de 12 milions 
d’euros va obligar Vic a moure fitxa, de manera que ha acon-
seguit que s’instal·li aquí la delegació regional del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb aquest 
moviment, la partida es troba en un 6 a 5 o 5,5 a favor de 
Manresa, però amb tan just resultat res està decidit. La bica-
pitalitat es manté, si bé l’alcalde de Manresa ven com un 
fet incontestable la “claríssima” capitalitat de Manresa. El 
resultat el dono basant-me en les delegacions existents en 
una i altra capital. He de dir que fins que no vaig plegar d’al-
calde em saltava sempre aquestes delegacions i anava direc-
tament a Barcelona a resoldre els temes. Abans i ara, la des-
centralització i desconcentració del poder de la Generalitat 
és més teòrica que real i pocs alcaldes tenen ganes de perdre 
el temps en gestions intermèdies. 

Dit això, caldrà esperar a veure què vol fer el nou govern 
sorgit de les eleccions del passat 14 de febrer, però hi ha 
seriosos problemes per fer efectiva l’organització territorial 
basant-se en les comarques i les vegueries. Ja fa un parell de 
mesos vaig mostrar la meva incredulitat respecte a la nova 
seu que es vol construir a Manresa. La Generalitat té un 

deute de prop de 80.000 milions d’euros, amb l’exigència de 
retorn de capital per 32.000 milions en els propers tres anys, 
cosa que fa impensable tirar endavant inversions no urgents. 
No veig la urgència de la nova seu. Però és que el funciona-
ment de les administracions ha variat radicalment respecte a 
com era 10, 20 o 30 anys enrere. En aquells anys com a dipu-
tat discutíem necessitats immediates de descentralització i 
desconcentració del poder de la Generalitat, però ara tot ha 
canviat. Les noves tecnologies han vingut per quedar-se i ja 
res serà igual. Han de venir a Vic o anar a Manresa alcaldes 
per resoldre temes de qualsevol departament? Els ciutadans 
han de fer el mateix presencialment quan se’ls reclama, per-
dó se’ls exigeix, que ho facin tot per via telemàtica? 

Han d’estar els serveis centrals de la Generalitat en un lloc 
determinat? Ha d’haver-hi un gran nombre de funcionaris 
de manera presencial en una seu concreta? No entra en con-
tradicció amb la política de teletreball i reducció de personal 

presencial? En aquests anys d’espera d’una autèntica descen-
tralització s’han produït canvis rellevants que la posen en 
qüestió. Tenim a Catalunya 947 municipis, 42 comarques i 8 
vegueries. Podem afegir-hi les quatre diputacions i les qua-
tre províncies, cadascuna amb les seves estructures internes 
i externes. 

És evident que econòmicament és insostenible amb les 
finances de què disposem. Tècnicament no és justificable 
perquè les noves tecnologies permeten oblidar-se de seus 
fixes o col·locades en un lloc determinat del territori. Polí-
ticament, continuen sent atractives per donar mostres de 
poder territorial, a les capitals, però tan devaluades tampoc 
suposen cap gran tresor. En resum, quan la política s’estabi-
litzi i governi Catalunya, un nou seny gestor es replantejarà 
tota l’ordenació territorial, sota els principis d’eficàcia, aus-
teritat i rapidesa. Ara encara pensem com en el passat, sense 
tenir en compte que el present ja és el futur. 

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

El mantra que més 
vam escoltar en el 
primer confina-
ment mentre no 

sabíem quant tardaríem a tornar 
a una certa normalitat era que el 
primer que molta gent faria seria 
prendre’s una cervesa ben fresca 
en un bar. Quan al cap d’un mes 
i mig es va poder sortir de nou al 
carrer, els bars efectivament es 
van omplir, i segurament es van 
servir moltes cerveses fredes, 
amb el got regalimant aquelles 
gotes per efecte del contrast de 
temperatura. I es va brindar, un 
gest inevitable en qualsevol taula 
on algun dels comensals té limita-
cions de conversa i prefereix om-
plir els minuts amb el xoc de vidre 
contra vidre, per allò de qui minut 
passa, trobada empeny.

El nou mantra en la situació 
actual és que aquesta època d’aï-
llament representarà una sotraga-
da pel nostre teixit social. En una 
època en què tothom està més 
pendent del que surt a la pantalla 
del seu mòbil que no pas de qui té 
al costat, l’aïllament ja ens l’han 
inoculat molt abans que vacunes 
o confinaments. Els catalans ens 
passem bastant més de tres dià-
ries hores mirant-lo, una mitjana 
gens exagerada. Sincerament no 
entenc què devem estar fent la 
resta de vint hores i escaig.

Perquè més enllà de la cultu-
ra del vidre de les pantalles i les 
ampolles, segurament ens estem 
perdent la cultura de veritat, la 
de la lectura, el cinema, la músi-
ca, la pintura... l’art en general, 
vaja.

Cultura de vidre
Jordi 
Remolins

ESTERNUT

L’alcalde de Manresa ven com un 
fet incontestable la claríssima 

capitalitat de Manresa a la futura 
vegueria de la Catalunya Central 
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Abans de publicar aquest article, 
el vaig fer arribar al senyor bisbe demanant-li que, 
si ell ho creia oportú, a mi m’agradaria comentar-
l’hi. Em van trucar des del bisbat per concretar dia 
i hora. Hi vaig anar i em va rebre amablement i 
vam tenir una conversa distesa, cordial i comparti-
da, sense línies vermelles. Li vaig demanar com ho 
veuria si publiqués aquest article i la resposta fou: 
“Fes el que tu creguis; fes allò que et dicti la cons-
ciència”. Per mi aquesta resposta és molt d’agrair a 
favor seu. Gràcies, senyor bisbe.

Per què aquesta Església tan allunyada de la rea-
litat? Per què tanta por de denunciar les injustí-
cies tant polítiques com socials? Per què l’expres-
sió “teologia de l’alliberament” no surt mai de la 
boca de cap prevere? Per què és del tot incapaç 
d’adaptar-se als temps actuals sense apartar-se del 
missatge de Jesús? Per què fa cinquanta anys que 
anem marxa enrere?

Per suposat que jo no tinc la solució, però sí que 
vull fer unes quantes reflexions. Si volguéssim 
arreglar alguna cosa, crec que hauríem de comen-
çar reculant cinquanta anys.

Quin és el meu record dels sacerdots a la meva 
adolescència i joventut? Eren autèntics pastors 
enmig del ramat en tots els aspectes i amb totes les 
conseqüències. En tinc uns records inoblidables. 
Parlo del meu poble, però em consta que als pobles 
veïns era molt semblant.

El meu rector, mossèn Jaume Matamala, home 
entranyable, senzill i humil, cofundador del futbol 
federat. No hi faltava mai. Els diumenges a la tarda 
anava a jugar a cartes al cafè Ateneu sense mirar 
mai amb qui jugava. Li era ben igual. Tothom l’es-
timava molt. Tant els que anaven a missa com els 
que no hi anaven. Fa més de quaranta anys que va 
morir, però continua ben viu al nostre poble. Ho 
donava tot. Un autèntic sant.

El vicari, mossèn Josep Subiranas, per suposat 
sense cap collet blanc, com un de nosaltres, sempre 
i cada dia estava enmig de nosaltres, els joves, amb 
la coral, el teatre, classes de català, amb la revista 
Tots per a Tots que editàvem com a suplement del 
full parroquial, organitzant excursions pel Pirineu, 
etc. Li estic molt agraït per l’empenta que em va 
donar en molts aspectes de la meva vida.

Tot això sense descuidar ni molt menys els actes 
religiosos i litúrgics. Per citar-ne alguns, diré que 
vivíem unes festes de Nadal plenes de joia i una 
Setmana Santa i Pasqua entranyables i viscudes 
a fons. Com és natural, els pastors estaven enmig 
del ramat i els del ramat envoltàvem els pastors.

Què va passar? Doncs que la majoria d’aquells 
vicaris joves es van secularitzar. Com va reacci-
onar la jerarquia de l’Església? Malament. Van 
optar per tancar portes i finestres i així tornar 
com abans del concili –fatal decisió–. Fou a partir 
d’aquí quan va començar la gran davallada i encara 
no hem tocat fons, però ja falta ben poc. Segons la 
meva modesta opinió, què hauria hagut de fer la 
jerarquia? Reflexionar profundament sobre quins 
motius podien provocar la fugida o secularització 
de tants sacerdots compromesos amb Déu i amb el 
poble. Homes de fe, nets de cor i portadors de pau 
i esperança.

Haurien hagut de plantejar-se el tema del celi-
bat voluntari. Què té de dolent davant de Déu que 
un capellà estigui casat i tingui família? O tam-
bé, què té de dolent davant de Déu que una dona 
pugui exercir el sacerdoci ben igual que un home 
quan al Nou Testament deixa prou clar que “ja no 
hi ha jueu, ni grec; esclau o lliure; home o dona...”? 
Tots som iguals davant de Déu. Però no. Van optar 
per tancar-se dins de la seva closca, anar morint de 
mica en mica i heus aquí els resultats.

Us he parlat dels sacerdots de la meva joventut. 
Ara us explicaré com són i què fan els sacerdots 
que jo he conegut els últims anys. Són joves, amb 
collet blanc, la majoria africans o sud-americans. 
Molt bones persones, molt intel·ligents. Ho demos-
tra la facilitat amb què aprenen el català. Són agra-
ïts, obedients, amb molt bona voluntat i, sobretot, 
homes de fe. Però poc capacitats per apropar el mis-
satge de Jesús a les persones i encara molt menys als 
joves. Aquesta falta de capacitat no és culpa seva, 
sinó de la jerarquia que els ha educat d’una manera 
tergiversada i allunyada dels temps actuals.

Com actuen? Doncs els diumenges van estres-
sats de poble en poble celebrant misses i, és clar, 
no tenen temps de parlar amb ningú; alguns dies 
han de marxar abans del cant final per ser a temps 
al següent poble; uns dies a la setmana tenen des-
patx, burocràcia o administració; gairebé només 
coneixen quatre avis com jo, els han alliçonat que 
el pastor ha d’estar al despatx i que han de ser les 
ovelles que han d’anar a veure el pastor. El món al 
revés.

Us ho dic amb tot el cor: pobres capellans, els 
planyo i els compadeixo! Quina fe que han de tenir 
per suportar tanta soledat! Lluny dels seus paï-
sos, de la família, dels amics... Com s’han de sentir 
d’impotents! Segur que a vegades s’adonen que són 
uns simples funcionaris i que és inútil esforçar-se. 
Els planyo de veritat!

Em sap molt greu escriure el que expressaré tot 
seguit: tinc 73 anys i sempre m’he sentit Esglé-
sia i encara m’hi sento, però no vull ser hipòcrita. 
Cada vegada estic més decebut d’aquesta Església 
farisaica que parla, parla, parla i torna a parlar de 
Jesús però que, lamentablement, l’imita ben poc. 
Suposo que estareu d’acord si us dic que Jesús era 
un home bo de debò, que lluitava pacíficament per 
la llibertat del seu poble, per la dignitat dels més 
febles, per la pau i l’esperança i, sobretot, per la 
justícia.

També sabeu molt bé que a l’evangeli de Mateu, 
al capítol 23, Jesús es dirigeix al poder religiós 
amb molta contundència i els diu fins a set vega-
des seguides: “Ai de vosaltres, escribes i fariseus 
hipòcrites...!” Per què Jesús es ficava amb tanta 
contundència amb el poder religiós? Doncs perquè 
el poder religiós tenia privilegis de l’Imperi romà 
i no els volia perdre. I per això mai parlava ni d’in-
justícies socials ni polítiques, si no era per elogiar 
el Cèsar.

El discurs de Jesús es feia molt incòmode tant 
per al poder polític com per al religiós. Què va 
passar? Doncs el que ja sabem: que els dos poders 
es posaren d’acord, el van detenir, el van calum-
niar, el van escopir, el van torturar i el van cruci-
ficar.

Ara imaginem-nos que torna a aparèixer un 
tal Jesús a casa nostra, home bo de debò, i que es 
posés a lluitar pacíficament per la llibertat del seu 
poble, per la dignitat dels més febles, per la pau 
i l’esperança i, sobretot, per la justícia. Voleu dir 
que aquest tal Jesús no es dirigiria a nosaltres, 
catòlics i cristians, bisbes i capellans, i ens diria 
fins a set vegades seguides: “Ai de vosaltres, catò-
lics i cristians, bisbes i capellans hipòcrites, que 
us escandalitzeu amb l’aprovació de la llei d’euta-
nàsia i no us immuteu amb els milers de persones 
que moren al mar, que fugen de la fam, de la guer-
ra i de la misèria; de les tanques que posa l’Euro-
pa catòlica perquè no puguin entrar els refugiats i 
els amunteguen en camps a Grècia i a Turquia, on 
malviuen i moren deu vegades pitjor que els ani-
mals de les nostres granges; els 140.000 morts del 
Iemen, la meitat de fam i de misèria i l’altra mei-
tat bombardejats per l’Aràbia Saudita amb bombes 
fabricades, servides i venudes per Espanya, amb 
el pressupost escandalós i immoral que el govern 
espanyol destina a l’exèrcit”. 

Sí, sí, tal com diu l’evangeli, “culeu el mosquit i 
us empasseu el camell” o “voleu treure la brossa de 
l’ull del germà quan vosaltres hi teniu una biga”. 
Sapigueu que “amb la mesura amb què mesura-
reu sereu mesurats” i que “només per les obres els 
coneixereu”.

Sí, sí, sí! Avui aquest tal Jesús no es cansaria de 
repetir-nos: “Ai de vosaltres, catòlics i cristians, 
bisbes i capellans hipòcrites...”

Jo pregunto: per què avui la jerarquia de l’Esglé-
sia és tan covarda i no gosa parlar mai de presos 
polítics o exiliats? Per què no planta cara a unes 
injustícies socials i polítiques tan bèsties? Sols tinc 
una resposta i és que a la nostra Església li passa 
exactament el mateix que li passava al poder religi-
ós en temps de Jesús, que per no perdre privilegis 
es tornaven cecs, sords i muts davant les injustíci-
es.

Dieu que l’Església no ha de fer política, que la 
religió per un costat i la política per un altre. I, 
en canvi, la Conferència Episcopal Espanyola està 
totalment alineada amb la dreta i l’extrema dreta, 
els dos partits que de paraula són els més catòlics, 
però que amb els fets són els més anticristians. És 
un gran contrasentit. 

I una última reflexió. Voleu dir que si avui tor-
nés Jesús entre nosaltres no li passaria exactament 
igual com li va passar a Palestina, que s’unirien els 
dos poders, el detindrien, el calumniarien, no crec 
que el torturessin ni el crucifiquessin, però sí que 
el jutjarien amb els seus jutges corruptes i li cauri-
en un munt d’anys de presó?

Josep M. 
Puigdomènech Boix  
Pagès, cantautor i exalcalde de 
Balenyà

Cada vegada estic més decebut 
d’aquesta Església farisaica 

que parla i parla de Jesús però 
que, lamentablement, l’imita 

ben poc

Església, qui t’ha vist i qui et veu
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21 de març, Dia del Seminari

És millor dir: Dia dels Seminaristes. L’Església catò-
lica cada any dedica un dia a recordar-nos la neces-
sitat que les vocacions sacerdotals no faltin. Aquest 
any posa com a exemple sant Josep com a pare i 
germà. A més, el sant pare ha dedicat aquest any 
a l’any de sant Josep. Aquest sant, durant anys, ha 
estat força relegat a segon terme. Va ser a comen-
çaments del segle XV quan se li va dedicar un dia. 
Podem recordar que quan érem nens i joves, pràc-
ticament a totes les esglésies es recordaven goigs 
i dolors de sant Josep durant els set diumenges 
precedents a la celebració del 19 de març. Encara 
avui en molts llocs es continuen practicant. Podem 
considerar que el fet que ell tingués la custòdia i 
educació del fill de Maria pot ser un exemple per 
a aquells que ens l’han de fer present en les cele-
bracions eucarístiques. Per la meva part, penso que 
Maria també podria ser un bon exemple per als 
sacerdots, i justament per haver sigut qui va portar 
dins seu i ens va mostrar Jesús ho podríem consi-
derar motiu suficient perquè les dones tinguessin 
accés al sacerdoci. Ella va ser, juntament amb sant 
Josep, qui va guardar el que s’esdevindria el Crist 
Redemptor i per tant inici del cristianisme. Avui els 
seminaris, tal com els recordem els grans, ja no hi 
són. La formació dels seminaristes s’ha adaptat als 
temps que vivim i, segurament, és més acadèmica, 
que no vol dir més humana, que la que vam tenir 
els que hi entràrem només amb 10 o 11 anys. Vull 
tenir present els del meu curs, que aquest any en fa 
just 70 (curs 1951/52). Als que encara vivim i ens 
trobem cada any, una afectuosa salutació i els que 
ens han deixat, que són molts, un record emocionat 
per tot el que vam compartir, tant al seminari com 
en les trobades. És veritat que falten sacerdots i que 
l’envelliment de molts dificulta els serveis per als 
feligresos. Però de vegades la tossudesa, i dic tossu-
desa per no emprar una paraula que definiria millor 
l’orgull ferit d’alguns bisbes, dificulta l’ordenació 
de diaques que porten anys esperant. Que l’Església 
ha de mirar dins seu més que fora és un fet incon-
testable. S’oblida moltes vegades que el sacerdot ha 
de ser un servidor i no pas que ha de ser servit. Con-
vé que sigui, com feia referència al començament, 
pare per formar i germà per acompanyar. El catoli-
cisme i moltes de les religions estan en decadència. 
Farà falta veure com es pot revifar i fer del sacer-
doci un camí d’aproximació del sacerdot al poble 
i no expressar-se des de la formació acadèmica i sí 
des d’un humanisme que penetri en les conscièn-
cies. El fet que el sant pare comenci a obrir camins 
a la participació més activa de les dones ens ha de 
donar esperances. Confiant que aquests camins no 
s’omplin d’entrebancs per part d’un sector de pre-
lats retrògrades que encara regeixen molts destins 
de l’Església catòlica. El treball del sacerdot ha de 
fer possible que el cristianisme, interioritzat en 
molts individualment, es mostri en un catolicisme 
col·lectiu. És molt important, en la societat en què 
ens movem, que quins tinguin al seu càrrec la res-
ponsabilitat de les parròquies coneguin molt bé la 
nostra llengua, els nostres costums i fins i tot les 
inquietuds econòmiques, socials i polítiques, dins 
el més acurat respecte al pensament de cada ciuta-
dà. Cada vegada més es fa evident que cal, seguint 
el que Jesús ens va ensenyar, exigir els drets de les 
persones, la llibertat de pensament i expressió i ser 
al costat dels que més necessiten. Davant les injus-
tícies socials i el capitalisme voraç, l’Església no se’n 
pot mantenir al marge. El sacerdot, com a pastor, 
és bo que estigui al costat del poble, perquè nin-
gú sigui tractat injustament sobretot en moments 
en què la pandèmia exigeix més atenció material 
i espiritual. En moments tan delicats la família 
necessita més suport que mai. Les dificultats agreu-
gen la convivència i els valors morals trontollen. 
Vivim en un context en què per beneficis propis els 
governs destrueixen les bases d’una societat jus-
ta i davant dels fets l’Església no se’n pot quedar 

al marge i denunciar tot el que margini les perso-
nes més vulnerables. Que mirin l’exemple de molts 
missioners que en el lloc on els toca exercir la seva 
missió moltes vegades s’han d’enfrontar als poders 
civils, arriscant i fins i tot exposant les seves vides. 
Avui, veient tantes injustícies en tots els estaments, 
defensar els valors de les persones ha de ser la més 
expressiva mostra del seguiment d’aquell Jesús que 
per enfrontar-se als poders, civils i religiosos, va 
acabar a la creu.

Josep M. Perramon i Colomer Tona

Llenço o no llenço?

No sé si a vostès els passa aquesta màxima de llençar 
o no llençar. A mi sí que em passa, i ara que portem 
tant temps confinats no passa un dia que no pensi 
que caldria endreçar millor les meves coses. He dit: 
millor! Molta gent em diu: llença-ho tot i veuràs 
quina llibertat d’espai guanyaràs! Potser sí que te-
nen raó, però per mi les coses de tota la vida que em 
van acompanyant no em prenen la llibertat d’espai, 
ans al contrari... donen sentit a la meva casa. El que 
sí és important és saber on tens tot allò que guar-
des! Llavors, la sensació canvia totalment. Accepto 

que quan alguna cosa ja no té sentit que segueixi a 
prop teu ho elimino, però els objectes, llibres, coses, 
etc. que vols guardar.... has de saber on són! I per 
fer aquesta organització, has de tenir les idees molt 
clares. Si no, al cap d’uns mesos et tornarà a venir 
aquell neguit de... llenço o no llenço?

Albert Altés Segura Llançà/Vic

Des de Sant Miquel dels Sants

Va venir una senyora a portar un ciri per agrair a 
sant Miquel que la seva filla ja estigués bona del 
famós coronavirus. El vam encendre i el vam ofe-
rir. Després de fer uns minuts de pregària, em va 
dir: “He portat aquest ciri i li he dit a la meva filla 
que d’ara en endavant sigui més amatent a les coses 
de Déu, perquè n’hi ha molts que es recorden de 
santa Bàrbara quan trona”. Segon ella, és creient 
i practicant i no pensa deixar-ho mai, ja que així li 
van ensenyar els seus pares i avis. “Molt ben fet i 
pensat”, li vaig respondre. Però sí que va deixar una 
queixa sobre les nostres parròquies, que és per què 
posen tan baix el volum dels micros. “A les perso-
nes grans ens costa ja sentir bé el que llegeixen, crec 
que això és una cosa a subsanar, oi? Vostè en aquells 

L’ASVAT, punt final

L’ASVAT –Associació Vigatana d’Antics Treballa-
dors– posa avui punt final al seu recorregut. És un 
bon moment, doncs, per resumir els seixanta anys 
llargs d’història d’aquesta associació sense ànim 
de lucre, formada majoritàriament per associats 
vigatans i osonencs. Han sigut anys de molta vida 
i molta intensitat, plens d’activitats de tota mena, 
fonamentalment de caire cultural. Recordeu, si no, 
l’exposició anual del Mercat del Ram –treballs ma-
nuals per a tots els gustos, artesania, pintura, tall 
i confecció–, visitada per centenars i centenars de 
persones any rere any i, cal dir-ho, amb molt d’èxit. 
Convé destacar també les conferències culturals ce-
lebrades els dijous a la tarda, amb temes d’història, 
literatura, art, medicina, teatre, sociologia, història 
de l’Església, etc. Altres activitats, com les classes 

de pintura, treballs manuals, tall i confecció i gim-
nàstica, foren sempre molt concorregudes i valora-
des. Una altra activitat important van ser les sorti-
des mensuals, que sempre s’organitzaren des d’un 
punt de vista cultural. Comptant normalment amb 
guies locals, es visitaven els museus, les esglésies 
i els monuments més remarcables de cada poble o 
ciutat. Pel que fa a Catalunya, podem dir sincera-
ment que poc ens quedà per veure que tingués el 
més petit interès. A part d’aquestes sortides men-
suals per tot Catalunya, també es feren les sortides 
per Espanya, de nord a sud i d’est a oest, amb una 
durada de vuit i deu dies, respectivament. Com po-
deu suposar, la culturització fou intensa i variada, 
amb un programa basat en l’afany de conèixer el 
bo i millor de cada indret. I no podem passar per 
alt la inoblidable visita a París, com tampoc altres 
sortides al sud de França. Val la pena, així mateix, 
esmentar les vacances a Benidorm i Peñíscola. Po-
blacions i platges enyorades i, com se sol dir, somi-
ades. Mereixen un record molt especial els famosos 
i extraordinaris concerts que ens va oferir el grup 
Calidae, format per músics ja jubilats de les més cè-
lebres orquestres de les comarques gironines. I com 

bufaven, mare de Déu! Vam gaudir molt sentint-los 
tocar, principalment al teatre modernista del Casi-
no de Vic, però també alguna vegada al Sucre i, el 
darrer cop, al Seminari. D’aquest grup insigne te-
nim la sardana que ens va dedicar el seu director 
musical, Enric Rigau –exmembre de l’Orquestra 
del Liceu–, titulada ASVAT vigatà. Una vegada més 
et donem les gràcies, Enric, moltes gràcies! I final-
ment, cal comentar la festa de l’ASVAT, viscuda 
amb tota solemnitat, tant en la missa celebrada a 
l’església del Carme com en el dinar de germanor, 
amb espectacle, ball de gala o de fi de festa. No hi 
faltava la venda de loteria de Nadal. I mentre uns 
ballaven, altres continuaven la sobretaula xerrant, 
rient i explicant-se anècdotes i fets graciosos. Tarda 
enllà, la festa s’acabava amb el cant de l’himne de 
l’ASVAT. I fins l’any vinent! Pel que fa als locals de 
l’associació, hem de dir que el del carrer de Sant Mi-
quel (núm. 12, baixos) fou venut al cap de dos dies 
d’estar en venda pel preu de 28.000 euros, amb el 
pagament de 8.000 euros de plusvàlua. En canvi, el 
local del carrer de Sant Just (núm. 4, baixos) no va 
ser possible vendre’l. El vam tenir uns tres anys en 
mans d’una immobiliària i, pel nostre compte, tam-
bé vam fer gestions a fi de trobar comprador. Però 
no hi va haver resultat positiu. En vista de l’èxit, es 
va convocar immediatament junta extraordinària 
per posar aquest tema damunt la taula. Tothom hi 
va poder dir la seva. Tot seguit es va votar, i per ma-
joria absoluta –de 5 a 1– es va decidir fer donació 
del local als nostres veïns de Càritas Arxiprestal de 
Vic. Quan li vam comunicar la decisió, el director, 
el Sr. Albert Trujillo, va estar profundament agraït. 
La donació inclou el saldo bancari de l’associació, 
que és d’uns 18.000 euros aproximadament. Voleu 
millors mans per ajudar els necessitats? “Ajuda’ns 
a ajudar”, diu l’eslògan. Uns dies més tard, ens vam 
reunir amb l’alcaldessa de Vic, la Sra. Anna Erra, i la 
regidora de Benestar i Família, la Sra. Núria Homs, 
perquè coneguessin de primera mà el gest de l’AS-
VAT. Vam rebre el seu aplaudiment per la nostra 
generositat. Moltes gràcies! Tots els que encara 
ens sentim socis, col·laboradors, amics, coneguts 
i saludats de l’ASVAT hem d’estar ben orgullosos 
d’aquest gest. Desitgem que n’hi hagi més a la nos-
tra ciutat i a Catalunya en general. I ara, enmig de 
la pandèmia i per molt que costi, us diem adeu-siau. 
Amics i amigues, des de les places i els carrers de la 
nostra ciutat de Vic i de la comarca, a reveure!

Josep Boïgues i Sala, president de l’ASVAT  
i en nom de la junta Vic
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lectors que enviïn cartes per publicar en aquesta secció que les seves dades seran incloses en 

un fitxer, propietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de la Catedral, 
2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als lectors de la carta que ens envia. També 
els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades per-
sonals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les per correu o correu 
electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@vic.el9nou.com.
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petits escrits que fa al diari ho podria dir, faria un 
bé, ja que d’altres també es queixen”. Doncs bé, 
bona senyora, missió complerta. Crec que des d’ara 
podran escoltar millor la paraula de Déu perquè els 
micros funcionaran millor. Li vaig agrair la seva sin·
ceritat, li vaig desitjar una bona recuperació per a la 
noia i li vaig dir que a l’Església sempre se’ls poden 
dir les coses quan són veritat i també amb sinceritat.

Montserrat Garriga Sardà Vic

A l’Ajuntament de Vic

Faig aquesta carta després de tenir un bon ensurt 
ja que ha anat d’un pèl que no tiro per terra un noi 
que circulava amb patinet per un carril bici pintat 
a la vorera de doble direcció mentre que la calça·
da dels cotxes és de direcció única. Ja fa un grapat 
de mesos que vaig escriure per un motiu semblant, 
aquella vegada era al barri de l’Estadi i ara ha sigut 
al barri del Remei. És la política de mal tracte que 
reben els habitants de les barriades, mentre que al 
centre de la ciutat poden asfaltar tres vegades un 
carrer, canviar rajoles cada vegada que se’n tren·
ca una o permetre aparcar turismes al mig de pla·
ça en ple dia sense perill d’accident, però un cotxe 
ben aparcat a les 12 de la nit el poden atracar amb 
més de 200 euros, segons consta en la denúncia 
per perill d’accident, però estic convençut que el 
motiu era que el cotxe no era conegut, ja que no 
està matriculat a aquesta santa ciutat. Segons he 
pogut observar, un cotxe conegut pot estar aparcat 
dia i nit en zona prohibida i curiosament la patrulla 
municipal no el veu mai. En aquella primera carta 
ja instava l’Ajuntament que fessin un monument 
dedicatòria al personatge que va promoure que es 
pintessin carrils bici per damunt les voreres, algu·
nes d’elles tan estretes que un cotxe de criatura va 
just per passar, ni han corregit aquesta anomalia ni 
que sàpiga no li han fet el monument per la brillant 
idea. Espero tenir prou reflexos per evitar un atro·
pellament pel motiu que acabo d’exposar, però si jo 
o una altra persona per culpa de la mala senyalitza·
ció, sobretot dels barris, ens trobem amb un fregat, 
penso presentar demanda contra l’Ajuntament: qui 
avisa no és traïdor. Atentament, un veí del barri del 
Remei. Postdata: els excessos de velocitat a les bar·
riades continua igual o pitjor, quan fa potser més 
de dos anys que vaig instar al síndic de greuges de 
la Generalitat que els fes arribar la meva queixa, i 
pel que es pot veure cada dia ni a ell aquest excel·
lentíssim ajuntament no n’ha fet ni cas.

Antoni Vilaró 
Vic 

Onaigua (i 3)

El dia 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua. 
M’ho recorda un bon amic i expert en aigua. Només 
per això ja val la pena la cadena de cartes. Parlem·
ne. En parlem poc. Cert que hi ha molts grups 
que vetllen aquest bé comú. No pertanyo a cap. El 
meu interès no és esbiaixat ni cerca res més que 
desvetllar la preocupació que personalment, com 
molta altra gent, em suscita el present i el futur de 
l’aigua a la nostra comarca. És un tema molt com·
plex. Requereix la intervenció de gent molt exper·
ta i amb lucidesa cap al futur que ens espera. Per 
això, vaig acceptar l’amable oferiment que el seu 
president, el Sr. Carles Banús, em va fer (a Twit·
ter) per trobar·nos i parlar·ne. Li agraeixo since·
rament. Vaig ser una privilegiada, no és habitual 
que un polític et dediqui una estona. Sense més 
ni més. Vam parlar del moment de profunda des·
afecció dels ciutadans amb la política; de la nova 
empresa; del que no va respondre de la meva carta, 
d’allò que, números en mà, la fan o no necessària 
a Onaigua; que hem d’acostumar·nos a parlar clar 
(els polítics del consell d’administració no cobra·
ran, però no són voluntaris, els paguem aquest 
temps des de cada ajuntament); del DAFO vs l’op·
ció de gestió privada que, si hi és, no coneixem; 
del codi ètic que no consta en els estatuts (ni cap 
conseqüència per incomplir·los, és clar); de la falta 

de comunicació i molta transparència burocràtica 
que no ens aporta informació real als ciutadans; del 
nefast i no abordat amb èxit problema dels purins 
a la comarca (no defenso matar el gos per matar la 
ràbia, defenso tractaments biosistèmics on hi gua·
nyem tots –ni circulars ni reciclatge semblen ren·
dibles–); de les multes que poden arribar de la UE 
per no atendre els avisos pels purins (qui les paga·
rà?); del model d’aigua i previsió que no existeix per 
afrontar el canvi climàtic que ja tenim aquí (asse·
carem el Ter com s’ha fet amb el Ges?); de l’enor·
me quantitat de recursos freàtics, subterranis, que 
tenim a la comarca d’Osona (només a la Vall del 
Ges, pluviometria de 68.800.000 m³/any dels quals 
6.880.000 m³/any freàtics ja filtrats que només cal 
clorar, i a 15 km de Vic la reserva subterrània de 
les Guilleries·Montseny) podríem crear un model 
similar al suís, danès, etc.; del personal, funcionaris 
i gerent; de la meritocràcia imprescindible, sem·
pre, per estalviar·nos costos o poca eficiència; de la 
necessitat, al meu entendre, de democràcia direc·
ta en un afer tan summament delicat i important. 

En definitiva, una hora intensa parlant d’un afer 
intens. Enriquidor. Alguns dubtes esvaïts. Queda 
molta feina. En acabar, el pertinent i just agraï·
ment, el desig de sort per a ell i per a l’empresa en 
aquest transcendent projecte. Pel que fa a l’aigua, 
la seva sort serà la nostra. És una empresa nova i 
pot resultar determinant junt amb les altres dues, 
o no. Pot crear model pel que fa a les garanties pels 
ciutadans, o no. Pot crear model pel que fa a codi 
ètic efectiu, transparència real i comunicació, o no. 
Espero i desitjo pel bé de tots que sí. Per acabar, 
m’agradaria animar a tots aquells experts que ens 
puguin donar llum en aquest moment tan transcen·
dent pel futur de la nostra aigua, que escriguin més 
cartes obertes a tots els ciutadans perquè puguem 
opinar i votar allò que ens convé més per garantir 
aquest bé comú tan preuat com és l’aigua. Al cap i a 
la fi, només soc una ciutadana inexperta en el tema 
que en valora la importància majúscula i que del 
que sí que hi entén molt és de pagar impostos.

Marta Autet Ricart Torelló

Una actuació inadmissible

La plaça de la Noguera és el punt de lluita al bar·
ri del Remei. Escenifica els diferents interessos 
que sobre un mateix espai tenen dos actors impor·
tants. Per una banda hi ha el dels propietaris (varis 
i canviants) i el de l’Ajuntament, junts dissenyen 
una ciutat per invertir·hi i recuperar uns diners. 
Per l’altra hi ha el parer d’una gran part de veïns 
i veïnes, que en descobrir aquest espai i fer·ne un 
ús compartit el reclamen no com a seu, sinó amb 
el benentès de reclamar el dret a bastir una ciutat 
per viure·hi d’acord amb les necessitats de l’en·
torn, del barri, amb dret a incidir·hi buscant el bé 
a la comunitat i una influència sanadora que com·
portaria si es transformés en un espai verd i obert. 
Ningú pot negar que el que necessita menys el 
barri són més pisos i menys espais oberts. Els con·
flictes no esclaten sense motiu. L’AVV del Remei, 
els joves del Remei i Remei Reviu, mantenint con·

verses amb l’escola, el CAP i tot tipus d’entitats 
socials, treballen denunciant als nostres repre·
sentants polítics les dificultats i la precarietat de 
les famílies, dones, gent gran, joves i infants inde·
pendentment del seu origen que viuen al barri, a 
causa del procés de guetització que l’embolcalla i 
que el degrada. Volen ajudar·los en el seu dia a dia 
perquè, malgrat ser un barri viu i actiu, de mica 
en mica va cedint a les pressions urbanístiques, 
laborals, econòmiques i socials que volen ofegar·
lo, i que provoquen el rebuig de molts ciutadans 
pel simple fet d’existir i mostrar una realitat nova 
i diferent que no es pot obviar; són actituds exclo·
ents que ens lliguen al passat i no ens deixen veu·
re un futur millor per a tothom. Com a AVV diem 
no a la construcció de pisos nous a la plaça perquè 
passejant pel barri hem pogut identificar molts 
espais i pisos abandonats, deteriorats o a mig cons·
truir, que podrien acollir nous habitatges o recons·
truir·los per oferir·los als veïns i veïnes que ja 
s’han fet grans i no poden pujar escales, o a famí·
lies joves que volen iniciar un futur més pròsper al 
barri... o de pisos compartits per a treballadors que 
han de compartir pis i habitacions, cosa que per·
metria gaudir de la plaça com a espai verd; parlem 
d’habitatges socials, d’ajuts per millorar comuni·
tats de veïns, d’espais de joc cuidats i enjardinats, 
de pistes esportives i no solars abandonats que en 

diuen parcs, parlem de punts de trobada, petits, 
cohesionadors, que treballin per a una millor con·
vivència, no tant de grans biblioteques que com·
porten el tancament de la que ja existeix; no hi 
trobem cap sentit, i parlant amb el veïnat hi coin·
cidim del tot. La plaça de la Noguera és l’exemple 
de tot això, és un d’aquests punts en comú que pot 
fer bé a tothom perquè ens acosta i no ens fa dife·
rents, perquè posa la vida al carrer a través del joc, 
del sol, de la natura, d’enfilar converses en totes 
les llengües i colors sobre futbol, sobre el govern, 
el temps o la pandèmia... i és un dels pocs espais 
amb aquestes característiques que ens queda. L’ac·
tuació de l’administració, de l’equip de govern, 
arrabassant els horts que en la lluita feminista es 
van construir el dia 7 de març, i que havien de cul·
minar amb la plantada de flors i hortalisses el dia 
8, és un atac directe a tot el que hem explicat ante·
riorment. És la submissió al poder d’uns interessos 
particulars enfront d’un interès comú. La plaça és 
plaça per la voluntat de la gent que l’estima, per 
l’administració és un solar esperant·ne la cons·
trucció. Moltíssims veïns se’n beneficien. Com a 
AVV ens sorprèn que després d’haver treballat per 
solucionar temes puntuals però reincidents sobre 
indigència i insalubritat, de drogoaddicció i inse·
guretat a la plaça, o temes ja eterns sobre excre·
ments de gossos, llaunes, ampolles, gent que hi fa 
les seves necessitats, ara no hi pot haver durant 
uns dies uns horts, uns parterres, un esclat de vida 
a la plaça. La raó: no haver demanat permís. Quina 
resposta més pobra, quina manca d’empatia i de 
diàleg per part del regidor de Barris i de la Regi·
doria d’Igualtat. Podem afirmar que últimament 
quan l’hem demanat el permís se’ns ha negat o no 
hem tingut resposta. Actualment estem treballant 
en un pla estratègic pel barri, un procés participa·
tiu obert a tothom, la pandèmia no ens hi ajuda. 
Tenim ja la diagnosi sobre el barri amb la partici·
pació del veïnat, no sorprèn però queda endreça·
da... i de totes les demandes encara no formulades 
en format proposta: quina actuació s’ha dut a ter·
me amb urgència? Doncs obrir una comissaria de 
la Guàrdia Urbana. Els veïns i veïnes volen sentir·
se més segurs, cert, però també demanen l’oficina 
d’atenció ciutadana oberta, o recuperar el servei 
català d’ocupació, ara ubicat al Sucre; recuperar 
l’església ara enreixada i abandonada, o començar 
la pista esportiva del Montseny sempre posposa·
da; un carril bici més segur, o les fonts obertes per 
poder agafar aigua per cuinar, o evitar els robato·
ris diaris de bicicletes; treballar amb els comerços 
i, sobretot sobretot, tenir més mediadors i educa·
dors i dinamitzadors de carrers, més equipaments 
socials i culturals com un casal pel barri per tren·
car l’aïllament de les persones grans i poder veure 
créixer els nens i nenes del barri amb les mateixes 
oportunitats que tots i cadascun d’ells es merei·
xen... Però resulta que el problema són els horts. 

Iolanda Garrote i Carme Vilaregut, en nom de 
l’Associació de Veïns Pla del Remei

Vic
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GES BISAURA

Torelló

Guillem Rico

Les mostres d’ADN de l’ano-
menat Soldat del Puig, el sol-
dat republicà que es va exhu-
mar d’una fossa l’estiu del 
2015, no van coincidir amb 
les de la família que creia que 
aquell era el seu parent. Les 
seves restes reposen sense 
identificar al nínxol 643 del 
cementiri torellonenc “a l’es-
pera de poder recobrar la seva 
identitat”, com diu a la placa. 
Ara una nova investigació 
amb la qual treballa l’Associ-
ació d’Estudis Torellonencs 
(ADET) amb la col·laboració 
de l’Ajuntament podria per-
metre localitzar unes altres 
restes, qui sap si les del sol-
dat que busca la família de 
Barcelona, les del soldat de 
Saniàs –popularment s’ano-
mena Sanaiàs.

Alguns testimonis amb 
qui va poder parlar l’ADET 
després que es conegués el 
cas del Puig apuntaven que 
de petits els havien explicat 
i situat el lloc on hi havia 
enterrat un altre soldat afu-
sellat al final de la Guerra 
Civil a la zona del mas i la 
font de Saniàs. A algun fins 
i tot li havien assenyalat on 
durant un temps hi havia les 
restes de sang. La família 
que buscava un soldat a Tore-
lló havia facilitat diverses 
informacions com que el seu 
parent, amb un grup de cinc 
o sis persones, havia estat 
capturat pels franquistes 
quan dormien al paller d’un 
mas –la descripció podria 
coincidir amb el de Saniàs–. 

Torelló exhumarà la fossa d’un altre 
soldat de la Guerra Civil, el de Saniàs
Una subvenció de 2.000 euros permetrà fer els treballs per confirmar que hi ha les restes

Els ho havia dit un company 
que va poder escapar i que 
també detallava que a l’afec-
tat li volien prendre un anell. 
El grup de republicans hau-
ria viatjat en un camió desco-
bert i l’haurien atacat, per la 
qual cosa van anar a refugiar-
se al mas.

Aquestes informacions 
consten en l’informe històric 
que l’ADET va presentar a 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), a través de la qual 
el Ministeri de la Presidèn-
cia, Relacions amb les Corts 
i Memòria Democràtica ha 
atorgat una subvenció de 

Una placa recorda la història del 
soldat del Puig al cementiri

Torelló Una placa a l’accés del cementiri de 
Torelló recorda la història de l’anomenat 
soldat del Puig. El plafó es va descobrir la 
setmana passada amb la presència de la 

directora general de Memòria Democràtica, 
Gemma Domènech. A la foto, la tinent d’al-
caldia Núria Montanyà (ERC-JpT); la regido-
ra M. Àngels Casals (CUP); l’alcalde, Marçal 
Ortuño (ERC-JpT); Domènech; el regidor 
de Cultura, Xevi Lozano (ERC-JpT), i Cesc 
Manrique (CUP).
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2.000 euros per portar a 
terme els treballs. Aques-
ta aportació, diuen des de 
l’ADET i l’Ajuntament, ser-
virà per fer treballs prelimi-
nars per confirmar que hi ha 
restes al lloc a través de peti-
tes cates o prospeccions de 

georadar, ja que com consta a 
l’informe la informació sobre 
Saniàs no és tanta com la que 
hi havia del Puig. Si els estu-
dis són positius, diu Gerard 
Verdaguer, de l’ADET, ho 
comunicaran a la Generalitat 
per tramitar l’exhumació. 

El comerç de Torelló 
fa una campanya 
per treure l’estoc 
acumulat per la Covid

Torelló L’Agrupació de 
Comerciants de Torelló 
(ACT) inicia aquest dilluns 
una campanya per treure 
l’estoc que s’havia acumulat 
per la Covid. “Fora estocs” 
serà la primera edició 
d’aquesta iniciativa, que 
finalitzarà dissabte i compta-
rà amb una participació de 43 
establiments. A causa de la 
situació actual, els comerços 
no podran treure l’estoc al 
carrer i hauran de vendre des 
dels seus respectius locals. 
Les botigues on no s’hi trobi 
estoc realitzaran promoci-
ons i ofertes per als seus 
clients. Tots els negocis que 
formin part de la campanya 
es podran reconèixer amb 
un cartell que es trobarà a 
cada establiment. Des de 
l’Agrupació, estan satisfets 
de poder reobrir dissabte 
i de l’aposta dels veïns pel 
comerç de proximitat. A la 
campanya hi ha col·laborat 
l’Ajuntament de Torelló i el 
Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura. F.M.
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Construint futurs al Marroc
L’ONG Dibuixa un camí per anar a l’escola ultima ja els preparatius per construir un 

centre educatiu a la serralada de l’Atles. Les previsions apunten a tenir-la llesta al juliol

Tichki (Marroc)

Eloi Puigferrer

Educar un poble és, en mol-
tes ocasions, fer una aposta 
de futur per assegurar que 
les generacions futures rebin 
la formació que els permeti 
arribar fins allà on vulguin 
i disposar de totes les eines 
i mecanismes necessaris 
per valdre’s per si mateixos. 
Aquesta premissa la té molt 
clara l’ONG santvicentenca 
Dibuixa un camí per anar a 
l’escola a l’Atles (Marroc), 
que des de fa gairebé cinc 
anys treballa per constru-
ir una escola al poblat de 
Tichki. “Després de moltes 
reunions i que la pandèmia 
ho frenés tot, en les setma-
nes vinents ja han de comen-
çar les obres de l’escola, que 
preveiem que estigui acaba-
da al mes de juliol, de cara al 
curs que ve”, afirma Guillem 
Colomer, fundador de l’enti-
tat solidària.

El camí per arribar a la 
recta final de les obres, però, 
no ha estat fàcil, ni des d’un 
bon començament, ni en 

Colomer (a baix a l’esquerra) amb algunes de les persones del poblat de Tichki, en un dels seus viatges al Marroc

els preparatius finals. “Fa 
unes setmanes vam fer un 
viatge al Marroc per portar 
els plànols i parlar amb els 
constructors, però dies abans 
d’arribar va caure una gran 
nevada, i com que per anar 

al poblat s’han de travessar 
dos colls de muntanya no 
vam poder-hi arribar”, diu el 
santvicentenc, “però malgrat 
tot, vam poder fer molt bona 
feina parlant amb els encar-
regats de l’obra, explicant-los 

com interpretar els plànols i 
planificant tota la construc-
ció”, afirma. I és que la inter-
pretació de plànols també 
està sent una complicació a 
l’hora de posar-se a treballar, 
ja que “allà no en fan servir, 

i no acaben d’entendre com 
començar i com distribuir els 
espais del que serà el centre 
educatiu i l’espai reservat 
per als docents que ens 
enviarà el govern”, explica 
Colomer.

Sigui com sigui, la quaran-
tena d’alumnes que atendrà 
l’escola ja veuen a l’horitzó la 
possibilitat d’anar a l’escola 
de cara al curs que ve, ja que 
actualment l’orografia de la 
zona impedeix que tots ells 
puguin arribar a l’escola més 
propera al poblat per anar a 
classes. “Per anar a la ciutat, 
com a mínim hi ha un trajec-
te de cinc o sis hores per colls 
de muntanya, i sobretot a 
l’hivern tots aquests poblats 
es queden aïllats i no poden 
baixar de la serralada ni per 
anar al metge”, afirma el 
fundador de Dibuixa un camí 
per anar a l’escola a l’Atles. 
Però l’escola és només el 
primer pas de tot un projecte 
que aspira a anar molt més 
enllà. “Passes moments molt 
durs, que fan replantejar-te 
tot el projecte, però sempre 
penso que això ho fem per 
ajudar uns nens a anar a l’es-
cola, i s’ha d’acabar el pro-
jecte”, afirma, “i en un futur, 
quan l’escola ja funcioni, el 
nostre objectiu és poder con-
tinuar ajudant a tota aquesta 
gent i aportar noves vies de 
solidaritat al Marroc”, con-
clou Colomer.

C. Pont, 31
08570 Torelló

Tel. 93 859 07 46

www.joieriacodina.com
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Orís posa en marxa el punt gratuït de 
recàrrega de vehicles elèctrics
Orís El primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics d’Orís, 
situat a la plaça 1 d’Octubre, ja està en funcionament. Segons 
el consistori és gratuït per incentivar la compra d’aquests 
vehicles. L’equipament ha tingut un cost de 17.323 euros.
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Anna Espona, practicant jubilada de Sant Pere

Sant Pere de Torelló

Guillem Rico

La primera injecció la va 
posar a la seva mare quan 
encara estudiava, i durant 42 
anys Anna Espona, que ara 
s’ha jubilat com a practicant 
a Sant Pere, de posar injecci-
ons ho ha fet de forma diària.  
La primera punxada, però, 
no l’oblidarà mai, assegura, 
i la mare va tenir molta paci-
ència: “Va ser penicil·lina, 
li clavava l’agulla, em queia 
a terra, la tornava a collir; 
quan la tenia clavada, la 
penicil·lina s’havia embossat 
i la tornava a posar”. En total 
nou punxades, però al final 
ho va aconseguir. 

Espona recorda que “em 
ve de petita, sempre havia 
dit que volia ser monja i 
infermera, però monja no 
ho vaig ser” i de fet “sempre 
havia tingut la vocació de 
voler curar”. Per exemple, 
explica, quan anava amb els 
escoltes de Sant Pere sempre 
era la que portava la farma-
ciola i quan va tenir l’ocasió 
va començar els estudis. Va 
ser de la segona promoció 
de l’Escola d’Infermeria de 
Vic, llavors ubicada a l’antic 
Hospital de la Santa Creu. Va 
acabar els estudis el setem-
bre del 1978 i al desembre li 
donaven la plaça de “practi-
cante de zona”, una figura i 
una terminologia que amb 
el temps ha canviat, encara 
que diu que, sobretot per a la 
gent gran, “sempre he estat 
la practicant a Sant Pere”.

El metge del poble, el doc-
tor Benavente, li va demanar 
si li interessava la plaça de 

practicant que també tenia 
ell, que hi va renunciar a 
favor d’Espona. “Em van 
donar la plaça i espavila’t”, 
perquè l’espai on treballar 
se l’havia de procurar ella. 
Primer va estar un temps a 
la casa del metge, després va 
preparar un petit consultori 
a casa dels seus pares, i una 
petita habitació als baixos 
on treballava ella. Més tard 
el consistori va habilitar 
un consultori a l’edifici de 
l’Ajuntament fins que va 
obrir l’espai actual. 

El 1991 es va treure les 
oposicions i al cap de poc es 
va crear l’àrea bàsica de salut 
i això “va ser treure la lote-
ria”, ja que volia dir “deixar 
d’estar les 24 hores del dia 
lligada i tenir un horari”. 
Fins aquell moment, si volia 
marxar suposava una tasca 
de logística gran de punxar 
les dosis de 12 hores abans 
de marxar i tornar per fer la 
següent, en alguna ocasió 
amb el suport de la prac-
ticant que hi havia a Sant 
Vicenç. 

Les urgències són el que 
li agradava menys, però fer 
cures, fer-ne el seguiment i 
veure’n l’evolució ha estat 
el més gratificant, assegu-
ra, com també el contacte 
amb la gent, amb qui ha 
establert confiança i que els 
darrers dies li han fet mos-
tres d’agraïment. De fet, fa 
broma i encara els darrers 
dies li han dit que “coneixia 
tota la gent pel cul”, ja que 
en 42 anys pel consultori hi 
han passat moltes persones, 
alguns de les quals ha cone-
gut ja des de ben petits. 
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Anna Espona, davant del consultori mèdic de Sant Pere

Els darrers mesos de feina 
també han estat durs a causa 
de la pandèmia. Ella es va 
reincorporar al setembre a 
causa d’una baixa llarga per 

unes operacions. “Tenia la 
necessitat de tornar a treba-
llar” per ajudar amb la pan-
dèmia, ja que la seva feina 
ha estat una vocació des del 

principi. Amb quatre dècades 
ha perdut el compte de les 
injeccions que ha posat. L’úl-
tima, també la recordarà, va 
ser de nou a la seva mare.

“Sempre havia 
tingut la vocació 

de curar”

Carrer Major, 9 
Sant Vicenç de Torelló

Tel. 93 859 09 71

kaskaglina@gmail.com

@forndepaglina

Horari:
Dilluns tancat

De dimarts a  divendres
de 7.30 a 13.30 i de 16.00 a 19.00

Dissabtes i diumenges de 7.30 a 14.00
Vine els diumenges al mercat i visita’ns!

ULLERES PROGRESSIVES ULLERES PROGRESSIVES

ADVANCE
ULLERES PROGRESSIVES

SELECT

www.federopticsfrancoli.net

A prop o lluny,
el més important és que ens puguem veure bé

199€ 359€ 430€* ** ***
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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:
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Sant Quirze de Besora

Guillem Rico

A causa del primer dels talls 
de subministrament elèc-
tric, que va durar prop de 20 
hores, a finals de desembre, 
Laura Font, veïna del barri 
de Sora, de Sant Quirze, no 
va poder obrir el garatge per 
treure el cotxe per anar a la 
feina. La calefacció de casa és 
elèctrica: “Al llit tapada vas 
aguantant, però l’endemà al 
matí ja es notava”, perquè a 
fora la temperatura era de 
7 graus sota zero, recorda la 
veïna. Pel segon tall llarg, al 
febrer, ja va optar per anar a 
Torelló a casa dels seus pares. 
Viu en una de les 200 llars 

afectades pels talls de llum 
causats per avaries a la xarxa. 
Aquest dissabte al matí anava 
a firmar a la plaça Comtessa 
Ermessenda, on l’Ajuntament 
hi havia instal·lat una parada 
per informar els veïns sobre 
com està la situació, ajudar-
los a fer reclamacions i també 
recollir firmes.

L’alcalde, David Solà 
(CUP), i el regidor de Parti-
cipació Ciutadana i Transpa-
rència, Jordi Solà (ERC), s’en-
carregaven –anaven preparats 
amb ordinadors i impresso-
ra– d’informar i ajudar a fer 
els tràmits, que en alguns 
casos eren per fer la reclama-
ció després que des de la com-
panyia elèctrica se’ls hagués 
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El regidor de Participació, Jordi Solà (ERC) i l’alcalde, David Solà (CUP), dissabte a la plaça Comtessa Ermessenda

L’Ajuntament ajuda els veïns afectats a fer 
reclamacions i inicia una recollida de firmes

A Sant Quirze, farts 
dels talls elèctrics

desestimat la primera recla-
mació. Segons l’alcalde, han 
tingut contacte amb l’empre-
sa i “hi ha el compromís per-
què ho solucionin”, de manera 
que es canviarà el cable soter-
rat on hi havia l’avaria, encara 
que de moment no els han 
donat dates. 

La recollida de signatures 
que ha impulsat el mateix 
consistori és per reclamar “el 
perjudici per haver estat 38 
hores sense llum” ja que “a 
vegades no hi ha una factura 
que ho demostri”, per exem-
ple tot el menjar que s’ha 
fet malbé. En aquest sentit 

explicaven als veïns que en 
cas d’haver anat a un res-
taurant podien presentar el 
tiquet. Des de l’Ajuntament 
també es van queixar que en 
el segon dels talls no s’hagués 
reaccionat més ràpid posant 
un generador. Esperen que el 
problema es resolgui ràpid.

El pont de Montesquiu es reobrirà 
al trànsit la setmana que ve
Montesquiu Els vianants ja poden passar 
pel pont de Sant Quirze després de mig 
any d’obres i els vehicles ho podran fer a 
partir de la setmana vinent, segons el regi-
dor d’Urbanisme, Carles Colomo. Amb la 
reforma s’ha fet més ampla la plataforma 
del pont per facilitar el pas dels qui van a 
peu a través d’unes voreres segures i també 
el dels vehicles que van al castell. La refor-
ma –encara falten alguns detalls– havia de 
començar al juliol, però a petició de l’Ajun-
tament es va endarrerir per habilitar un pas 
alternatiu per als vianants. Han tingut un 
cost de 470.000 euros i també han inclòs 
l’asfaltat del camí ral.
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Montesquiu engega 
el concurs d’idees 
per reformar la plaça

Montesquiu L’Ajuntament 
de Montesquiu ha iniciat 
la primera fase del concurs 
d’idees per redactar el projec-
te de la plaça de la República. 
Es poden presentar fins al 17 
de maig i se n’escolliran cinc 
que passaran a la segona fase 
de votació popular en la con-
sulta que es farà pel juny. El 
premi per al guanyador serà 
la contractació de la redacció 
i direcció del projecte per un 
import d’11.495 euros.
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Manlleu

Dolors Altarriba

La idea no és nova. De fet, ja 
va ser impulsada l’any 2011 
per la delegació a Osona de 
la Cambra de Comerç, junta-
ment amb diferents empresa-
ris del sector agroalimentari. 
Es tractava de poder fer arri-
bar fins a Osona el gra que 
surt dels ports de Tarragona 
i Barcelona en trens de mer-
caderies i no haver de fer el 
transport per carretera en 
camions. Tot i que no s’ha 
desestimat mai, fa tres anys 
l’Ajuntament de Manlleu va 
recuperar la idea amb una 
primera trobada amb Adif, 
Renfe i empreses interessa-
des. Tot depenia, clarament, 
de la seva viabilitat. Ara, una 
agrupació d’entitats del ter-
ritori formada a més de per 
l’Ajuntament de Manlleu per 
la Cambra d’Osona, Creacció, 

La convocatòria dels ajuts Next 
Generation ha suposat que s’hi 
presentin almenys dos projectes 
de territori a Osona: la construc-

ció d’una terminal ferroviària de 
mercaderies a Manlleu i un pla 
de bioeconomia circular per valo-
ritzar residus orgànics.   

La terminal ferroviària de mercaderies es construiria en un espai de 35.000 metres quadrats al costat de la via del tren actual

el Consell Empresarial d’Oso-
na, l’Associació d’Empresa-
ris de Manlleu, el Consell 
Comarcal d’Osona, l’Ajunta-
ment de Vic i la UVic-UCC 
han posat sobre la taula un 
pla de viabilitat per implan-
tar aquesta estació de merca-
deries a Manlleu. El pla s’ha 
presentat al projecte europeu 
Next Generation a través 
del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
de l’Estat espanyol.

Es tractaria de fer una ter-
minal de mercaderies en una 
superfície de 35.000 metres 
quadrats i un espai que es 
deixaria per a més endavant 
per a contenidors reservat al 
trànsit de cereals a granel. En 
la primera fase es preveuen 
tres naus per emmagatzemar 
diverses tipologies de cere-
als, un sistema de descàrrega 
i una esplanada per l’arriba-
da i càrrega dels camions. El 

pressupost per a la fase de 
construcció de la terminal 
és de 8,7 milions d’euros i si 
s’aconseguís el finançament 
podria començar a construir-
se l’any 2024. Comportaria al 
voltant de 40 llocs de treball 
mentre es faci i tres llocs 
estables per fer-la funcionar. 

Tot i que és un projecte 
llargament perseguit, ara “és 

més viable”, segons David 
Bosch, regidor d’Indústria, 
Coneixement i Agenda 2030 
de Manlleu, que afegeix que 
“dona sentit als objectius de 

la Comissió Europea sobre 
transport sostenible”. Al seu 
parer, la instal·lació d’aques-
ta terminal “pot ser multipli-
cador de noves oportunitats. 
I anant més enllà, l’actuació 
es podria completar amb un 
projecte de transport d’ulti-
ma milla per abastir Osona, 
el Ripollès i la Garrotxa”. 

A més, i ara això compta, 
l’impacte ambiental seria 
entre 1,2 i 8 vegades més 
eficient que el transport per 
carretera. El projecte inclou 
la proposta de fer arribar tres 
trens a la setmana que vol 
dir transportar 2.700 tones 
setmanals i 130.000 anuals 
des del port de Tarragona i 

també des del de Barcelona. 
També hi ha l’opció de fer 
arribar cinc trens setmanals 
i en aquest sentit la rendi-
bilitat és clara, segons l’in-
forme presentat. Tot plegat 
s’ha plantejat amb l’interès 
de fer aquest transport per 
part d’11 empreses. Són: SAT 
ONZE-76, Pere Vila Carbo-
nell, Agrària de Torelló, Pro-
mic, Terpin, Pinsos Molinet, 
Pinsos Nutribó, Pinsos El 
Vilà, Pinsos Compostos Vic-
toria Maycod 2016 i Agroco 
Cereals i Pinsos.

A diferència del projecte 
del 2011, en aquest es plante-
ja situar l’estació a Manlleu 
mentre que en l’anterior es 

Nou entitats presenten 
al Next Generation la 
terminal de mercaderies 
ferroviària a Manlleu 
Recuperada la idea del 2011, suposa una inversió de 8,7 milions

Moià

EL 9 NOU

Fa més d’un any i abans de 
l’aturada per la pandèmia del 
2020, l’empresa Formatges 
Montbrú de Moià va inno-
var amb un nou producte: el 
Cheesefuet. Es tracta d’un 
formatge amb llet de cabra 
que està presentat com un 
embotit. L’empresa ha tre-
ballat conjuntament amb 
l’Institut d’Investigació i 
Tecnologies Agroalimentàri-
es (IRTA) per desenvolupar 
la tecnologia de fabricació 
i sistema de maduració 
d’aquest producte que ja està 
fent forat al mercat espa-
nyol i francès i que suposa 
al voltant del 5% del total 
de les vendes de formatge 

de l’empresa. “S’està venent 
molt bé”, expliquen des de 
l’empresa, que afegeixen que 
es ven a tot l’Estat i també a 
França. 

Montbrú, empresa crea-
da el 1989 i que ja dirigeix 
la segona generació de la 
família Antúnez, produeix 
formatges de cabra –la seva 
especialitat–, vaca, ovella i 
búfala i controla tot el cicle 
de producció, des del munyit 
de la llet fins a l’envasat per 
al consumidor. Arriba a pro-
duir 30 tones de productes 
l’any i compta amb diversos 
premis pels seus formatges. 
L’any passat, el Cheesefuet, 
que es pot trobar en dues 
mides i amb tòfona i sense, 
va guanyar el premi PITA 
d’innovació de producte en 

la categoria d’agroindústria 
que atorga el DARP. 

Des de l’IRTA expliquen 
que s’ha aconseguit obtenir 
fer un sistema de maduració 
com el d’un embotit curat 
mantenint les característi-
ques sensorials i nutricionals 
d’un formatge madurat. En 
no tenir ni pell, ni crosta, no 
“hi ha res que sobri en consu-
mir-lo”. En el procés s’utilitza 
la tecnologia NIR per deter-
minar la humitat del format-
ge en cada moment i evitar 
així gastar més del compte 
en les cambres de maduració. 
Al projecte se l’anomena 
Embochees i ja treballen des 
de l’IRTA en la creació “de 
formatges innovadors per 
trobar nous mercats i opor-
tunitats de negoci al sector 

Innovació que dona fruits
Guanyador del PITA el 2020, el Cheesefuet creat per l’empresa de Moià 

Formatges Montbrú ja ha fet forat al mercat espanyol i francès

lacti” i això passa també per 
crear formatges d’altres 

Els formatges maduren penjats, com ho fan els embotits

formes que no sigui rodons, 
quadrats o cilíndrics. 

Està pensat per 
fer arribar tres 
o cinc trens a la 
setmana des del 

port de Tarragona 
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La terminal ferroviària de mercaderies es construiria en un espai de 35.000 metres quadrats al costat de la via del tren actual

Vic

D.A.

Un consorci format per 54 
empreses, centres de recerca 
i entitats és qui ha presentat 
el projecte de bioeconomia 
circular als fons de recupe·
ració europeus Next Genera·
tion EU. És un consorci que 
aglutina les comarques del 
Bages i Osona i que té com 
a objectiu millorar la gestió 
i valorització dels residus 
orgànics que es generen a 
aquesta zona, especialment 
els de les dejeccions rama·
deres, però també d’altres 
provinents per exemple de 
l’àmbit forestal. Del que es 
tracta, com expliquen des de 
la Taula per a la Gestió Soste·
nible de la Ramaderia d’Oso·
na i del centre BETA de la 
UVic, tots dos impulsors del 
projecte, és “aglutinar sota 
un mateix paraigua diverses 
iniciatives que sumin per 
acabar valoritzant i triant 
productes nous dels residus”. 
El repte no és fàcil, és trans·
versal i pot tenir diferents 
etapes, però apareix en un 
moment en què des d’Europa 
es marquen uns objectius 
molt clars pel que fa a la sos·
tenibilitat.

La proposta té un pressu·
post de 175 milions d’euros 
i una duració d’entre cinc 
i set anys i això inclou, per 
exemple, la creació d’un Hub 
d’Innovació a la Catalunya 
Central, una infraestructura 

Obren el concurs 
d’Innovació BCN 
Smart Rural per a 
microempreses

Vic/Moià L’Associació d’Ini·
ciatives Rurals de Catalunya 
ha obert el concurs d’in·
novació BCN Smart Rural, 
impulsat per la Diputació 
de Barcelona i al qual poden 
participar les microempreses 
agroalimentàries i forestals 
de les poblacions que s’em·
marquen en l’aplicació de 
la tecnologia Leader, com 
ara totes les que conformen  
la comarca del Moianès i 
26 d’Osona. El premi és un 
ajut de 2.710 euros per a 
la contractació d’un servei 
d’assessorament que permeti 
impulsar el seu projecte de 
desenvolupament seguint 
paràmetres de sostenibilitat. 
Aquest concurs pren el relleu 
dels Cupons d’Innovació 
atorgats el 2019 i el 2020. Les 
empreses tenen temps fins a 
l’1 d’abril per presentar els 
seus projectes.

La campanya “Unió de Pagesos en 
marxa!” s’atura a Malla
Malla La campanya “Unió de Pagesos en 
marxa!” es va aturar aquest dimecres a Malla, 
on Joan Caball, coordinador nacional del sin·
dicat, va parlar amb diferents pagesos de la 
zona sobre els reptes que s’afronten per als 
propers cinc anys de representació a les orga·
nitzacions agràries. Els propers 25 i 26 es fan 

les eleccions i s’hi presenten, a més d’Unió de 
Pagesos (UP), la JARC, Asaja i la UPA. Durant 
aquesta setmana, UP ha fet parada cada dia a 
una mitjana de sis pobles de diferents terri·
toris per escoltar les necessitats del sector en 
trobades amb poca gent i mesures de segure·
tat. El sindicat ha fet una trentena de jorna·
des telemàtiques per debatre els temes que 
preocupen el sector. 
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Formacions 
professionals al món 
laboral, al Consorci 
del Lluçanès

Olost El Consorci del Llu·
çanès enceta aquest mes 
d’abril dues formacions pro·
fessionalitzadores al sector 
forestal. El primer curs serà 
de manteniment de la serra 
mecànica, trossejat bàsic i 
tala d’arbres fins a 380 mil·
límetres, es farà durant 35 
hores del 12 al 16 d’abril i 
va destinat específicament a 
joves majors de 16 anys que 
no estiguin ni treballant ni 
estudiant, que vulguin fer 
un tast de la professió i que 
després es puguin inscriure 
als cicles formatius de grau 
mitjà que ja hi ha. El segon 
curs, de 14 hores, es farà 
els dies 19 i 20 d’abril i serà 
sobre conducció del tractor 
forestal i es destina a perso·
nes que ja tenen experiència. 
Els cursos els imparteix el 
Centre de Formació Forestal 
Especialitzada.  

Residus orgànics sota control
Impulsen un projecte de bioeconomia circular amb l’objectiu de posar sota un mateix 

paraigua la valorització de residus orgànics a les àrees rurals d’Osona i el Bages

on s’hi podrien ubicar “pro·
totips, plantes pilot i espais 
de cocreació així com serveis 
compartits i oberts al des·
envolupament de diferents 
models de negoci”. Sempre 
des del punt de vista d’una 
col·laboració público·pri·
vada, això sol ja permetria 
“promoure iniciatives d’eco·
nomia circular”. Coordinades 
amb aquest hub hi hauria el 
desenvolupament de noves 
infraestructures industrials 
descentralizades pel territo·
ri. Segons el projecte podrien 
arribar a haver·hi fins a un 
miler de petites i mitjanes 
plantes de pretractament en 
origen –les que té o tindria 
cada granja, per exemple– i 
mitja dotzena de plantes 
de valorització –i això pot 
comportar també la transfor·

mació d’algunes de ja exis·
tents–. Amb tot plegat es pot 
valoritzar un producte sorgit 
de les dejeccions ramaderes, 
els residus agraris, forestals, 
municipals o de la indústria 
agroalimentària així com 
fangs de depuradores, expor·
table fora de la Catalunya 
Central. I és com que com 
diuen els impulsors, a partir 
del projecte “hi ha centenars 
d’opcions per desenvolupar”.

Aquesta proposta, que 
insisteixen que “és com totes 
una manifestació d’interès 
i per tant no serà fàcil”, per·
met que petites i mitjanes 
empreses hi puguin accedir, 
expliquen. Si no s’acon·
segueixen fons d’aquesta 
convocatòria, se seguirà tre·
ballant per tirar·lo endavant 
buscant altres fons. 
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El pla possibilitaria el canvi en algunes infraestructures

Un bon grup 
d’empreses 
inversores

Vic

D.A.

Més enllà dels representants 
públics, entre les empreses 
inversores hi ha les genera·
dores de residus com Coope·
rativa Plana de Vic; L’Agrària 
de Torelló; Granges Terragri·
sa, SL; Grup Gepork, SA; 
Granges Deseures, SL; Pro·
mociones Veterinarias, SA; 
Catalana de Piensos, SA; Le 
Porc Gourmet, SA; Matadero 
Frigorífico del Cardoner, SA; 
Matadero Frigorífico Avinyó, 
SA; Escorxador Comarcal 
del Moianès, SA; Friselva, 
SA; Embutidos Monells, SA; 
Liquats Vegetals, SA; Patel, 
SAU; Forestal Catalana, SA, i 
l’Associació de Gestió Fores·
tal Montseny. 

Com a gestores de residus 
i comercialitzadores hi ha 
CapWatt, SL; Fertilitzants 
Voltregà, SA; Fertinagro 
Biotech, SL; Urbaser, SA; 
Grup Sorigué; Promic, SA; el 
Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus, i Aigües 
de Manresa, SA. També en 
formen part altres empreses 
com La Farga Yourcopper·
solutions, SA; Mecàniques 
Segalés, SL; Altoplast Sys·
tem, SL, Aeris o Telwesa.

parlava de diferents punts, 
com l’estació de merca·
deries de Balenyà·Tona·
Seva·Balenyà i la del Sot 
dels Pradals a Vic. D’aquell 
projecte, l’única empresa 
que s’hi va interessar va ser 
Casa Tarradellas, que hi té 
fet un magatzem i el punt 
de descàrrega. El preu, que 
sortia encara més barat amb 
el transport amb camió, 
va fer tirar enrere altres 
empreses. També el fet de no 
poder tenir un magatzem a 
peu de via. Amb el projecte 
a Manlleu, els magatzems 
ja es preveuen i dins el preu 
caldrà comptar també la sos·
tenibilitat. 
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Ripoll

Jordi Remolins

La irrupció del confinament 
de fa un any a causa de la 
Covid-19 va impedir que la 
tradicional celebració de la 
Fira de les 40 Hores de Ripoll 
de 2020 es desenvolupés 
malgrat tenir-ho tot a punt. 
Gent tancada a casa, persia-
nes abaixades i espais públics 
buits era l’escena gairebé 
postapocalíptica que a finals 
de març hi havia no només 
al centre del municipi, sinó 
pràcticament a tot el planeta. 
Un any més tard, i per inten-
tar pal·liar les restriccions 
que encara s’imposen a causa 
de la pandèmia, l’Ajunta-
ment de Ripoll ha plantejat 

l’Ajuntament i Abat Oliba, 
en una oferta per a dissabte i 
diumenge al matí. La propos-
ta dominical comptarà també 
amb un mercat de segona 
mà gràcies a una nova edi-
ció d’Els Encants de Ripoll, 
que es farà a la Devesa del 
Pla fins a les 2 del migdia, 
amb antiguitats, artesania, 
música, art, joies, llibres, 
mobles, articles per a la llar 
i objectes de col·leccionista. 
Completant la proposta lúdi-
ca, les famílies podran veure 
l’espectacle Les vacances de 
Madame Roulotte, que la 
companyia La Bleda repre-
sentarà a la plaça Gran a mit-
ja tarda de dissabte.

L’alcalde,  Jordi Munell, 
aclareix que aquesta proposta 
consisteix “a no renunciar 
de cop i volta a una fira que 
no podrà ser multitudinària 
com en altres edicions, però 
que volem que segueixi res-
pirant”. Després de la seva 
primera victòria a les urnes, 
Munell i el seu equip van 
implantar un calendari de 
mercats i activitats durant 
tot l’any que s’ha perllongat 
fins a l’actualitat. Malgrat la 
conjuntura de l’avortada edi-
ció anterior i la d’aquest 2021 
atípic, la intenció de l’Ajun-
tament és retornar al format 
habitual que havia aportat 
al voltant de trenta milers 
de visitants segons xifres 
oficials. Els Tastets de la Fira 
es perllongaran fins al segon 
cap de setmana d’abril, quan 
està previst que la Unió 
Intersectorial i Empresari-
al del Ripollès i la Unió de 
Botiguers de Ripoll ofereixin 
diverses activitats que encara 
estan preparant. Munell asse-
nyala que “estarem atents per 
veure com funciona aquesta 
nova proposta”. 

Origen medieval 

Ripoll La Fira de les 40 Hores 
té l’origen a l’època medieval, 
encara que més tard se’n va 
perdre el costum, per recu-
perar-se durant la segona 
part del segle XX. Es creu 
que la denominació deriva 
del temps durant el qual el 
Santíssim Sagrament s’expo-
sava al monestir de Ripoll per 
rebre homenatge, encara que 
altres versions li conferei-
xen un caire d’obligatorietat 
dels senyors feudals envers 
la pagesia. Els darrers anys 
és quan ha derivat cap a un 
caràcter multisectorial. A la 
foto, una imatge històrica. 

Reinventar-se per sobreviure
El primer tastet de la Fira de les 40 Hores de Ripoll es fa aquest cap de setmana. Hi haurà 
el mercat setmanal, un d’aliments de proximitat, un de segona mà i mostra de vehicles

una reinvenció de l’activitat 
firal, amb l’objectiu de man-
tenir-ne viva l’essència.

El primer pas de l’Ajunta-
ment va ser posar-se en con-
tacte amb els diversos sec-
tors que han estat presents 
a la fira, per proposar-los un 
format alternatiu, repartit 
durant diversos caps de set-
mana. La primera d’aquestes 
dates seran precisament 
aquest dissabte i diumenge, 
on a banda del tradicional 
mercat setmanal al centre 
de la vila es farà un mercat 
alimentari de proximitat 
que s’ubicarà a la plaça Sant 
Eudald. Paral·lelament els 
vehicles nous i de quilòmetre 
zero ocuparan les places de 
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Vic està entre els 
punts d’atenció 
a l’emprenedor 
amb més altes 
de l’any 2020

Vic

EL 9 NOU

El Punt d’Atenció a l’Empre-
nedor (PAE) de Vic se situa 
en la posició número 12 del 
total de 44 punts que hi ha a 
la demarcació de Barcelona, 
essent dels que ha tingut 
més altes durant l’any 2020, 
tot i que en general es van 
registrar, durant els mesos 
de març i abril i a causa de 
la pandèmia, un 79% menys 
d’altes d’activitat respecte 
als mateixos mesos de l’any 
2019. Al PAE de Vic, que 
està situat a Creacció, es 
van gestionar durant l’any 
passat un total de 38 altes 
–7 de societats i 31 d’autò-
noms–, mentre que el PAE 
de Centelles se situa en la 
posició 31 amb 9 altes –1 de 
societat i 8 d’autònoms–. Al 
Consorci del Moianès, situat 
en la posició 32, hi va haver 
8 altes d’autònoms. Són els 
tres punts que hi ha a Osona 
dependents de la Diputació 
de Barcelona i que tenen com 
a objectiu millorar la relació 
empresa-administració i con-
tribuir a facilitar l’activitat 
empresarial. Són oficines 
autoritzades pel Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turis-
me, des d’on es pot fer de 
forma telemàtica i gratuïta el 
tràmit de constitució d’una 
empresa. 

Durant l’any 2020 a la 
demarcació de Barcelona es 
van constituir 1.200 empre-
ses –223 societats i 977 
autònoms–. L’estalvi global 
per als emprenedors va ser 
de 355.325 euros l’any 2020. 
L’any 2019, amb més cons-
titucions, l’estalvi va ser de 
554.205 euros. L’acumulat 
entre el 2009 i el 2020 va ser 
de 8.232 empreses.

Acord a Girbau, on es redueix el 
nombre d’acomiadaments previst

El 93% de la plantilla ha ratificat un preacord que preveu la sortida de 48 treballadors

Vic

D.A.

El 93% de la plantilla de 
Girbau va ratificar dimecres 
el preacord al qual dilluns 
al matí van arribar el comitè 
d’empresa i la direcció i que 
redueix a la meitat els aco-
miadaments previstos per 
l’ERO presentat a principis 
de febrer per la companyia. 
El comitè, format pels sindi-
cats CCOO (16 membres) i la 
intersindical (1), i la direcció 
de l’empresa han arribat a un 
preacord que ara està pen-
dent de redactar i signar, pas 
que es farà la setmana que 
ve. Dels 495 treballadors de 
Girbau, un 73,5% va votar el 
preacord i d’aquest, la majo-
ria, un 93,13%, ho va fer a 
favor. 

El preacord rebaixa de 76 a 
48 les persones que quedaran 
afectades amb una sortida de 
l’empresa. Dels 48 afectats, 9 
seran prejubilacions amb un 
acompanyament durant tres 
anys amb el 90% del salari 
net i 10 sortiran amb baixes 
incentivades amb una indem-
nització mínima de 12.000 
euros i una màxima de 18.000 
euros. Les altres 29 persones 
sortiran de l’empresa amb 
les condicions pactades al 
preacord, i això vol dir amb 
indemnitzacions de 36 dies 
per any treballat, 30 mesos 
de topall, una aportació 
lineal de 400 euros per any 
treballat i una indemnització 
màxima de 90.000 euros.

El passat mes de gener, 
l’empresa fabricant de 
maquinària de bugaderia 
industrial va presentar un 
ERO (expedient de regulació 
d’ocupació) per fer fora 76 
persones. Els treballadors 
es van organitzar i van fer 

diverses protestes demanant 
que es retirés i es negociés 
qualsevol altra opció que no 
fossin els acomiadaments. 
Al cap de gairebé un mes i 
davant l’amenaça dels tre-
balladors de fer vaga, es va 
arribar a l’acord de retirar-lo 
i encetar durant tres mesos 
la negociació amb l’objectiu, 
per part de l’empresa, de 
reduir la despesa laboral a 
causa de la baixada signifi-
cativa de facturació que va 
patir l’any 2020 a causa de la 
pandèmia. Mentre es negoci-
ava es va mantenir un ERTO 
de reducció per aquests tres 
mesos per a tota la plantilla. 

Comitè i empresa s’han 
reunit en total al voltant de 
17 vegades per acordar un 
pla de viabilitat que, més 
enllà dels acomiadaments 
acordats, planteja com seran 
no només aquest any sinó 
també els 2021, 2022 i 2023. 

Per aquest any, la reducció 
de persones afectades va 
de la mà de l’aplicació d’un 
ERTO per a tota la plantilla 
en un màxim d’un 20% de la 
jornada laboral que no afecta 
les pagues interanuals ni les 
vacances però sí que resta 
els dies d’atur. La direcció de 
l’empresa ja va explicar en el 
moment de presentar l’ERO 
que la decisió es prenia per-
què la recuperació del sector 
hoteler i turístic –per al qual 
treballen majoritàriament– 
seria llarga i canviant per la 
pandèmia. Des del comitè es 
veu aquesta aturada com un 
fet conjuntural. 

El grup Girbau, que inclou 
també l’empresa a la Xina 
Shenguang Laundry Tech-
nology, va tancar l’any 2019 
amb una facturació consoli-
dada de 188,2 milions d’eu-
ros. Res a veure amb el que 
ha passat el 2020, diuen.   
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A Girbau s’ha arribat a un preacord per a la sortida de 48 treballadors que s’ha de signar la setmana que ve

Llotja de Bellpuig (15-3-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,24 (+0,06) – 1,41 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,05 (+0,09) – 2,22 (=) 
OUS: xl: 1,25 - l: 0,90 - m: 0,83 - s: 0,62 
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 (16-3-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 410/t (–14)
MORESC UE: 247/t (+4)
BLAT: 247/t (+1)
ORDI PAÍS: 220/t (+2) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (=)
GIRA-SOL: 317/t (–2)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 328/t (–2)
SORGO: 240/t (=)

Grans del Lluçanès (12-3-21)

GRA DE COLZA: 416 (+20,25)

Cap afectat per  
un ERO d’extinció  
entre gener i febrer 
Vic/Ripoll/Moià Durant 
els mesos de gener i febrer 
no hi ha hagut cap afectat 
per un ERO d’extinció, 
però sí que hi ha molts 
afectats pels de suspensió 
o reducció de jornada. 
A Osona els dos mesos 
sumen 102 ERO, 60 de sus-
pensió, 26 de reducció i 6 
de suspensió i reducció que 
afecten 755 persones. Al 
Ripollès sumen 37 ERO, 28 
de suspensió, 4 de reducció 
i 3 de suspensió i reducció 
que afecten un total de 114 
persones. Al Moianès n’hi 
ha hagut 6 (4 de suspensió, 
4 de reducció i 1 de suspen-
sió i reducció). Afecten 20 
persones. 
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Falta poc més d’un mes per a un Sant 
Jordi que aquest any –amb limitaci-
ons– serà possible i les novetats edito-
rials se succeeixen. Dues escriptores 

osonenques o amb estrets vincles a la 
comarca, Laila Karrouch i Glòria Llo-
bet, tornen després d’uns anys de pau-
sa. També Albert Canadell veu publica-

da l’obra amb què va guanyar un dels 
premis Recvull de 2020, mentre que un 
altre osonenc, Ferran Garcia, és guar-
donat al mateix certamen de 2021.

Vic

Jordi Vilarrodà

Les creences religioses 
poden ser una barrera per a 
les relacions sentimentals? 
L’escriptora Laila Karrouch, 
de Vic, aborda aquesta qües·
tió a la novel·la que acaba de 
publicar, Que Al·là em perdo-
ni (Columna), a través dels 
personatges de la Samira i en 
Jordi, dos joves embarcats en 
una relació d’amor impossi·
ble. El darrer llibre de l’es·
criptora havia estat la novel·
la per a joves Quan a l’Isma 
se li van creuar els cables, 
publicada fa cinc anys. 

“Sempre havia dit que no 
parlaria mai de religió i al 
final ho he fet”, explicava 
aquest dijous l’escriptora, 
en la presentació de la nova 
novel·la. I ho ha fet per 
tractar “la prohibició més 
prohibida del nostre entorn”, 
la relació mixta en què no 
solament són diferents els 
orígens sinó també les cre·
ences. O la seva absència. La 

Laila Karrouch, amb la novel·la ‘Que Al·là em perdoni’, presentada aquest dijous

Torna Laila Karrouch...
L’escriptora de Vic aborda el tema inèdit de la relació entre una musulmana i un ateu 

Samira és una noia de famí·
lia musulmana, arribada de 
petita a Catalunya, que viu 
la seva fe de manera fonda. 
En Jordi és un jove que s’ena·
mora d’ella i que és comple·

tament ateu. En contacte 
amb molts joves, a través de 
les xerrades que ha fet en 
instituts des que el 2004 va 
publicar l’exitosa De Nador a 
Vic, Karrouch ha conegut de 

primera mà alguns exemples 
del que explica. Les relacions 
comencen, però si s’arriba 
al punt en què tira endavant 
i pot entrar en conflicte 
amb els respectius entorns, 

“es tallen en sec”. Les noies 
musulmanes “no arriben 
a comentar·ho ni amb les 
mares o germanes”. Hi ha 
algun cas en què serà la pare·
lla –el noi– qui es converteixi 
a l’islam per fer·la possible, 
però “sempre és un fracàs”. 
No gaire diferent de quan 
vam arribar a Vic els primers 
magribins: “La possibilitat 
de barrejar-nos ni es plante·
java”. 

En canvi, els protagonistes 
de la novel·la “no segueixen 
el camí fàcil” i volen prendre 
les seves decisions. La Sami·
ra té un pare imam, creient, 
“que té una relació molt 
tendra amb la seva filla”, 
però que s’ha d’enfrontar a 
un dilema que mai no hauria 
imaginat. En Jordi té una 
mare possessiva que pretén 
que el fill segueixi només 
els passos que ella dicta. Per 
dibuixar·los, l’escriptora diu 
que ha escoltat, més que no 
pas llegit. “Escolto la gent 
del carrer, quan poso els 
dits al teclat és per reflectir 
una problemàtica”. I amb 
un objectiu: anar cap a una 
societat “oberta i tolerant”, 
en què les parelles mixtes 
no siguin una utopia. I per 
arribar·hi, cal que tothom “es 
faci preguntes” i es qüestioni 
esquemes preestablerts. 

Vic

J.V.

Un carrer, en un poble inde·
terminat prop de Tarragona. 
Un parell de cases velles 
i algunes de noves, de les 
que podem imaginar a qual·
sevol urbanització. A cada 
una d’elles, unes vides que 
es despleguen als ulls del 
lector en Carrer de la Mus-
sara, la novel·la autoeditada 
amb què l’escriptora Glòria 
Llobet torna després d’uns 
anys de silenci. Autora d’èxit 
de novel·les per a joves, va 
publicar l’any 2014 el seu 
darrer títol, El talismà de 
la reina Abdelàzia, l’única 
que ha escrit per a infants. 
Ara torna amb una novel·la 
per a adults, jubilada ja de 
la feina de mestra a la qual 
s’ha dedicat en cos i ànima. 
La que va exercir a Manlleu, 
entre altres llocs, durant for·
ça anys. 

Amb més temps per treba·
llar en la novel·la, es va posar 
a construir minuciosament 
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Glòria Llobet, a Vic, amb la novel·la ‘Carrer de la Mussara’, que ha publicat en autoedició

... i torna Glòria Llobet
 ‘Carrer de la Mussara’ suposa el retorn de l’escriptora a la novel·la per a adults

el mosaic de personatges que 
viuen a les cases del carrer de 
la Mussara. “Havia de ser un 
ventall ample, com un carrer 
qualsevol on pot viure gent 
de tota mena”. Uns estudi·

ants (i unes estudiants, en 
una altra casa), parelles amb 
fills o sense (i separats, en 
el mateix cas), una parella 
de segona residència, un 
matrimoni de gent gran, una 

família de migrants... Altres 
menys habituals, que la mare 
que ha perdut una filla i vol 
buidar el lloc on vivia. O la 
casa buida, on un nen i una 
nena entren d’amagat. “Me 

les vaig imaginar sobre el 
paper, cosa que no havia fet 
mai”, diu Llobet. L’estructura 
és de capítols curts, cada un 
dels quals passa en una de 
les cases. I cada una és un 
món, mai millor dit. Allò que 
es veu portes enfora no és 
ben bé la realitat de portes 
endins, on poden aparèixer 
des de la por fins a la solitud, 
les infidelitats, l’assetjament 
o fins i tot els maltracta·
ments. Hi ha força vides 
aparentment felices que, en 
veritat, no han complert les 
expectatives: “El que passa 
en la vida real, en què la gent 
va seguint amb situacions 
que no són dolentes del tot, 
però tampoc bones”, per por 
a la incertesa dels trenca·
ments. Alguns conflictes, li 
agrada “mirar·los des de dife·
rents angles”, perquè no serà 
igual la tensió d’uns pares 
amb un fill adolescent expli·
cada pels adults o pel noi. Els 
relats de cada casa i dels seus 
habitants van confluint a 
poc a poc, detall a detall, fins 
arribar a un final en tragèdia.

“Un lector em va dir que hi 
ha 14 cases i ell s’havia sentit 
com si visqués a la número 
15”, diu Llobet. El millor elo·
gi que, al seu parer, podien 
fer per a aquesta novel·la de 
retorn. 
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Uns premis amb accent d’Osona
Albert Canadell i Ferran Garcia, guardonats en dos anys successius als Recvll de Blanes

Vic/Blanes

Jordi Vilarrodà

Per a Albert Canadell, els 
mesos de març i abril de l’any 
passat no van ser, almenys 
des del punt de vista lite-
rari, tan nefastos com per 
a la majoria dels mortals. 
Pocs dies abans de l’estat 
d’alarma, l’escriptor osonenc 
rebia a Blanes el 56è Pre-
mi Joaquim Ruyra, un dels 
guardons amb més trajectò-
ria de la literatura catalana 
inclòs en els Premis Recvll. 
I ja en ple confinament, a 
principis d’abril, li arribava 
el Premi de Novel·la Breu de 
Mollerussa. El primer, per La 
ferida i el segon, per Rebrot 
de bosc. El primer ja ha vist la 
llum i el segon ho farà molt 
aviat, publicats tots dos per 
Pagès Editors.

Els dos títols van esclatar 
junts, però la llavor hi era 
de molt abans. “Com les 
plantes que donen fruit, s’ha 
d’haver sembrat abans”, diu 
l’autor, que feia temps que 
hi treballava fins a deixar-los 
en el punt just “de densitat 
i potència”. Canadell no és 
autor de moltes pàgines, 
però treballa cada una amb 
la mateixa precisió amb què 
ho fa amb les seves peces 
d’orfebreria artesana, una de 
les feines que l’ocupa a ban-
da de l’escriptura. La ferida, 
per exemple, es gestava des 
que fa gairebé tres dècades 
va viure al Brasil durant 
un llarg temps, deixant-se 
impregnar per l’atmosfera 
del país i també per la seva 
literatura. “La literatura és 
vida, i jo no puc construir 
una ficció sense haver-la 
viscut”, diu. Si en aquest cas 
parla de la gent humil que 
viu al carrer i es guanya la 
vida cada dia, és perquè ell 
no va viure el Brasil dels 
turistes sinó aquest altre. 
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Albert Canadell amb ‘La ferida’, el relat guanyador del Premi Joaquim Ruyra de 2020, que s’acaba de publicar

Al llibre s’hi apleguen 
dos relats, Marajó i Raí. El 
primer, ambientat a l’illa del 
mateix nom, a la desembo-
cadura de l’Amazones, on 
conflueixen dos personatges 
arrossegats per la vida: l’Ho-
ració, que ja crescut com un 
menino da rua, i l’Anajá, que 
fuig de la família i l’entorn. 
I al seu voltant, una constel-
lació de personatges, els 
microbios, gent que es busca 
la vida “en els marges de la 
societat” i que ell tracta “amb 
tota la tendresa possible”. 
Sotmesos, a vegades, a la vio-
lència dels paramilitars que 
en aquella època campaven 
en les ciutats brasileres. “I 
ara sembla que aquesta vio-
lència hi torna”, lamenta. 

Al segon relat del llibre, 
més breu, l’autor fa litera-
tura sobre una experiència 
que va viure en primera 
persona: ser convidat per un 
poble indígena del nord de 

l’Amazònia a beure una poció 
sanadora, oferiment que es 
fa a pocs forasters. Confessa 
que no ho va veure clar, i no 
va beure-la, però el protago-
nista sí. I es veu atrapat per 
la selva i la gent que hi viu, 
però sense acabar-hi d’entrar 
del tot, “perquè no t’acabes 
mai d’adaptar a un lloc com 
aquest”. El títol, La ferida, es 
relaciona amb elements dels 
dos relats però també amb el 
mateix Amazones que, com 
una ferida, travessa el conti-
nent. 

Amb el seu nom sumat 
al d’altres il·lustres gua-
nyadors del Ruyra –des 
de Montserrat Roig fins a 
Jaume Cabré, l’escriptor 
tonenc –que viu fa temps a 
Montesquiu– espera ara l’ar-
ribada de Rebrot de bosc, on 
segueix amb un altre tema 
que li és propi i constant: la 
construcció de les utopies. 

Rere les passes     
de Miquel Creus

Vic/Blanes L’escriptor Ferran 
Garcia, de Vic, va guanyar 
diumenge el Premi de Retrat 
Literari Rafel Cornellà, que 
també forma part dels Pre-
mis Recvull de Blanes. L’obra 
que hi va presentar Garcia és 
Òpera Creus, que parteix de 
la seva coneixença de Miquel 
Creus, escriptor que va retra-
tar a través de la novel·la 
Òpera àcid la vida d’una ciutat 
petita de Catalunya en els 
anys en què l’heroïna feia 
estralls. Després de publicar-
la l’any 1989, Creus va desa-
parèixer del panorama literari 
català i també de la seva ciu-
tat. L’obra va circular en petits 
cercles, però 30 anys més tard 
(el setembre de 2018) l’edi-
torial Males Herbes la va tor-
nar a posar en circulació. Un 
redescobriment en què Ferran 
Garcia i l’editor osonenc 
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Ramon Mas hi van jugar 
un paper destacat, precedit 
d’una investigació quasi 
detectivesca per tornar a 
localitzar Miquel Creus. 
Òpera Àcid es convertia 
de nou en una novel·la de 
culte. Però el destí reser-
vava encara un nou gir a la 
història: el novembre de 
2019, 14 mesos més tard de 
la reedició, Miquel Creus 
va morir a Berlín, on residia 

des de feia anys, a causa 
d’un càncer. Tota aquesta 
peripècia és la que narra 
Garcia: “La seva mort era un 
capítol més d’aquesta vida, 
vaig pensar que això s’havia 
d’explicar d’alguna manera, 
i és el que he intentat fer”. 
L’acte de proclamació dels 
premis va tenir lloc al San-
tuari del Vilar de Blanes. A 
la dreta de la imatge, Ferran 
Garcia agraint el guardó.

Albert Canadell 
va guanyar el 
Ruyra de 2020 
amb ‘La ferida’

Ajuntaments i llibreters preparen els actes, pendents de la pandèmia

Amb limitacions, però Sant Jordi

Vic/Ripoll

J.V.

Falta poc més d’un mes, i es 
comença a preparar un Sant 
Jordi que no serà encara el 
normal, però sí molt dife-
rent del que es va viure l’any 
passat, en ple confinament. 
A Osona i el Ripollès, ajun-
taments i llibreters ja han 
començat a tenir contactes 
per preparar la diada. 

“La idea és fer un Sant 

Jordi semblant al que es 
va fer l’any passat el 23 de 
juliol”, explica Bet Piella, 
regidora de Comerç de Vic. 
L’anomenat Sant Jordi d’es-
tiu va permetre alleujar la 
situació d’editorials i llibre-
ries, que havien perdut un 
moment de l’any que pot 
arribar a representar una 
quarta part del seu negoci. A 
Vic, es van instal·lar parades 
a la plaça Major, també de 
roses, situades sota les voltes 

i orientades de cara enfora, 
tal com es vol fer el proper 
23 d’abril. “Sabem com fer 
les coses, i tot queda pendent 
de la situació sanitària”. 
Les llibreries s’hi afegirien 
amb activitats durant tota 
la setmana prèvia. A Ripoll 
també s’està pensant en una 
celebració que tindria com a 
escenari la plaça de l’1 d’Oc-
tubre, davant de la bibliote-
ca, i altres espais públics del 
centre de la vila. 
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Un trio amb projecció
Els osonencs Ferran Bardolet i Maria Tió i el pianista barceloní Ricard Rovirosa completen 
Tempus Trio, que ja ha rebut diversos guardons d’àmbit europeu; dissabte actuen a Manlleu

Manlleu

M.E.

Tot just porten un parell 
d’anys de singladura, però 
ja han començat a mostrar i 
exhibir part del seu potenci-
al. Tempus Trio va néixer a 
finals del 2018 i dos dels seus 
tres membres són osonencs. 
Es tracta de la violinista 
folguerolenca Maria Tió i el 
violoncel·lista de Sant Vicenç 
de Torelló Ferran Bardolet. 
Completa la formació el 
virtuós pianista barceloní 
Ricard Rovirosa. El trio 
actuarà dissabte a Manlleu, 
obrint el 31è Cicle de Con-
certs dels Amics de la Música 
de Manlleu. Interpretaran 
peces de Schubert i Schos-
takòvich. Serà a les 8 del ves-
pre a l’Auditori de la Funda-
ció Antiga Caixa Manlleu.

Des dels seus inicis han 
rebut classes de noms com 
Joan Havill (Guildhall Scho-
ol of Music and Drama de 
Londres), Imre Rohmann 
(Universität Mozarteum de 
Salzburg) o Albert Attene-
lle (Conservatori Superior 
del Liceu de Barcelona). Fa 
poc més d’un any van ser 
seleccionats per cursar un 

Maria Tió (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i Ricard Rovirosa (piano)

Màster de Música de Cambra 
a la prestigiosa Universitat 
Mozarteum de Salzburg diri-
git per Cibrán Sierra, mem-
bre del Quarteto Quiroga; 
era la primera vegada que hi 
accedia una formació de l’Es-
tat espanyol.

Fins ara el trio ja ha recollit 
diversos guardons. Com el 
primer premi del Concurs 
Internacional de Música 
Grand Prize Virtuoso 2019 

a Brussel·les; la medalla de 
platí (primer premi) de la 
WPTA Singapore Internatio-
nal Music Competition 2019, 
o la medalla de plata al 2nd 
Vienna International Com-
petition 2020, en l’especiali-
tat de música de cambra. Les 
excel·lents crítiques que han 
recollit fins i fora del país els 
avala com una de les forma-
cions de trio amb més projec-
ció de la seva generació.

Tot i la seva joventut, Tió, 
Bardolet i Rovirosa acumu-
len una sòlida trajectòria 
com a intèrprets. En el cas de 
Bardolet, que va completar 
estudis superiors a l’Esmuc 
i al Reina Sofía de Madrid, 
ha sumat nombrosos premis 
nacionals i internacionals 
com a solista i també com a 
membre del Tio Pedrell, la 
seva anterior formació. Actu-
alment és el primer violoncel 
de l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae i de l’Or-
questra Simfònica Victòria 
dels Àngels. Per la seva ban-
da, Tió està completant un 
màster en interpretació solís-
tica a la selectiva Universitat 
Mozarteum de Salzburg i és 
membre de diferents forma-
cions orquestrals en aquella 
ciutat. Rovirosa, que va com-
pletar la formació a Londres, 
també acumula una brillant 
trajectòria nacional i interna-
cional com a solista. 

Tots tres també estan 
oferint classes magistrals 
en conservatoris com el 
Wimbledon High School 
(Londres), el Conservatori 
de Girona, el Conservatori 
de Terrassa o el Conservatori 
del CEM, també de Terrassa.

Un programa 
de vuit concerts 
durant l’any

Manlleu

J.V.

El 31è Cicle de Concerts 
d’Amics de la Música de 
Manlleu desplega un pro-
grama de vuit concerts, 
inclòs el d’aquest dissabte, 
que s’allarga fins al mes de 
desembre. Mireia Farrés 
(trompeta) i Juan de la 
Rubia (orgue) seran pro-
tagonistes de la propera 
actuació, el dia 25 d’abril, 
seguit de l’actuació del 
baríton Josep Ramon Oli-
vé amb el pianista Josep 
Surinyac.

Entre altres concerts 
anunciats hi ha, després 
de l’estiu, els del conjunt 
Vespres d’Arnadí amb el 
contratenor manlleuenc 
Jordi Domènech, l’es-
pectacle Flotados amb el 
pianista David Moreno i la 
ballarina Cristina Calleja 
o el baríton manlleuenc 
Ferran Albrich, també 
acompanyat pel pianista 
Daniel Ligorio. Un concert 
de Nadal a càrrec de Nàia-
des, Cor de Noies, tancarà 
aquesta temporada de 
l’entitat, que es va fer càr-
rec de l’històric cicle de 
clàssica de Manlleu. 
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Viñolas i Sirvent actuant al cicle El So de les Cases de Vic, l’any 2019

David Viñolas i Sergi Sirvent a Centelles, amb Mompou i Bartók

Piano i bateria per a dos clàssics

Centelles

J.P.

Frederic Mompou i Béla 
Bartók, català i hongarès, 
dos clàssics del segle XX, 
es faran presents dissabte a 
l’escenari del Casal Francesc 
Macià de Centelles (8 ves-
pre) en el concert en què 
el bateria centellenc David 
Viñolas i el pianista barcelo-
ní Sergi Sirvent presentaran 
les Recreacions tímbriques. 

Aquests dos músics amb 
àmplia trajectòria i expe-
riència en infinitat de pro-
jectes diversos fa anys que 
es coneixen, però més enllà 
de tocar informalment en 
algunes sessions no ho havi-
en fet mai en un projecte 
comú, tot i que les ganes fa 
molt temps que existien. 
Mompou i Bartók van ser 
el catalitzador d’aquesta 
trobada i col·laboració. “Des 
del respecte i admiració que 

tenim de l’obra d’aquests 
compositors”, afirmen els 
artistes, han rellegit algunes 
de les seves peces en la seva 
visió particular, amb el llen-
guatge del jazz i la improvi-
sació. El disc que en va sorgir 
s’havia d’haver presentat fa 
un any a la sala Jamboree de 
Barcelona, però finalment va 
ser al Festival de Jazz de Vic, 
el passat mes d’octubre, on 
es va poder veure per prime-
ra vegada en directe.

‘Tenors’, dissabte a 
La Polivalent de Seva
Seva Tres cantants, els tres 
actors de la Cia. Illuminati, 
es presenten a un càsting per 
fer un concert d’homenatge 
als famosos Tres Tenors. 
Aquest és el punt d’arren-
cada de Tenors, l’espectacle 
que aquest dissabte (2/4 de 8 
vespre) es podrà veure a La 
Polivalent de Seva. En la pro-
va, emergeixen tics d’artista i 
egos, que es posen en escena 
en un espectacle teatral i 
musical en clau d’humor. 

Córrer i actuar a Sant 
Miquel de Balenyà
Sant Miquel de Balenyà 

És possible fer un espectacle  
corrent i actuant durant una 
hora al mateix temps? Els 
actors Joan Negrié i Albert 
Triola van demostrar que sí, 
a l’espectacle La Marató de 
Nova York, que aquest diven-
dres (2/4 de 9 vespre) arriba 
a la sala El Teatre de Sant 
Miquel de Balenyà. La histò-
ria de dos amics amb visions 
diferents de la vida que s’en-
trenen per a aquesta prova. 

La memòria, amb El 
Patio, al Cirvianum
Torelló Un joc de pregun-
tes als avis, amb el desig de 
conservar-los en la memòria, 
és el que planteja la compa-
nyia El Patio a l’espectacle 
Conservando memoria, que 
aquest diumenge (6 tarda) es 
podrà veure al Teatre Cirvia-
num de Torelló. Izaskun Fer-
nández i Julián Sáenz-López 
interpreten aquest muntatge 
de petit format i de teatre 
objecte per a un públic de 
proximitat. 

‘Cándida’, amb Anna 
Tamayo, a Calldetenes
Calldetenes La candidiasi és 
una malaltia provocada per 
fongs, que entre altres llocs 
del cos humà pot ser vagi-
nal. L’experiència d’haver-la 
sofert per part de l’actriu 
Anna Tamayo és a l’origen 
de Cándida, l’espectacle en 
clau d’humor que es pot 
veure aquest dissabte (7 
tarda) a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes. En el monòleg 
l’acompanya al violí el músic 
Joange (Joan Gerard). 

Quartet ‘barbershop’, 
a La Nau de Centelles
Centelles L’estil de cant bar-
bershop (cançó de barberia) 
atreu cada vegada més el 
públic per la velocitat de la 
interpretació i les espectacu-
lars harmonies. Barbershop 
Metropolitan Union, un 
quartet del Vallès Oriental 
d’aquest registre del qual 
forma part el baríton cente-
llenc Joan Mas, actua aquest 
diumenge (12 migdia i 6 tar-
da) a la sala La Nau Espacial 
de Centelles. 
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Fel Faixedas i Pep Poblet porten a 
l’escena un èxit de Martí Gironell

La versió teatral de ‘La força d’un destí’ s’està assajant aquests dies a l’Eliseu de Roda de Ter

D’esquerra a dreta, Anna Colomer, Carles Xuriguera, Fel Faixedas, Pep Poblet i Martí Gironell, divendres passat després d’un assaig al Teatre Eliseu de Roda
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Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

La història de Ceferino Car-
rión, l’home que va sortir de 
la Barcelona de postguerra 
per triomfar als Estats Units i 
tornar aquí per fer el mític vi 
Jean Leon, arribarà als esce-
naris després que l’escriptor 
Martí Gironell la donés a 
conèixer al gran públic en 
una de les seves novel·les 
d’èxit, La força d’un destí 
(Premi Ramon Llull 2018). 
L’adaptació del relat està 
prenent forma aquests dies 
al Teatre Eliseu de Roda, on 
s’estrenarà el dia 24 d’abril, 
amb l’actor Fel Faixedas en 
el paper de Ceferino Carrión 
/ Jean Leon i el saxofonista 
Pep Poblet posant-hi la ban-
da sonora. Carles Xuriguera, 

ajudat per Anna Casals, diri-
geix el muntatge. 

La fascinació de Faixedas i 
Xuriguera pel personatge ve 
de més enrere, quan estaven 
al capdavant de l’espai de 
vins Glops a TV3. “Conei-
xíem el vi i allà vam saber 
la història que hi havia al 
darrere i ens va enamorar”, 
diu Faixedas. Quan va saber 
que havia inspirat la novel·la 
de Martí Gironell va córrer a 
comprar-la i la va devorar. Li 
van quedar des de llavors les 
ganes de portar-la al teatre” 
i ara, aprofitant una pausa 
entre dos projectes, ho ha 
pogut portar a terme. Ell 
mateix ha fet l’adaptació de 
la novel·la, que assegura que 
no li ha costat. “Intento que 
aquest resum, el meu resum, 
expliqui l’essència de Jean 

Leon”. I ho fa a través d’un 
personatge extern que en 
va explicant la seva vida de 
pel·lícula, el somni americà 
d’un noi de família humil 
nascut a Cantàbria i crescut 
a Barcelona. Faixedas creu 

que tots, des de l’autor de 
la novel·la a ell mateix, han 
vist en Jean Leon l’exemple 
del qui es rebel·la “contra 
el destí que li hauria tocat 
viure”. Com ell mateix, que 
anava per peixater per seguir 
el negoci familiar i va voler 

dedicar la seva vida al teatre. 
En aquest cas, a l’actor li ha 
tocat sortir del seu registre 
de clown pel que és més 
conegut, i d’això se n’encar-
rega en els assajos Carles 
Xuriguera portant-lo cap a 
una interpretació “més con-
tinguda”. 

El soci musical, des del 
primer moment va ser Pep 
Poblet. Quan es feien presen-
tacions de la novel·la, acos-
tumava a acompanyar Martí 
Gironell tocant amb el saxo, 
i Faixedas va pensar que es 
podria traslladar l’esquema a 
l’obra. El saxofonista s’hi va 
apuntar de seguida: “Tota la 
novel·la és una banda sonora, 
perquè va viure en un entorn 
musical”. Hi haurà una pica-
da d’ullet “a la Barcelona en 
blanc i negre d’on va sortir” 

i al seu pas per París, però 
després –sobretot– la gran 
música dels anys 50 i 60 als 
Estats Units, el paradís del 
jazz i el swing: des de Frank 
Sinatra, gran amic de Jean 
Leon, fins a Duke Ellington o 
Glenn Miller. 

Martí Gironell, que ha dei-
xat treballar actor, director i 
músic amb tota llibertat, era 
divendres passat al Teatre 
Eliseu de Roda per veure un 
assaig. “Em va sorprendre 
perquè sempre havia pensat 
que La força d’un destí podia 
tenir un format audiovisual, 
de cinema o documental, 
però no de teatre”. I li ha 
agradat el resultat, amb el 
qual hi veu reflectida la his-
tòria que volia explicar a la 
novel·la, la “d’un esperit lliu-
re i ple de somnis”. 

De Barcelona a 
Beverly Hills, una 
vida de novel·la
Roda de Ter De novel·la, 
de pel·lícula... o de tea-
tre. La vida de Ceferino 
Carrión / Jean Leon ho 
va ser tot menys anodi-
na. La família, pobra, va 
marxar de Santander per 
buscar una vida millor a 
Barcelona, va fer de plan-
xista a la Pegaso i l’any 
1943, amb tres amics, se’n 
va anar a França. Desertor 
de l’exèrcit de Franco, 
va intentar set vegades 
embarcar cap als Estats 
Units i a la vuitena ho va 
aconseguir. Després de 
passar per Nova York, se’n 
va anar a Los Angeles. Allà 
va treballar de cambrer i 
de taxista. La seva llestesa 
i do de gents el van portar 
a conèixer gent com Frank 
Sinatra i el seu gran amic, 
James Dean. Va muntar el 
seu propi restaurant, La 
Scala, lloc de les estrelles 
de Hollywood. I ja de gran, 
va complir un altre somni: 
fer un vi a Catalunya, al 
Penedès. El seu Jean Leon 
es va servir el dia que un 
altre amic es convertia en 
president dels Estats Units. 
Es deia Ronald Reagan.

L’estrena de 
l’obra serà el 

dia 24 d’abril al 
mateix escenari

La pianista i compositora presenta divendres ‘Perifèries’ a L’Atlàntida

El nou treball de Clara Peya, a Vic

Vic

J.V.

Quan encara no fa un mes 
de l’estrena a la sala Barts, 
en el marc del Guitar BCN, 
Clara Peya arriba a aquest 
divendres a L’Atlàntida amb 
el seu nou treball, Perifèria 
(Vida Records 2021). La 
pianista i compositora de 
Palafrugell, consolidada en 

l’avantguarda musical de 
l’escena catalana, hi desple-
garà el repertori de cançons 
compromeses d’aquest disc, 
treballat des de les perifè-
ries geogràfiques i emocio-
nals, des dels espais oblidats 
d’una societat en què tot 
allò que no encaixa acaba en 
un no-lloc. 

Aquesta idea es trasllada 
musicalment a unes compo-

sicions minimalistes de pop 
electrònic, en què Clara Peya 
actua tocant un piano de 
paret, que a banda de l’opció 
estètica els dona una peculi-
ar sonoritat. Al seu costat, a 
l’escenari de L’Atlàntida, hi 
tindrà Vic Moliner al baix, 
Dídac Fernández a la bateria 
i la veu d’Enric Verdaguer. 
L’espectacle forma part del 
cicle En Veu de Dona. 

Alba Pujol i Pep 
Cruz, amb ‘Aquest 
país no descobert’
Vic Ajornada el passat 
mes d’octubre, dissabte (8 
vespre) es representarà a 
L’Atlàntida l’obra Aquest 
país no descobert. L’actriu 
Alba Pujol hi parla dels 
mesos abans de la mort del 
seu pare, a causa d’un càn-
cer, a partir de les conver-
ses que hi va tenir durant 
aquest temps. El paper del 
pare l’interpreta el veterà 
actor Pep Cruz. 

Clara Peya
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El Festus de Torelló 
anuncia que es farà el 
proper mes de maig

Torelló Després que l’any 
passat es va salvar in extre-
mis i es va poder realitzar a 
mitjans d’octubre, el Festus 
anuncia que les dates per 
a l’edició d’enguany seran 
entre el 27 i 30 del proper 
mes de maig. L’organització 
ho ha fet públic en un comu·
nicat, aquest dijous, precisant 
que s’adaptarà “a les adversi·
tats del moment” i que s’am·
pliarà a altres espais per no 
concentrar el públic. Aquesta 
serà la 24a edició del Festival 
d’Arts al Carrer de Torelló. 

Nico Roig presenta a 
Roda l’optimista ‘Yo 
siempre sueño que sí’ 

Roda de Ter El cantant, 
compositor i músic Nico Roig 
actua aquest divendres (8 
vespre) al Teatre Eliseu de 
Roda presentant el seu dar·
rer treball, Yo siempre sueño 
que sí (U98 Music 2020). 
Aquest és el quart treball de 
Nico Roig, que va comptar 
amb la col·laboració de David 
Soler i Marcel Bagés en la 
producció i el duet Tarta 
Relena en les veus. El disc 
barreja temes en català i en 
castellà, amb un to optimista 
que es reflecteix en el títol. 

Les llengües en les 
Brigades, al Museu 
de la Torneria 

Torelló El Museu de la Tor·
neria de Torelló obre aquest 
divendres la mostra “Briga·
des internacionals i multilin·
güisme”, que es podrà veure 
fins al 25 d’abril. L’exposició 
explica com els voluntaris 
d’aquest cos que va lluitar al 
costat de l’exèrcit republicà 
en la Guerra Civil es comu·
nicaven entre ells i amb la 
població, malgrat que proce·
dien de països molt diversos. 
Torelló va acollir la Brigada 
Garibaldi entre finals de 
1938 i principis de 1939. 

Irene Llop parlarà  
dels jueus de Vic al 
cicle de l’Esquerda

Roda de Ter La historiado·
ra Irene Llop parlarà sobre 
la comunitat jueva de Vic 
i la seva relació amb els 
habitants de Roda, entre els 
segles XIII i XIV, en la confe·
rència d’aquest dissabte del 
cicle organitzat pel Museu de 
l’Esquerda de Roda. Els jueus 
són el tema d’aquest any de 
les xerrades, que es fan pel 
canal de YouTube del museu 
i comencen a les 7 de la tar·
da. La relació entre jueus i 
cristians a l’edat mitjana és 
el tema d’enguany. 

Ripoll

Jordi Remolins

L’àrea de Cultura de l’Ajun·
tament de Ripoll s’ha instal·
lat a l’històric edifici del 
Fortí de l’Estrella que hi 
ha al carrer Pirineus. Dos 
anys després que l’equip 
de govern de Jordi Munell 
anunciés la intenció d’ubicar·
hi el personal que es dedica 
a la gestió del Servei a les 
Persones, Cultura, Joventut 
o Esports, finalment s’ha 
executat un canvi que perme·
trà donar més sentit a l’illa 
cultural que comprèn en 
pocs metres el monestir de 
Santa Maria i el seu Centre 
d’Interpretació, l’església de 
Sant Pere, el Museu Etnogrà·
fic, el Teatre Comtal, l’Escola 
de Música i la d’Adults, la 
Biblioteca Comarcal Lambert 
Mata o el casal de joves El 
Galliner. El mateix alcalde 
Munell explica que el fortí 
“serà l’epicentre de la progra·
mació cultural i d’activitats 
de Ripoll”, en un equipament 
on a banda del lloc de treball 

dels tècnics de l’Ajuntament 
també comptarà amb una 
sala comuna de reunions. 

Aquest edifici defensiu 
va tenir un paper protago·
nista al segle XIX i sobretot 
durant la Tercera Guerra 
Carlina, tot i que va ser 
construït durant la primera 
d’aquestes confrontacions, 
sobre les restes d’un antic 
fortí medieval. A una de les 
parets encara es poden veure 

les petites obertures des d’on 
els ripollesos disparaven con·
tra l’exèrcit carlí que asset·
java la vila, en mans dels 
liberals. Després de passar 
a propietat municipal va ser 
restaurat durant els mandats 
de Teresa Jordà al capdavant 
del consistori. D’aleshores 
ençà ha acollit l’Oficina 
d’Habitatge Municipal, la 
tresoreria de la Seguretat 
Social mentre feien obres a 
la seva seu habitual i un bar 
musical, tot i que també s’hi 
havia especulat amb instal·
lar·hi un centre de cotreball 
que no va fructificar per la 
manca d’interès que va des·
pertar el projecte.

L’històric Fortí de l’Estrella de 
Ripoll, seu de l’àrea de Cultura

Un cop rehabilitat, havia acollit des d’oficines fins a un bar musical
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Aspecte del Fortí de l’Estrella des del carrer Pirineus

Va servir com a 
defensa de Ripoll 

en la Tercera 
Guerra Carlina

Feia set anys que l’havia ‘jubilat’, tot i que va continuar fent dibuixos

Mor el dibuixant moianès Picanyol, 
creador del personatge Ot el Bruixot
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Picanyol, amb un dibuix d’Ot el Bruixot, en el moment en què va plegar de dibuixar-lo, l’any 2014

Vic/Barcelona

EL 9 NOU

Picanyol, el dibuixant de 
Moià que es va fer popular a 
Catalunya com a creador del 
personatge d’Ot el Bruixot, 
va morir aquest dijous als 73 

anys. La revista Cavall Fort 
va informar del decés en un 
comunicat a les seves xarxes 
socials, en què recordava la 
llarga relació que havia tin·
gut amb ell, que es va allar·
gar durant més de quatre 
dècades. 

Nascut a Moià l’any 1948, 
Josep Lluís Martínez Pica·
nyol –aquest era el seu 
nom complet– va ser un 
dels dibuixants impulsats 
per l’agència S.I. Artists, de 
Barcelona, dirigida per l’edi·
tor Josep Toutain. Va provar 

sort en altres àmbits, com el 
còmic d’aventures en estil 
realista, però va ser en l’hu·
mor on es va consagrar. Va 
col·laborar a la revista Tret-
zevents i l’any 1971 i fins al 
2014 va seguir publicant les 
tires d’aquell bruixot inno·
cent que se li va acudir “men·
tre caminava pel Passeig de 
Gràcia i anava a buscar la 
xicota, la que ara és la meva 
dona”, segons explicava en 
una conversa amb EL 9 NOU 
quan va decidir jubilar-lo. En 
va arribar a dibuixar 1.500 
tires, amb el seu característic 
humor blanc i línia clara, fins 
que va donar·lo per acabat 
“perquè ja no queden més 
recursos per part del seu cre·
ador”. 

El personatge va donar peu 
als OtiJocs, que van arribar 
fins i tot a adaptar·se en 
aplicacions per a mòbils, tot 
i que Picanyol es confessava 
dels dibuixants de ploma. 
Va crear altres personatges 
de còmic, va il·lustrar lli·
bres (entre ells, diversos de 
temàtica religiosa) i va ser 
un notable creador de jocs i 
entreteniments. Des de l’any 
1997, hi ha una escultura 
d’Ot el Bruixot que l’home·
natja al Parc Municipal de 
Moià. “Quan em diuen que 
ningú no és profeta a la seva 
terra, contesto que jo sí, que 
a Moià m’estimen”, afirmava 
en la mateixa entrevista a EL 
9 NOU. 
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Mireia Formatgé ha posat en marxa Mir Trainer a Sant Joan i Cristian i Dani Rua, Gravity a Torelló
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S’han passat més de la meitat del dar-
rer any tancats i quan han pogut obrir 
ho han hagut de fer amb restriccions 
que els ofeguen. El dels gimnasos ha 

estat un dels sectors més afectats per 
les mesures per controlar la propaga-
ció del coronavirus i alguns fins i tot 
han hagut de tancar. També n’hi ha, 

però, que han obert en plena pandè-
mia i gràcies a l’augment que hi ha 
hagut de la pràctica esportiva els es-
tan començant a sortir els números. 

Obrir en plena pandèmia
Es posen en marxa nous gimnasos malgrat la crisi econòmica i les moltes restriccions que pateix el sector

Torelló/Sant Joan

Esther Rovira

Van a contracorrent. Mentre 
molts establiments patei-
xen per subsistir en plena 
pandèmia i alguns fins i tot 
s’han vist obligats a abaixar 
la persiana hi ha també qui 
ha volgut veure la crisi eco-
nòmica derivada de la crisi 
sanitària de la Covid-19 com 
una oportunitat. L’augment 
de persones que han decidit 
practicar esport en el darrer 
any o la il·lusió per fer reali-
tat un somni han fet vèncer 
la por a alguns emprenedors 
que han optat per obrir un 
gimnàs en els darrers mesos 
a diferents municipis d’Oso-
na i el Ripollès. Sens dubte, 
un acte de valentia en un 
dels sectors més afectats per 
les restriccions per frenar els 
contagis de coronavirus i que 
encara ara té una limitació 
d’aforament del 30% i sis 
persones per activitat.

Entre els qui han obert 
en plena pandèmia hi ha 
els germans Cristian i Dani 
Rua, els responsables de 
Gravity, un centre d’esport i 
salut a Torelló que engloba 
diferents disciplines espor-
tives que consideren que 
tenen una connexió entre 
elles. Ofereixen des d’es-
calada i aeris de circ fins a 
entrenaments funcionals. 
“Jo tenia un altre gimnàs 
a Roda amb un soci però 
ens van tancar l’any passat, 
i després d’uns mesos de 
negociacions vaig decidir 
obrir-ne un al meu poble i 
fer-ho amb el meu germà, 
que en aquell moment vivia 
a Nova Zelanda, perquè 
sempre ens han agradat els 
esports i volíem fer un tipus 
de centre que no n’hi havia 
per aquí”, explica el germà 

A punt de construir la nova pista dels Habitatges Montseny
Vic L’actual pista de sorra dels Habitatges Montseny de Vic es convertirà en un nou 
espai poliesportiu de 1.920 metres quadrats al barri del Remei. Les obres han de 
començar aquesta primavera i serviran per dotar l’espai d’una pista polivalent de fut-
bol sala, handbol o hoquei i dos camps de 3x3 de bàsquet amb una cistella estàndard 
i una de minibàsquet. L’equipament tindrà sis porteries, dues de reglamentàries i 
quatre d’integrades. Les obres, amb un cost de 150.000 euros, no afectaran la vorera, 
l’arbrat actual ni les pistes de bitlles catalanes i les sorreres de la zona. L’Ajuntament 
de Vic també preveu mantenir el nombre d’aparcaments actuals, que estaran situats 
al lateral esquerre i a la part posterior del conjunt de la nova zona poliesportiva. El 
regidor d’Esports, Titi Roca, explica que l’acció s’emmarca en el projecte de ciutat 
saludable que fa temps que treballen i on es fomenta la pràctica i l’activitat esportiva 
“com a factor de cohesió social i hàbits saludables”, en especial entre infants i joves.  

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

gran, en Cristian, de 34 anys. 
“Tret del rocòdrom, la major 
part de l’adequació de l’espai 
l’hem fet nosaltres i n’estem 
molt contents”, comenta 
el germà petit, en Dani, de 
26 anys. Ubicats al carrer 
del Ter, en una nau que ja 
havia acollit un gimnàs, van 
obrir les portes el passat 
mes d’octubre i en menys de 
mig any han hagut de tancar 
dues vegades per complir les 
restriccions imposades per 
la Generalitat per frenar els 
contagis de Covid-19. “Quan 
ho teníem tot a punt, ja sabí-
em que ens tancarien, però 
vam voler obrir per fer por-
tes obertes i tenir una mica 
de base. Si haguéssim deixat 
que les pors ens superessin 
no hauríem fet res. La gent 
ha estat molt fidel i és molt 
d’agrair”, diuen. Com tants 
altres, van adaptar-se a les 
restriccions creant un espai 
d’entrenament a l’exterior de 
la nau i fent classes en línia. 

“Ara ens comença a anar bé. 
Al poble hi ha molta gent a 
qui li agrada la muntanya i 
tenim molta gent jove. Tam-
bé ve gent d’altres pobles. 
Intentem fer-los sentir com 
a casa i malgrat la situació no 
ens podem queixar”, afirmen.

Encara més recent és 

l’obertura del centre d’en-
trenament professional Mir 
Trainer a Sant Joan de les 
Abadesses, ja que va aixecar 
la persiana per primera vega-
da a mitjan febrer impulsat 
per Mireia Formatgé, gradu-
ada en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport. Aquest 

espai ofereix entrenaments 
individualitzats, funcionals, 
readaptació, estiraments i 
hipopressius. “Hi ha molta 
gent que no sap anar al gim-
nàs i que mai podran seguir 
una classe dirigida i això els 
ha agradat. He tingut molt 
bona rebuda i no m’ho espe-

rava. Penso que oferir als 
clients un servei totalment 
personalitzat els fa assolir 
amb més facilitat els seus 
objectius”, detalla la jove de 
24 anys. Aquests poden ser 
una millora de la composi-
ció corporal, un augment 
del rendiment esportiu, la 

reducció de les probabilitats 
de patir una lesió o recupe-
rar-se d’una lesió amb més 
rapidesa. “La pandèmia ha 
fet veure a la gent que cal 
cuidar-se i això ha anat bé al 
sector, malgrat tot. Jo tenia 
por i vaig començar amb poc 
material però quan he vist la 
resposta he anat ampliant-
lo”, continua Formatgé, que 
a la llarga i quan tingui plaça 
espera compaginar aquest 
negoci amb la feina de pro-
fessora de Secundària. “Vull 
formar joves i inculcar-los la 
importància de l’esport, però 
aquesta faceta d’ajudar la 
gent que es trobi millor tam-
bé m’agrada molt”, confessa. 

Tant ella com els germans 
Rua esperen haver passat ja 
la pitjor part de la pandèmia 
i desitgen que a partir d’ara 
els seus negocis esportius 
comencin a fer passos en 
ferm i a prosperar. La recep-
ta, la mateixa que fins ara: 
treball i il·lusió. 

“Si haguéssim 
deixat que 

les pors ens 
superessin no 

hauríem fet res”

“La pandèmia 
ha fet veure a 
la gent que cal 
cuidar-se i això 
ens ha anat bé” 
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Torna la 
Tercera 
Catalana 
sense el 
Montesquiu

Vic

L.M.

Una de les novetats a la Ter-
cera Catalana de futbol de 
la temporada 2020/21 era 
el Montesquiu. L’equip va 
aconseguir un ascens històric 
després de diverses tempora-
des a la part alta de la Quarta 
Catalana. El pas, però, del 
Montesquiu a la Tercera 
Catalana haurà estat fugaç. 
Aquest cap de setmana es 
reprèn la competició, però en 
el grup 5 de la categoria no 
hi haurà el Montesquiu. En 
un comunicat expliquen que 
“hem prioritzat la salut dels 
jugadors i també la del club”, 
referint-se a termes econò-
mics. Alhora no asseguren 
poder disposar d’11 jugadors 
a cada partit i titllen d’ir-
responsabilitat poder jugar 
“quan hi ha persones que 
porten mesos sense poder-
se desplaçar per veure els 
seus familiars”. Finalment 
expliquen que la decisió de 
tornar a competir “no es fa 
basant-se en l’ajuda del fut-
bol amateur ni a la gent que 
en forma part, sinó a alguna 
qüestió que no s’ha explicat i 
que no entenem”. 

La resta d’equips sí que 
jugaran i en destaca el 
derbi entre el Moià i el 
Castellterçol. El Taradell i 
el Pradenc, que van guanyar 
els dos partits disputats fins 
al moment de l’aturada, són 
els líders. La competició es 
jugarà a una sola volta i aca-
barà a finals de juny. En el 
grup 18, en el qual militen 
els dos equips ripollesos de 
la categoria, el Campdevànol 
i l’Abadessenc, aquest darrer 
no estava d’acord en l’inici 
de la competició i van eme-
tre un comunicat juntament 
amb set clubs més, tot i que 
al final també jugaran. 

A la Quarta Catalana, pel 
que fa als equips osonencs, 
hi haurà tres baixes entre 
els dos grups. En el 3 el Sant 
Quirze s’ha retirat de la com-
petició, el mateix que han 
fet el Tona C i el Balenyà At. 
en el grup 4. En el 27, en el 
qual milita el Ripoll, no hi ha 
hagut cap baixa. 

D’altra banda, aquesta set-
mana finalitzava el termini 
per als equips de Segona 
Catalana per poder participar 
a la copa, una competició 
sense efectes en la classifi-
cació. Els quatre osonencs, 
Gurb, OAR Vic, Torelló i 
Sant Julià, s’hi han apuntat, 
igual que el Camprodon del 
Ripollès. 

Roquet, el golejador groc i vermell
El davanter ha marcat més de la meitat dels gols del Manlleu a la Lliga Nacional
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Marc Roquet, fa quinze dies, en el partit jugat al Municipal de Manlleu davant el Girona

Manlleu

Laia Miralpeix

Onze dels vint gols que el 
Manlleu Juvenil ha marcat 
aquesta temporada tenen 
un nom propi. És el de Marc 
Roquet, que amb 18 anys és 
una de les joves promeses 
groc-i-vermelles. Porta jugant 
a futbol des que tenia 4 anys. 
Primer a Sant Hipòlit, des-
prés a Vic i des de fa set tem-
porades a Manlleu, amb qui 
ha jugat tot el futbol 11. Amb 
una quinta de jugadors que al 
llarg d’aquests anys ja havia 
aconseguit bons resultats i 
algun ascens, el darrer va ser 
l’any passat, amb el retorn a 
la Nacional. 

La temporada i l’adaptació 
a la nova categoria no ha estat 
fàcil: “La majoria no hi haví-
em jugat. Al principi ens va 
faltar experiència, però hem 
fet un bon paper a gairebé 
tots els partits, encara que a 
vegades petits detalls o errors 
han fet que marquessin la 
diferència i no poguéssim 
guanyar o almenys puntuar”, 
comenta el jove davanter, que 
afegeix que “s’ha anat veient 
que a mesura que passaven 
els partits l’equip ha fet pas-
sos endavant i podíem treure 
bons resultats”. El cap de 
setmana passat es va acabar 
la primera fase de la Lliga i 
el Manlleu ha acabat vuitè 
amb 17 punts. Una posició 
que farà que s’hagi de jugar 
la permanència a la segona 
fase (hi jugaran dels sisens 

als desens classificats dels 
dos grups), un repte que ja 
fa unes setmanes que sabien 
que haurien d’assumir: “Un 
cop matemàticament vam 
saber que hauríem de lluitar 
per la permanència vam voler 
treure el màxim de punts 
perquè comptaran per aques-
ta segona fase”, comenta 
Roquet, que es mostra con-
vençut que “podem mantenir 
la categoria, hi ha equip de 
sobres per fer-ho”. 

Un equip que en aquests 
primers 18 partits s’ha nodrit 
dels seus gols. Roquet, davan-
ter nat però “també per banda 
o allà on demanin”, ha jugat 

16 partits de titular, un de 
suplent i un, el de la Damm 
–el líder–, se’l va perdre per 
sanció. D’aquests 11 gols que 
ha fet, per Roquet els millors 
van ser els del dia del Mataró, 
en què l’equip va empatar a 2 
(amb dos gols del golejador 
manlleuenc amb menys d’un 
minut de diferència) o els dos 
que va fer fa tres setmanes 
contra el Jàbac i Terrassa (2-
0). Pel que fa al millor partit, 
Roquet comenta que va ser 
el de la Grama: “Veníem de 
partits molt dolents i d’enca-
denar una ratxa negativa de 
resultats. L’equip estava tocat 
i hi va haver el canvi d’entre-

nador. Vam sortir molt moti-
vats i vam acabar guanyant 
per 2 a 1. L’equip havia sumat 
7 punts en les primeres 11 
jornades i en les últimes sis, 
n’ha sumat 10. 

Per Roquet, el més impor-
tant ara és “la salvació de 
l’equip”, però aquest és el 
seu darrer any de Juvenil. 
La pretemporada ja la va fer 
amb el primer equip, “amb 
aquell equip que des de petit 
vas cada diumenge al camp a 
veure’l”, i sap que el Manlleu 
compta amb ell per al present 
i per al futur i és conscient 
que per aconseguir-ho “toca 
treballar i treballar”. 

Podis osonencs i ripollesos al 
Campionat de Catalunya de ‘skimo’

Alt Àneu La 57a edició de la Cursa del Bassiero va ser el 
marc del Campionat de Catalunya d’esquí de muntanya per 
equips del cap de setmana passat, marcat per les condicions 
meteorològiques. En categoria mixta, Clàudia Tremps (AE 
Vidabona) fent parella amb Daniel Erena es va proclamar 
campiona, mentre que Queralt Riba (CE Ripoll) i Erola Bis-
quert (UE Vic) van ser segones a la cursa absoluta femeni-
na i Albert Ballús (CE Calldetenes), tercer absolut masculí 
juntament amb Jordi Bolet. En la competició Júnior, el podi 
el van formar Oriol Oliver (SC Camprodon) i Pau Carol, 
Lluc Coll (SC Camprodon) i Roger Fíguls, i Guillem Orriols 
(UE Sant Joan) i Pere Porta (UE Vic). 
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Investigadors de la UVic-UCC assessoren 
entrenadors del CB Vic i el Femení Osona

Vic El Grup de Recerca en Educació Física (GREF) de la 
UVic-UCC assessora aquesta temporada cinc entrenadors i 
entrenadores del Club Bàsquet Femení Osona i quatre del 
Club Bàsquet Vic. Durant nou sessions presencials, una per 
mes aproximadament, els nou entrenadors i entrenadores 
dels dos clubs milloren la seva pràctica esportiva i de gestió 
de l’equip, gràcies a l’acompanyament dels investigadors del 
GREF Gil Pla, Dídac Herrero i Joan Arumí. L’assessorament 
s’ha de convertir després en una tesi doctoral, que desenvo-
luparà justament un d’ells, Herrero. El resultat ha de per-
metre descriure els reptes i les possibilitats que tenen els 
clubs per millorar la formació dels jugadors i jugadores.

U
V

IC



ESPORTSNOU9EL Divendres, 19 de març de 2021 49

La gimnàstica torna en línia
Tot i l’autorització per competir, la federació organitza aquest març Trobades Online

Vic

Esther Rovira

Ha estat la tònica general a 
tots els clubs independent-
ment de l’esport que practi-
quen, però els de gimnàstica 
artística són dels que acumu-
len més baixes d’esportistes 
durant la pandèmia per la 
dificultat de mantenir els 
entrenaments des de casa i 
sobretot per la pèrdua de la 
motivació de les gimnastes 
i els gimnastes en un esport 
que requereix hores i hores 
de pràctica i sacrifici. Cons-
cients d’aquesta situació i 
per tal que clubs i esportistes 
tornin a tenir objectius, la 
Federació Catalana de Gim-
nàstica ha posat en marxa 
aquest mes de març el que ha 
anomenat Trobades Online 
i que a la pràctica venen a 
ser l’equivalent a la Primera 
Fase de la Copa Catalana en 
les diferents categories. La 
federació dona un dia i un 
horari i els clubs s’han de 
connectar a una plataforma 
de videoconferència on un 
jutge certifica les gravaci-
ons de les actuacions de les 
esportistes que després es 
pengen al núvol, on són ana-
litzades per altres jutges. Al 
cap d’una setmana reben els 
resultats. 

Això és el que li va passar 
diumenge al Club Gimnàstic 
Vic, que va obtenir els pri-
mers resultats després de tot 
un any sense competir: els 
de les gimnastes d’Escolar, 
que es van penjar tres bron-
zes. “Es va fer el Campionat 
d’Espanya a final d’any i una 

altra competició en línia, 
però nosaltres no hi vam 
participar perquè no havíem 
pogut entrenar prou amb 
el tancament del pavelló, a 
diferència d’altres clubs que 
tenen locals privats”, explica 
Ester Checa, entrenadora de 
l’entitat i actualment direc-
tora tècnica en funcions. “Al 
principi érem reticents al 
sistema perquè no el coneixí-
em, però ens hi hem adaptat 
i ens ha ajudat que les nenes 
i nens s’hagin posat les piles 
per voler tornar a compe-
tir”, afegeix. Actualment en 
aquest club tenen 130 gim-
nastes després de tancar el 
2020 amb un 40% de baixes 
del total que tenien. “Va ser 
un tema preocupant al gener 

i no hi vèiem una sortida, de 
manera que vam haver de 
prescindir d’un entrenador. 
Ara, però, i gràcies que tor-
nem a tenir activitat la gent 
es torna a animar i hem recu-

perat gimnastes i també se 
n’han apuntat de noves. Això 
com a club ens dona una 
empenta”, afirma la tècnica. 

Com el Club Gimnàstic 
Vic, el Club Gimnàstic Osona 
–que també ha patit moltes 

baixes– és un altre dels par-
ticipants en les Trobades 
Online, si bé aquesta entitat 
ja havia competit abans a 
l’Estatal i a l’altra competició 
en línia que va organitzar la 
federació per tancar l’any 
2020 en forma de retroba-
ment virtual. Un cop acabi 
aquesta iniciativa en línia 
la primera setmana d’abril, 
però, i després de l’auto-
rització del Procicat per 
reprendre les competicions 
federades per a menors de 16 
anys, els clubs esperen que la 
federació ja torni a organit-
zar competicions presencials. 
Només així creuen que més 
infants i joves se sentiran 
atrets per les acrobàcies 
d’aquest esport olímpic. 
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Les gimnastes són controlades per un jutge a través d’un ordinador portàtil i gravades amb un telèfon mòbil

Joan Cros fa 
història a l’AMA 
Supercross

Arlington (Estats Units) 

Texas és la parada d’aquesta 
setmana de l’AMA Super-
cross dels Estats Units, la 
principal competició del món 
d’aquesta disciplina moto-
ciclista. El pilot manlleuenc 
Joan Cros, l’únic de l’Estat a 
la competició, va aconseguir 
per primera vegada dimarts 
accedir al Main Event direc-
tament des de la semifinal, on 
va ser novè. Cros es convertia 
així en el segon pilot de l’Es-
tat espanyol que en l’última 
dècada ha assolit aquest fita 
a la categoria reina. “Final-
ment ho hem aconseguit. És 
un somni fet realitat”, deia, 
malgrat que un cop allà va 
haver d’abandonar després 
de trencar el pinyó de sorti-
da. Tot i així, suma el seu pri-
mer punt a la competició.

Bona estrena 
en carretera del 
Jufré Vic-ETB

Montbrió del Camp La 
cursa inaugural de la Copa 
Catalana Cadet de ciclis-
me de carretera va reunir 
dissabte fins a 172 ciclistes 
en la primera edició de la 
Montbike Race de Montbrió 
del Camp, que es va fer en un 
circuit de 45km. L’equip del 
Jufré Vic-ETB va aconseguir 
creuar la meta amb Adrià 
Pericas i Marc Collell entre 
els integrants del grup prin-
cipal. L’endemà diumenge, 
en la segona cita al Prat de 
Llobregat i també en format 
circuit, aquest de 52km, 
novament Collell i en aques-
ta ocasió Martí Pratginestós 
es van fer un lloc a l’escapada 
i van aconseguir entrar en 
sisena i setena posicions, res-
pectivament, amb el mateix 
temps que el vencedor. 

El patinatge es 
posa a prova a 
Sant Vicenç

Sant Vicenç de Torelló El 
patinatge artístic català 
va recuperant de mica en 
mica la seva activitat. El 
Club Patí Lloriana va ser 
diumenge un dels organit-
zadors de proves socials de 
la Federació Catalana de 
Patinatge. Hi van participar 
53 patinadores osonenques 
–en general amb bons resul-
tats–, 14 del Lloriana, 10 de 
l’APA Folgueroles, 14 del 
CP Manlleu i 15 del CPA 
Tona, que van ser avaluades 
com a aptes i no aptes en 
diferents disciplines. Aquest 
cap de setmana se’n faran 
més a altres municipis de 
Catalunya i entre els clubs 
organitzadors hi haurà el 
Santa Eugènia de Berga. 
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Litus Sánchez i el capità del Calafell, Sergi Romeu, disputen una bola

CP Calafell Tot l’Any 5

Castro, Xaus, Torné, Gavarró, Mitjans 
–cinc inicial– i Romeu.

CP Vic 0

Burgaya, Molas, Le Berre, Uri 
Ramírez, Litus –cinc inicial–, Font, 
Parcerisas, Solà i Generó. 

ÀRBITRES: S. Mayor i J. Garcia. 

GOLS: 1-0, Mitjans, min 7; 2-0, Xaus, 
min 13; 3-0, Mitjans, min 41; 4-0, 
Mitjans, min 46; 5-0, Gabarró, min 50.

Calafell

EL 9 NOU

El Calafell Tot l’Any i el CP 
Vic es van posar al dia de par-
tits pendents per la Covid-19 
disputant dimecres al vespre 
l’enfrontament de la jornada 

16. Un partit que era clau per 
als locals per posar distància 
amb les places de play-out 
i com a tal el van afrontar 
davant un Patí Vic enfonsat 
a la taula i que novament va 
haver de tirar de jugadors 

del filial per suplir les baixes 
de Jassel Oller, Tirso Gómez i 
David Montero.

El Calafell portava el pes 
del partit davant un Vic que 
sortia bé a la contra, i si bé 
Ernest Burgaya va fer bones 

intervencions sota pals el 
Calafell va trobar la manera 
d’anar fent forat. El goleja-
dor de l’equip Eloi Mitjans 
va obrir la llauna amb un xut 
des de mitja pista i més tard 
ell mateix ho tornava a pro-
var amb un xut exterior que 
Burgaya evitava però Arnau 
Xaus caçava el refús i feia 
pujar el 2-0 amb el qual es va 
arribar al descans.

La segona part va ser igua-
lada fins ben entrat el final 
del partit. Burgaya va aturar 
dues faltes directes per la 
desena i la quinzena faltes 
d’equip i també un penal, 
però no va poder evitar dos 
gols exteriors més de Mitjans 
i un cinquè de Martí Gabarró  
al límit de la botzina després 
de robar una bola a la sortida 
del Vic. 

Qui també tenia partit 
pendent és el CP Taradell, 
que aquest dijous al vespre 
s’enfrontava al Reus a casa a 
l’hora de tancar l’edició. 

El Patí Vic surt golejat de Calafell

Fins ara sense 
competició els 
clubs han patit 
moltes baixes
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     ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

L’equip Júnior masculí del CT Vic

Nou cap de setmana de com-
peticions al CT Vic. L’equip 
Júnior masculí jugarà a les 12 
del migdia les semifinals del 
Campionat de Catalunya Júnior 
contra el CT Valldoreix. L’equip 
vigatà es va classificar per a les 
semifinals el passat cap de set-
mana després de superar el CT 
La Genera per 5 a 2. L’elimina-
tòria es va decidir en el partit de 
dobles. Kenneth Rabinad Vila va 
guanyar Àlex Izquierdo per 6/2 
6/4; Marc Vidal va superar Hugo 
Ruiz per 7/6 i 6/1; Pere Prat va 

caure davant Hugo Cortada per 
6/1, 5/7 i 4/6; Marc Puigdollers 
va perdre contra Oriol Marçal 
per un doble 4/6, i Oleguer 
Comerma va guanyar amb G. 
Sanchis per 6/2, 3/6 i 6/4; en els 
dobles, Rabinad i Vidal es van 
imposar a la parella formada 
per Izquierdo i Sanchis per 6/1 
i 6/4, i Comerma i Puigdollers 
van guanyar Marçal i Cortada 
per 6/4 i 7/5. El capità de l’equip 
Júnior, Isaac Tortadès, destaca 
“el bon nivell de joc de tots els 
participants”.

Agenda esportiva 

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C-3
CB Vic UVic-UCC-Roser 
(ds. 20.15h)

Júnior Campionat Espanya.  
Grup B 03
CB Vic-UVic 1-St. Andreu Nazaret
(ds. 17.45h)

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, sortida 
a 2/4 de 10 del matí, a la cruïlla 
del c. Hortes i la ctra. de Gombrèn. 
Sortida curta a Coll de la Buixe-
da (70km) i sortida llarga a Coll 
d’Ares (92km).

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a 3/4 de 8 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Vic-Pantà de Sau-Malafo-
gassa-Seva-Taradell (73km).

FUTBOL

Primera Catalana. Subgrup 1A
Vic-Lloret (ds. 16.30h)
Palamós-Vic Riuprimer (dg. 12.00h)

Tercera Catalana. Grup 5
Sta. Eugènia-Taradell (ds. 17.00h)
Pradenc-Voltregà (dg. 17.00h)
Moià-Castellterçol (ds. 16.30h)
Centelles-St. Feliu Codines
(dg. 16.00h)
St. Vicenç-Borgonyà (ds. 16.00h)
Olímpic La Garriga-Manlleu B
(ds. 16.00h)
Tona B-Roda de Ter (ds. 15.30h)
Aiguafreda-Seva (ds. 16.30h)

Grup 18
St. Privat d’en Bas-Abadessenc 
(ds. 16.30h)
EF. Gironès-Sàbat-Campdevànol 
(ds. 18.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Riudeperes B-Cantonigròs (ds. 18.15h)
Voltregà B-La Gleva (ds. 16.00h)
Corcó-Vic Riuprimer B (ds. 16.00h)
Torelló B-Santperenca (ds. 16.00h)
Vinyoles-Calldetenes (ds. 16.30h)

Grup 4
Riudeperes-Olímpic La Garriga B
(ds. 16.00h)
Taradell B-Collsuspina (dg. 17.00h)
Figaró-Gurb B (dg. 12.00h)
OAR Vic B-St. Miquel Balenyà
(ds. 16.00h)

Grup 27
Ripoll-Osor (dg. 16.30h)

Femení Primera Nacional. Grup 3
Europa-Vic Riuprimer (dg. 11.30h)

Femení Preferent. Grup 1

Verdu-Vall del Corb-Manlleu 
(dg. 16.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Cassà-Torelló (dg. 16.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
Ripoll-Moià (ds. 15.30h)
Cornellà Terri-Voltregà (dg. 12.00h)
Vic Riuprimer B-Vilafant (dg. 12.00h)
La Pera-Taradell (ds. 16.00h)
L’Armentera-Castellterçol 
(dg. 12.00h)
L’Estartit-OAR Vic (dg. 12.15h)

FUTBOL SALA

Divisió d’Honor. Grup 1
Manlleu-St. Julià de Ramis 
(ds. 15.15h)

Lliga Nacional. Grup A
Albelda-Centelles (ds. 17.00h)

Primera Territorial
Centelles B-Unión Llagostense B
(dg. 11.00h)
Can Llong-Ripoll B (dg. 16.15h)

Segona Divisió. Barcelona Grup 1
Aiguafreda-At. Català (ds. 17.30h)
Hummel Alella B-Castellterçol 
(dg. 15.00h)

Tercera Divisió. Barcelona Grup 1
Racing Pineda B-Manlleu B 
(dg. 10.00h)

Femení Lliga Nacional Barcelona
Egara-Centelles (dg. 17.30h)

Femení Segona Divisió. Bcn Grup 1
PB Montmeló-Manlleu
(dg. 16.00h)

HOQUEI

OK Lliga
Calafell-Voltregà Stern Motor 
(ds. 19.00h)

Lleida-CP Taradell (dg. 12.00h)

OK Lliga Plata Nord
Deportivo Liceo-Manlleu Emb. Solà 
(ds. 19.00h)

Nacional Catalana. Grup 1
Vic B-Barça C (dv. 20.30h)

Grup 2
Tona-Sta. Perpètua (ds. 19.00h)
Voltregà B-Sentmenat (dg. 12.00h)
Manlleu B-Piera (dg. 16.05h)

Femení Nacional Catalana. Grup 1
Voltregà B-Sfèric (ds. 17.00h)

Grup 2
Caldes-Manlleu B (dg. 11.30h)

Primera Catalana. Grup 1A
Lloret-Roda (dg. 12.30h)
Voltregà C-GEiEG (dg. 18.00h)
Cassanenc-Folgueroles 
(dg. 17.30h)

Femení Primera Catalana
Voltregà C-Mollet (dg. 16.00h)
Roda-Horta (ds. 17.45h)

Segona Catalana. Grup 1B
Ripoll-Vic C (dv. 20.30h)
Vic C-Sant Feliu (dg. 12.00h)
Caldes-Centelles (dg. 18.55h)
Tona B-Ripoll B (ds. 17.00h)

Femení Segona Catalana. Grup B
Tona-Sabadell (ds. 15.30h)

Tercera Catalana. Grup A1
Vilassar-Centelles B (ds. 15.00h)
Taradell B-Cerdanyola (ds. 14.15h)

Grup A2
Taradell C-Salt (dv. 21.00h)

RUGBI

Divisió d’Honor. Grup C
Osona-Ripollès R.C-CEU
(ds. 16.00h)

TENNIS TAULA

Femení Divisió Honor. Grup 4
Girbau Vic TT-Figueres 
(dg. 11.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 4
Bàscara-Girbau Vic TT 
(ds. 10.00h)
Vilablareix-Girbau Vic TT 
(ds. 18.30h)
Girbau Vic TT-Olesa (ds. 18.30h)

Segona Divisió. Grup 10
Falcons Sabadell-Girbau Vic TT
(ds. 10.00h)

Grup 11
Vilablareix-TT Torelló 
(ds. 16.30h)

VOLEIBOL

Femení Tercera Divisió. Grup F
Torelló-Igualada (dg. 16.00h)

Amateur Mixt. Grup F
Sta. Eugènia-St. Boi
Vilassar-Taradell (dg. 12.15h)

Grup G
Sta. Eugènia-St. Quirze Negre
(dg. 9.30h)

Femení Juvenil Tercera Divisió. 
Grup I
Callís Negre-Torelló (ds. 16.00h)

Lliga Aleví. PRE A
L’Ametlla-Callís (dg. 9.00h)

Cap de setmana  

de partits  

per al Sènior +40  

al Campionat de 

Catalunya i a la 

Lliga Catalana

El cap de setmana arriba 
amb diversos partits de 
tennis per als jugadors i ju-
gadores del Club Tennis Vic. 
En destaca els que jugaran 
el Sènior +40.  Diumen-
ge, a les 9 del matí, a les 
instal·lacions del CT Vic, es 
disputarà la segona ronda 
del Campionat de Catalunya 
Sènior +40. L’equip amfitrió 
s’enfrontarà al Club Tennis 
Reus Monterols. L’equip 
estarà format per Jordi Ser-
ra, Guillem Vizcaíno, Carles 
Molina, Isaac Tortadès, Toni 
Suárez i Sergi Bach. D’altra 
banda, dissabte a partir de 
les 3 de la tarda, també a 
les instal·lacions del CT Vic, 
l’equip Sènior +40 disputarà 
la Lliga Catalana. En aquesta 
ocasió s’enfrontarà al Tennis 
Sant Pol de Mar. El conjunt 
vigatà estarà format per Xevi 
Espinosa, Alfred Agrassot, 
Carles Carceller i Albert Ylla. 

L’equip Júnior masculí jugarà 
les semifinals del Campionat 
de Catalunya aquest dissabte

Més de 160 joves han participat en aquesta edició

La Tenn Padel League acaba 
aquest diumenge amb la disputa 
de la fase final. En el darrer mes, 
un total de 160 jugadors/es han 
disputat els diferents partits de la 
lligueta de cada categoria. Diu-
menge a la tarda es coneixeran 
els primers campions i campio-
nes Tenn. A partir de les 6 de la 
tarda, es disputaran les finals en 
els nivells alt, mitjà i iniciació en la 
categoria masculina i les finals en 
el nivell mitjà de la femenina. Des 
del CT Vic destaquen el fair play 
entre tots els jugadors que han 

participat en aquesta iniciativa i 
el bon nivell que s’ha pogut veure 
en la disputa dels partits. 

Davant l’èxit de participació 
i amb l’objectiu de potenciar 
l’esport a l’aire lliure, des del CT 
Vic ja estan preparant una segona 
edició de la Lliga Tenn, adreçada 
a nois i noies d’entre els 16 i els 
25 anys aproximadament.  

D’altra banda, properament 
s’organitzarà una jornada mixta 
Teen, de la qual el CT Vic anima “a 
tots els joves a buscar una parella 
mixta per poder-hi participar”.

Fase final de la Teen 
Padel League al CT Vic

Manlleu-Tona (dg. 16.30h)

Segon derbi consecutiu pel 
Manlleu, que aquest diumenge 

a partir de 2/4 de 5 de la tarda 
rebrà el Tona. Els manlleuencs 
han puntuat en els dos derbis 
que han jugat fins al moment, 
mentre que el Tona va caure 
contra el Vic en el primer i únic 
que han jugat fins al moment.  
A la taula, el Tona és tercer amb 
8 punt i el Manlleu, setè amb 7 
però amb un partit menys. 
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

Tel. Informació (de 9 a 13h)
93 889 46 59 

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

de Premi nacional de cultura 2012
Pl. de l’Abat Oliba s/n - Tel. 972 70 31 44 - Ripoll

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí,
el museu presenta un recorregut pels orígens 
de la xocolata fins a l’actualitat.

C. Comerç,36 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

i d’arts decoratives.
Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 h
i el dimarts i el dissabte de 17 a 19 h

C. Major, 7 - Tel. 93 812 21 57
Folgueroles

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

Ctra. C-17 km 73.5 - Les Masies de Vgà.
Tel. 93 859 56 37

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. del Museu, 4 - Isona Tel. 973 66 50 62
Reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
en circuit de 
maquetes
 Presentant
el carnet
a taquilles

Autèntic espais per reviure com era, fa més de 100 anys,
viure i treballar a les colònies industrials de Catalunya

Ctra. C-16 km 78 - Pl. Puríssima Colònia Vidal (Puig-Reig)
 www.museucoloniavidal.org  - Tel. 93 829 04 58

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
en la visita guiada
i en el preu de 
l’entrada general
presentant el carnet

Ctra. De la Mina, s/n - CARDOnA
T. 93 869 24 75

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El Museu del Ter dóna testimoni de la vitalitat 
industrial del Ter mitjà, en dos dels seus sectors més 

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

Pg. del Ter, 2 - Manlleu - Tel. 93 851 51 76 - www.museudelter.cat

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. de les Escoles s/n - Coll de nargó - Tel. 636417678
Reserves i informació a: info@dinosfera.com - www.dinosfera.com

Únic en la seva categoria!
Dinosfera us proposa Descobrir la reproDucció

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix milions d’anys d’història en un sol 
museu, recorrent l’era dels dinosaures,

els romans i l’edat medieval.

Amb motiu de les restriccions aplicades per la Covid-19, en totes les ofertes es recomana trucar abans per informar-se del límit 
d’aforament i fer  reserva prèvia
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Centelles

Miquel Erra

Durant més de 500 anys el 
cognom Llavina ha pervis-
cut al Molí de la Llavina, 
un emblemàtic mas situat 
als afores de Centelles, sota 
els cingles de Bertí, i avui 
conegut arreu del país pels 
seus formatges artesanals. 
Són una de les 21 famílies 
que inclou el llibre Arrelats. 
Les famílies més antigues de 
Catalunya (Edicions Sidillà, 
2021). La condició que es va 
posar als autors, portar un 
mínim de 10 generacions 
vivint a la mateixa casa. Els 
Llavina ja ho han doblat. El 
secret de la perdurabilitat, 
“una part de compromís i de 
responsabilitat, i una part de 
sort”, diu Josep Llavina, dino-
vena generació d’aquesta nis-
saga d’hereus centellencs. 

Els masos i la figura de 
l’hereu esdevenen un binomi 
d’arrels medievals que han 
acabat formant part de la 
mateixa identitat catalana. 
Més enllà dels grans hisen-
dats, la majoria d’aquestes 
famílies que han continuat 
vivint i treballant a pagès en 
ple segle XXI són exemples 
de voluntat de ser, de resis-
tir. Al Molí de la Llavina, els 
ha tocat reinventar-se sovint 
al llarg de tots aquests segles. 
“Tu rai”, recorda que li deien 
de jove a Josep Llavina per 
la seva condició d’hereu 
del mas. Ell sabia, però, que 
en una finca petita, sense 
extensió de terreny agrícola, 
aquest privilegi resulta rela-
tiu. “D’acord, tens una propi-
etat, però aquesta no era una 
casa per viure’n de rendes”. 
Sí que hi havia, en canvi, un 
cert pes de la responsabilitat. 
“Com a hereu t’has de posar 
en context i preguntar-te què 
hi fas aquí”. Ell ho va tenir 
clar: “Prens consciència que 
la vida és efímera, que només 
ets el graó d’una escala”. Per 
tant, li tocava “gestionar una 
part del temps allò que t’han 
donat i mirar de millorar-ho 
abans de traspassar-ho a la 
següent generació” –que en 
aquest cas ja té nom, Martí 
Llavina, el vintè graó. 

Josep Llavina sempre va 
assumir el seu paper d’hereu 
com “un repte”, mai com una 
llosa. Després d’estudiar 
formació agropecuària –i de 
tenir la possibilitat de fer 

Els Buxeda de Ca 
n’Illa de Molló i els 
Padrissa de Moià

Molló/Moià Entre les 21 
famílies que han quedat 
recollides en aquest llibre 
també hi ha els Buxeda 
de Ca n’Illa, de Molló (de 
de 1592), i els Padrissa, 
de Moià (des de 1289). La 
voluntat dels autors ha 
estat fer un recull repre-
sentatiu de tot el territori 
català. “Hem recorregut 
milers de quilòmetres per 
anar-hi a parlar”, diuen.

pràctiques en el món de la 
vinya– va plantejar als de 
casa que ell no volia continu-
ar vivint de l’engreix de bes-
tiar com la generació del seu 
pare. “A mi m’agradava trans-
formar coses, fer productes”. 
Va ser així com “se’m va obrir 
una llum”. Començaria a ela-
borar formatges, aleshores 
un món del tot inexplorat a 
bona part de Catalunya. Ho 
va fer, a més, marcant un 
camí: “Volia controlar tot el 
procés i elaborar una produc-
ció continguda i molt especi-
alitzada”. D’aquí en va sortir 
un dels productes estrella del 
Molí de la Llavina, el premiat 

Formatge Blau d’Osona.
Durant aquest temps, els 

Llavina han estat moliners, 
hortolans, paraires o distri-
buïdors d’aigües minerals; 
ara són formatgers. “Et sents 
responsable d’aquesta his-
tòria”, deixa anar Llavina. 
Una història que arrenca a 
mitjans del segle XV, quan 
Gabriel Llavina arriba a 
Centelles procedent del 
Montseny per buscar-se la 
vida. Serà un seu fill, Jaume 
Llavina, qui, en casar-se 
amb Valentina Llobateres, 
rep com a dot l’antic molí 
del Cup de l’Ollic, d’orígens 
mil·lenaris, i el podrà batejar 

amb el seu cognom. S’hi van 
instal·lar l’any 1497. “Ja veus, 
aquesta història comença 
amb una pubilla”, li agrada 
recordar a Llavina. Durant 
els següents cinc segles, l’he-
reu sempre serà un home, fet 
que els ha permès conservar 
el cognom. “Qüestió de sort”, 
insisteix Llavina, per a qui 
una de les claus de futur dels 
masos és que estiguin sem-
pre habitats. I que ho esti-
guin, per anar bé, integrant 
diferents generacions, “com 
tota la vida” a pagès. “Són 
petites estructures familiars 
que llavors s’han de saber 
gestionar”, conclou.

‘Arrelats. Les famílies més antigues 
de Catalunya’ (Edicions Sidillà, 2021). 
És el títol d’un llibre de Xavier Corta-
dellas, Judit Pujadó i Ignasi Revés en 

què es recull la història de 21 de les 
famílies que porten més generacions 
i segles vivint a la mateixa casa. En el 
cas d’Osona van seleccionar el Molí 

de la Llavina (des de 1497). EL 9 NOU 
ha parlat amb Josep Llavina, dinove-
na generació de la nissaga, sobre el 
paper dels hereus i de les masies.

Arrelats
Un llibre situa el Molí de la Llavina de Centelles entre els masos que porten més anys habitats per la mateixa família
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UNA MASIA AMB ENCANT Antigament, l’entorn del Molí de la Llavina havia estat objectiu de pintors i fotògrafs pel seu idíl·lic emplaçament. El mas 
ha estat objecte de successives reformes –que testimonien els anys gravats en les diferents llindes–. Des de fa 15 anys també promouen visites a l’antic molí, 
encara en funcionament, que acaba amb un tast de formatges. A la foto, Josep Llavina davant dels porxos de la casa i l’emblemàtica bassa que la presideix

La casa té una llegenda vinculada a Felip V

I l’espasa d’or?

Centelles

M.E.

En una de les últimes reformes, 
els Llavina van trobar, darrere 
una paret, un singular aigua-
mans amb una mena de cap de 
guerrer esculpit. Aprofitant les 
obres, no es van estar de gratar 
una mica més per si resolien 
el gran misteri que atresora 

el mas: la llegenda de l’espasa 
d’or. Es tractaria del suposat 
regal que Josep Llavina i Vila 
hauria rebut de Felip V per 
haver-lo ajudat a fugir durant la 
Guerra de Successió, anècdota 
que també s’ha recollit al llibre 
Arrelats. La història de la famí-
lia no ha estat aliena al context 
polític i social que els ha tocat 
viure. Llegendes a banda.
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Josep Llavina davant de l’antiga cuina de terra, que han mantingut
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Vic

C.D./M.E.

L’obertura del confinament 
comarcal, amb la previsible 
arribada de turistes d’altres 
parts de Catalunya; l’im-
minent Mercat del Ram, 
encara que enguany sigui 
de mínims; la proximitat de 
Setmana Santa, i la primave-
ra a tocar. Són estímuls que 
conviden Dolors Puig-Alsi-
na, propietària de la botiga 
de records Ànima, de Vic, a 
ser una mica més optimista 
després d’un any “complicat” 
per a un establiment que, en 
part, viu del turisme.

Puig-Alsina tot just feia 
tres mesos que s’havia 
traslladat a la plaça del Pes 
–la botiga la va obrir ara 
fa cinc anys, inicialment al 

capdamunt del carrer dels 
Dolors– quan va esclatar la 
pandèmia. Durant les prime-
res setmanes amb la persiana 
abaixada va arribar a témer 
el pitjor. “I si no puc tornar a 
obrir?” es preguntava. Viure 
del turisme, sense turistes? 
Per sort, ja des del primer dia 
no ha basat el negoci només 
en la gent que visita la ciutat. 
“A mi em manté la gent de 
Vic i comarca; la ciutat no és 
prou turística per viure del 
turisme”, reconeix. Per això, 
a banda dels records també 
ha potenciat tota l’oferta de 
regals originals i, sobretot, 
s’ha especialitzat en un ampli 
ventall de figures de gegants 
d’arreu del país. “És el que 
més venc”, assegura, ara tam-
bé a través d’una nova pàgina 
web. 

La reobertura comarcal donarà aire a sectors 
com la botiga de records Ànima de Vic

Esperant els turistes

Reinventar la nit
El Saravà, concebut per a l’oci nocturn, reobre dissabte al migdia com a terrassa amb vermuts, tapes i plats calents

Vic

Arnau Jaumira

La bandera pirata ja fa dies 
que oneja al Saravà. Després 
de més d’un any de mar 
agitada i molt remoguda, 
sembla que hi ha terra a la 
vista. Sempre irreductibles i 
lluitadors, els pirates de dins 
no s’han rendit i aquest dis-
sabte el Saravà, que va obrir 
la tardor del 2018 com a local 
d’oci nocturn, tornarà a obrir 
les portes dissabte. Ho farà 
però convertit en gastrobar, 
enfocat cap a la restauració, i 
amb un horari i uns produc-
tes diferents.

“Era reinventar-nos, morir 
o esperar a veure què va 
passant. Però un any s’ha fet 
molt llarg i els companys han 
anat insistint per fer alguna 
cosa i ens hi hem llançat”, 
explica Joan Mancera, admi-
nistrador d’Esbarjo a Sac i 
el Saravà. “Hem optat per 
agafar el format d’hostaleria 
combinant-ho amb el gastro-
bar però sempre amanit amb 
les nostres essències: la bona 
música, l’ambientació del 
local i un ambient agrada-
ble”, afegeix orgullós.

La primera idea era la de 
fer només vermuts, “que és 
un clàssic que funciona. Però 
volíem anar una mica més 
enllà i vam pensar a introdu-
ir-hi algun producte de men-
jar més elaborat”. Per això 
van unir esforços amb Boira 
Esdeveniments, de Gurb, que 

Manlleu recorda 
els 50 anys sense 
la seva processó

Manlleu La parròquia de 
Santa Maria guarda alguns 
dels passos de la històrica 
processó del Sant Enterra-
ment de Manlleu. Enguany 
fa mig segle que ja no surt i 
la iniciativa municipal Temps 
x Temps ha organitzat per 
dissabte un recorregut per 
recordar-ho. El gestor cultu-
ral especialitzat en religiosi-
tat popular Joan Arimany en 
serà el conductor. Comença-
rà a les 4 de la tarda. 

Taller de batucada, 
diumenge al barri 
del Remei de Vic

Vic L’Associació de Veïns 
del Barri del Remei de Vic 
han organitzat per aquest 
diumenge un taller obert i 
gratuït de batucada. Serà a 
partir de les 12 del migdia a 
la plaça de la Noguera.

podrà fer un producte “que 
quadra bastant amb el que 
teníem al cap”. Han recon-
vertit una part de magatzem 
en cuina i a la terrassa, “que 
és la nostra gran aposta”, 
també hi haurà un espai de 
cuina oberta. Així l’oferta 
anirà des de vermuts “prepa-
rats amb molta cura” passant 
per plats calents, tapes o 
arrossos.

El local, amb un ambient 
mediterrani i estival, és molt 
diàfan, amb parets amb mol-

tes obertures que permeten 
combinar molt bé interior i 
exterior sense un límit clar. 
“Ja es va pensar perquè fos 
així quan es va obrir. Estant 
a l’interior, tens la sensació 
d’estar a fora perquè tot està 
obert i ara amb el bon temps 
l’única diferència de dins a 
fora només serà que hi hau-
rà ombra a dins però l’aire 
hi circularà per tot arreu”, 
expliquen. La reobertura, 
evidentment, es farà seguint 
tots els protocols sanitaris 

actualment vigents. 
El grup de treball ja tenia 

clar “com adaptar-nos. Hem 
tingut molt temps per saber-
ho i ho hem fet conscients 
que no volem aprofitar cada 
metre quadrat. Volem espais 
generosos amb més de dos 
metres de distància perquè la 
gent estigui còmoda i segura 
i pugui gaudir de la primave-
ra, que comença aquest dis-
sabte”. Una data que veuen 
ideal per encetar la nova 
etapa. De moment el local, 

al carrer Mataró del polígon 
Sot dels Pradals de Vic, obri-
rà dissabtes i diumenges des 
de les 12 del migdia fins a les 
5 de la tarda.

Els locals d’oci nocturn 
d’Esbarjo a Sac van tancar les 
portes el 12 de març de 2020. 
Des de llavors no han pogut 
tornar a obrir i, a sobre, no 
han rebut cap ajuda signi-
ficativa de l’administració. 
“Portem un any que ens ho 
van cobrant tot, absoluta-
ment tot. Fins i tot impostos 
a l’avançada i que no hem 
consumit. I no ens ho tornen. 
Ja n’hi ha prou”, exclama 
Mancera. 

La seva lluita contra l’ad-
ministració l’exemplifica 
amb la bandera pirata. “Ens 
hi identifiquem perquè és la 
nostra manera de protestar 
per les injustícies que ha 
patit el sector i molta altra 
gent. Cada dia quan la veig 
em dona força per seguir llui-
tant”, reconeix. “He perdut 
la por a l’administració, tot 
i que no hi podem fer gaire 
res perquè sempre guanyen 
ells”, afirma Mancera, que 
després de la divisió de l’em-
presa anterior entre els socis 
ara administra tres locals: el 
Saravà, les Carpes ViG Estiu i 
La Disco ViG. 

Mancera capitaneja un 
vaixell d’irreductibles pirates 
que busca poder reinventar 
la nit. Ara amb llum de dia i 
l’estómac ple però sempre al 
ritme de la música.
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Joan Mancera, administrador d’Esbarjo a Sac, al Saravà, que estan acabant d’adaptar per poder obrir aquest dissabte 

Els ajuts puntuals que 
s’han ofert als autònoms i la 
bona fe dels propietaris del 
local, que li van posar facili-
tats a l’hora de pagar el llo-
guer, li han permès anar ser-

pentejant la situació, tenint 
en compte que tant l’estiu 
com la campanya de Nadal 
van ser “prou satisfactoris”, 
admet. La situació només pot 
anar a millor, confia.
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Dolors Puig-Alsina, davant de l’aparador de la botiga Ànima, a Vic
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A la recerca dels tupins
Sant Julià es planteja reeditar un singular joc de ‘tresors’ que durant set caps de setmana 
ha convidat els veïns a sortir de casa i gaudir de l’entorn complint les mesures de seguretat

Entre els més aficionats
Sant Julià de Vilatorta Josep Maria 
Vilamala i Anna Maria Rifà són dos dels veïns 
que més han participat al Geocachtortí. L’al·
licient del joc era sortir i localitzar els tupins, 
però destaquen que ells també han gaudit 
molt “rumiant” i fins i tot documentant·se 
a través d’internet per intentar desxifrar les 
pistes. La majoria de vegades se n’han sortit, 
malgrat que amb alguns, com el del coll de 

Portell, ho van haver de provar dues vega·
des: “Era en una pujada amb pedres grosses, 
havies de vigilar de no patinar, i als que ja no 
som tan joves –mirant de no caure– ens pas·
sava desapercebut”. Un altre cap de setmana 
Vilamala va endevinar que els tocaria buscar 
a l’aeròdrom, perquè “fins llavors no havia 
sortit ni una pista cap allà”. Ara que molta 
gent s’hi ha aficionat, són del parer que no 
s’hauria de deixar perdre la iniciativa.   
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Sant Julià de Vilatorta

Txell Vilamala

Monedes d’or, relíquies, les 
restes d’un naufragi... Els 
jocs de buscar tresors mai 
han arribat a passar de moda, 
però ja fa una dècada que 
tornen estar a l’ordre del 
dia arreu d’Europa gràcies a 
la combinació amb circuits 
d’orientació i la febre cada 
vegada més generalitzada 
per passar temps al medi 
natural. A Sant Julià, coin·
cidint amb el confinament 
municipal permanent que 
es va imposar després de les 
festes de Nadal, l’Ajunta·
ment va decidir tirar enda·
vant el seu propi joc de geo·
recerca, amb la particularitat 
que el tresor amagat durant 
set caps de setmana han estat 
tupins de terrissa. 

La idea va néixer de l’àrea 
d’atenció a les persones. Tal 
com explica Cristina Suñén, 
regidora de Cultura, l’objec·
tiu era “convidar la gent a 
sortir de casa, però garantint 
la seva seguretat”. El que 
no s’esperava el consistori 
és que la iniciativa acabaria 
agafant tanta volada, ja que 
cada cap de setmana hi ha 
hagut com a mínim 25 veïns 
i veïnes que han fet difusió 
a través de les xarxes socials 
dels tupins que localitzaven 
a punts com el parc de les Set 
Fonts, el casol de Puigcaste·
llet, la font de la Riera o la 
ruta de l’aeròdrom. 

La dinàmica ha estat sem·
pre la mateixa: l’Ajuntament 
els amagava en tres ubicaci·
ons diferents –una a dins del 
nucli urbà i les altres dues 
a la rodalia– i cada dijous 
publicava a través dels seus 
canals dues pistes per arri·

bar a descobrir l’amagatall 
dels tresors. Fotografiant·ne 
només un, i etiquetant·lo a 
Instagram, s’entrava en un 
sorteig setmanal de vals per 
gastar als comerços del poble. 
“Des del principi vam tenir 
clar que havíem d’evitar qual·

sevol risc”, apunta Suñén, 
“per això els tupins no s’havi·
en de tocar ni intercanviar”. 
Que malgrat les circumstàn·
cies la iniciativa hagi estat 
d’èxit fa que es plantegin ree·
ditar·la més endavant: “Ara 
ve Setmana Santa i sabem 

que la gent té ganes de sortir, 
però de cara a la tardor en 
tornarem a parlar”.

A banda de convidar la ciu·
tadania a fer activitats a l’ex·

terior, en un “entorn mera·
vellós”, des de l’Ajuntament 
també es valora positivament 
haver·li acostat el patrimoni 
que representen les antigues 
taules de pedra, les basses 
repartides arreu del terme 
municipal... I haver contri·
buït a eixamplar l’imaginari 
col·lectiu amb pistes que 
han anat des de coordenades 
geogràfiques fins a frases o 
estrofes de les caramelles.

Tarragona/Manlleu

M.E.

La manlleuenca Sara Fernán·
dez, veïna de Puigdelfí (el 
Tarragonès), està impulsant 
un projecte per difondre el 
món del vi arreu del país. 
S’anomena The Wine Truck. 
Es tracta d’un bar itinerant 
que començarà a rodar per 
tot Catalunya aquesta matei·
xa primavera. L’objectiu és 
finançar la seva arrencada 
a través d’una campanya de 
crowdfunding a Verkami, 
activa fins al proper 31 de 
març.

Fernández, que havia 
estudiat Turisme, ha estat 
treballant més de 15 anys 
en projectes d’enoturisme 
a Tarragona i actualment al 
Priorat, i també en diverses 

botigues de vins. Una expe·
riència en el món del vi que 
acostuma a compartir a tra·
vés del seu compte personal 
a Instagram. Aquesta “wine-
lover”, com li agrada defi·
nir·se, va aprofitar aquests 
mesos de confinament per 
idear la iniciativa, amb la 
qual es proposa “estendre la 
cultura del vi per tot el país”. 
Ho farà amb aquest singular 
food truck reconvertit en 
bar de vins, que serviran a 
copes. “L’assortiment serà de 
vins 100% catalans i sempre 
donant preferència a petits 
productors que no trobem 
als grans circuits comercials”. 
El seu propòsit, contribuir a 
la “democratització” del vi, 
per tal que en pugui gaudir 
tothom “sense complexos”. 
Fernández, que fa més de 

20 anys que no viu a Man·
lleu –però hi conserva bona 
part de la família–, posarà a 
disposició el seu The Wine 
Truck per a esdeveniments, 
festivals, pop-ups, actes cul·
turals o celebracions famili·
ars, amb possibilitat de per·
sonalitzar·lo en cada cas.

Plantar les bases del pro·
jecte ha tingut un cost de 
2.900 euros, que Fernán·
dez ha cobert a través d’un 
procés de micromecenatge, 
amb un total de 85 mecenes. 
Ara, per ajudar a posar·ho 
en marxa ha plantejat un 
sistema de crowdfunding de 
recompensa. “Els mecenes no 
estan efectuant donacions 
pròpiament dites, sinó que 
estan pagant anticipadament 
per un bé o servei que per·
cebran en un futur”, detalla. 

Ara mateix ja té concertades 
les primeres actuacions, i 
espera que ben aviat també 

pugui fer parada a Osona, on 
manté bons col·laboradors 
del projecte.

La manlleuenca Sara Fernández, veïna del Tarragonès, posa en marxa 
el The Wine Truck, un ‘bar’ itinerant per fomentar la cultura del vi

Un ‘food truck’ de vins catalans

Sara Fernández, amb el vehicle ja equipat per començar a rodar

Reproduïm les pistes, i les 
respostes, del Geocachtor·
tí del cap de setmana pas·
sat, que va ser l’últim.

PISTA GENÈRICA:
Al Montseny n’hi ha una 
de tres bisbes.

TUPÍ DEL NUCLI URBÀ 
Pista 1: Des d’aquest límit 
de terme podem veure el 
bressol de mossèn Cinto. 
Pista 2: Sota el cul.
Solució: La taula de Pleuna.

TUPÍ DE MITJA RODALIA 
Pista 1: Un gran pont la va 
moure del seu lloc.
Pista 2: Sota el cul.
Solució: La taula de la font 
de la Riera.

TUPÍ DE MÉS ENLLÀ
Pista 1: La circumden uns 
d’Índies, un temple i una 
antiga Casa de la Vila.
Pista 2: Sota el cul.
Solució: La taula de Vilalle·
ons.
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Miquel Erra

Com que no tenia traça ni 
pel futbol ni pel bàsquet, els 
dos esports que practicaven 
la majoria dels seus com-
panys de classe, el vigatà Pep 
Ginestet va voler provar sort 
en el món del karate. I aquí sí 
que hi va trobar el seu lloc i 
el seu espai. Va arribar fins a 
cinturó negre de l’especiali-
tat –després de passar puntu-
alment també pel judo– i va 
participar en diferents torne-
jos d’àmbit nacional. 

Tornant del servei militar 
va aparcar un temps l’afició, 
però va decidir reprendre els 
entrenaments a mitjans dels 
anys 80. Quan la seva carrera 
esportiva ja s’anava esllan-
guint –i professionalment 
ja estava plenament abocat 
al dia a dia de la barberia 
familiar, Can Ginestet–, es va 
trobar amb un inesperat estí-
mul per continuar actiu: la 
descoberta d’una nova moda-
litat de karate, el rocky ryu. 
Tota una renovada manera 
d’afrontar aquest esport, 
gairebé una filosofia de vida, 
que avui el continua capti-
vant. I així també ho mira de 
transmetre als seus alumnes 
des de fa una vintena d’anys.

El desencadenant va ser 
fruit d’una casualitat. L’any 
1989, a través de Josep Soler 
–un karateca manlleuenc que 
vivia al Japó– va tenir l’opor-
tunitat d’assistir a una classe 
de Hirotsugu Miki, el mes-
tre fundador d’un nou estil 
de karate –tot just aquell 
1989 aquest estil havia estat 
reconegut oficialment per la 
Federació Japonesa de Kara-

més enllà. “Tot és postural, 
estructura i respiració”. En 
comparació amb altres estils 
de karate, “no s’exagera ni es 
força cap moviment, es busca 
la naturalitat i la simplicitat”. 
I aquí no hi té cabuda la vio-
lència. “Fer mal a algú costa 
poquíssim. Pensa que el 
cos arriba a tenir 364 punts 
vitals; això no m’interessa”, 
remarca.

Ginestet s’ha continuat 
formant tots aquests anys 
per aprofundir en el coneixe-
ment del cos. “Els moviments 
que treballem mirem que 
estiguin contrastats i adap-
tats des d’una base mèdica i 
biomecànicament correcta, 
la qual cosa n’augmenta 
l’efectivitat i minimitza el 
risc de lesions”. En el seu cas, 
té alumnes de totes les edats, 
i l’objectiu és prendre cons-
ciència que “cada persona és 
única i irrepetible, per tant 
cadascú treballa al seu ritme 
i segons les seves capacitats”. 
Per tot plegat, Ginestet veu 
aplicable la filosofia del 
rocky ryu a d’altres esports. 
“Si tu vols competir, portar el 
cos al límit, necessites aques-
ta base articular; un coneixe-
ment biomecànic bàsic, que 
minimitzi el risc de lesions i 
ajudi a millorar el rendiment 
i l’efectivitat”. A ell, aquesta 
afició li està aportant un 
benefici tant físic com emo-
cional. “És apassionant; és 
un món que no te l’acabes”, 
deixa anar amb un somriure. 
Perruquer de dia, karateca de 
vespres –traient hores d’on 
pot–, Ginestet veu comple-
mentàries les dues activitats. 
En totes li cal posar ment, 
cos i actitud. Lliçons de vida.
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Pep Ginestet, aquest dimecres al vespre, abans de començar una classe de ‘rocky ryu’ a l’escola Shin Do Dojo, a Vic

Aficions singulars PEP GINESTET practica i ensenya ‘rocky ryu’

El karate més espiritual
Aquest perruquer vigatà fa anys que va descobrir una modalitat d’art marcial centrada en el cos i els moviments

te–, del qual ell no havia sen-
tit a parlar mai. En aquella 
primera sessió, que va tenir 
lloc a Roda, es va produir un 
fet que li va fer obrir els ulls. 
Una dels practicants arrosse-
gava dolors articulars en un 
genoll, i només de veure-la 
caminar li va endevinar i 
resoldre els problemes de 
maluc que ho provocaven. 
I és que Hirotsugu Miki, a 
més de karateca, també era 
quiropràctic i havia estudiat 
anatomia forense, coneixe-
ments que ara aplicava al 
rocky ryu. “De seguida em 
va apassionar aquest vessant 
del karate vinculat al cos i 

a la salut”. I es va endinsar 
de ple en aquesta especiali-
tat –amb quatre viatges al 
Japó inclosos–. “Aquesta art 
marcial es basa sobretot en 
la canalització de l’energia 
a través dels moviments; no 
podem aplicar potència a un 
moviment si no estem ben 
articulats”, reflexiona. Quan 
finalment va deixar de com-
petir, Ginestet va començar 
a fer classes de l’especialitat, 
al costat de Jordi Trasierra. 
D’això ja fa més de 20 anys. 
La seva escola, que ha tingut 
diferents seus, porta per nom 
Shin Do Dojo, que significa 
camí del cor. 

“El nostre estil vol afavorir 
el relaxament, la flexibilitat 
i la seguretat en un mateix”, 
defensa, mirant d’allunyar-
se de la visió estereotipada 
que es pugui tenir del karate. 
“El cinema ha fet molt mal; 
s’han creat molts prejudicis 
arran de les pel·lícules de 
Chuck Norris, Jean Claude 
Van Damme o Bruce Lee, 
convertits en els xulos de bar-
ri”. Ginestet recorda que el 
karate va néixer com una art 
marcial per a l’autodefensa i 
que el seu principi bàsic és, 
precisament, el d’“esquivar”. 
En aquest sentit, la modalitat 
del rocky ryu va una mica 

Vic

EL 9 NOU

Després d’un any d’absència, 
torna a Vic l’icònic Mercat 
del Ram, malgrat que serà 
una edició “especial”, marca-
da encara per la pandèmia, 
tal com reconeixia dimecres 
l’alcaldessa, Anna Erra, 
durant l’acte de presentació. 
La fira es concentrarà entre 
els dies 26, 27 i 28 de març, 

amb dos epicentres princi-
pals: l’exterior del recinte 
firal del Sucre i el parc Jaume 
Balmes. S’hi espera la presèn-
cia de la flamant presidenta 
del Parlament, Laura Borràs.

L’exterior del recinte firal 
del Sucre acollirà una edició 
també especial de la Casa 
de Pagès, amb un circuit on 
es podran veure animals de 
granja i exposicions relacio-
nades amb la vida al camp i a 

la granja. Per accedir-hi cal-
drà reserva prèvia. Vinculat 
al sector ramader i com a prè-
via, dimecres que ve hi haurà 
una jornada tècnica per pre-
sentar la primera edició del 
BIT, un congrés sobre noves 
tecnologies i sector agroali-
mentari que s’estrenarà l’any 
que ve, conjuntament amb 
Lleida.

L’activitat cultural també 
tindrà el seu protagonisme, 

Després de suspendre l’edició passada, torna l’emblemàtica fira del 
26 al 28 de març, amb una versió més reduïda i adaptada al context

Vic ‘recupera’ el Mercat del Ram
en especial la cultura popu-
lar, amb una mostra de balls 
de gegants i bestiari, l’histò-
ric concurs de pintura ràpida, 
un concert de sardanes o una 
trobada de premis literaris a 
la biblioteca. Com a novetat, 
s’ha convocat un concurs per 
elegir el plat del Mercat del 
Ram. A més, amb la voluntat 
d’aprofitar un Portalet sense 
cotxes, s’hi traslladarà una 
activitat infantil dirigida per 
Toni Ortiz.

Les mostres d’automòbils, 
maquinària industrial i agrí-
cola i turisme, així com els 
concursos morfològics i de 
canals porcines o les exhibi-
cions eqüestres hauran d’es-
perar a l’any que ve.

Edició digital del 
treball sobre el Ball 
del Ciri de Manlleu

Manlleu Coincidint amb les 
festes dels Tonis d’enguany, 
Manlleu presenta diumenge 
l’edició digital “El ball del 
ciri de Manlleu. Quan els 
Tonis dansen”, un treball de 
recerca coordinat per Joan 
Arimany. L’edició, a més, 
estrena una nova línia de 
publicacions digitals impul-
sada des del Museu del Ter. 
L’acte tindrà lloc al mateix 
museu, a les 12 del migdia, 
amb aforament limitat i 
retransmès pel canal de You-
Tube del Museu del Ter.
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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

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Música

Dissabte 27 de març - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 18

Kiribati
Guillem Roma

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Teatre

Akelarre

Cabaret-Teatre

The Feliuettes

A partir de 13 anys
27 març 2021 a les 19.00

12 anticipada

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
L’oferta és vàlida per 1 compra al mes i cada mes el codi serà diferent.

supermercat-online

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

5
de descompte
en compres
online
Consulteu el codi de descompte 
i les condicions a la pàgina web 
d’el9club

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de 4 invitacions per subscriptor. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Esport

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Música

Òpera de Butxaca i Nova Creació presenta

Ocaña, reina de las Ramblas

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’una lot per subscriptor 
entrant a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Sorteig

Us Regala
1 lot dinamo, Vi-Pro. 
Ideal per portar-lo 
sempre al cotxe o 
tenir-lo a casa,
en cas d’emergències.

Sorteig eSpeciAl

No necessita piles!
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Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Divendres 19

Folgueroles. Presentació 
del Casol de Puigcastellet i 
el patrimoni arqueològic de 
Folgueroles. A càrrec de la 
Dra. Montserrat Rocafiguera, 
arqueòloga i directora de les 
excavacions al sector ibèric 
del jaciment arqueològic de 
l’Esquerda.  Sala de plens i 
jardins de Can Dachs. 19.00.

Lluçà. Taller de cura 
personal. “De la cuina a la 
cara”, a càrrec de Deirdre 
Crowley, de NUA Cosmètica 
Artesanal. Cal reservar plaça. 
Local social. 19.00-21.00.

Manlleu. inVISIBLES. 
Projecte itinerant d’arts 
escèniques i visuals a càrrec 
de la Cia. Anònima. Inscripció 
prèvia al Museu del Ter. Dues 
sessions: a les 19.00 i a les 
20.30. Passeig del Ter.

Montesquiu. Presentació 
del llibre La ferida, d’Albert 
Canadell (Premi Recull de 
Narració 2020). Presentació 
a càrrec de l’escriptora 
Cristina Casas i del mateix 
autor. Acompanyament 
musical de Lluís Planas. 
Cabanya del Parc del Castell 
de Montesquiu. 18.00.

Muntanyola. Xerrada-
col·loqui “Cuidem-nos! 
Conciliació, benestar 
emocional i Covid”. A càrrec 
de Núria Mateu Almacellas, 
de la cooperativa Fil i 
l’Agulla. Dins dels actes del 

8-M. En línia. 18.30-20.00.

Olost. Xarxa de 
Coneixements. “Estudi de 
plantes silvestres: Pi roig. 
Beneficis i ús”. En línia. 
16.30.

Roda de Ter. Presentació 
de la 4a edició del Festival 
EnCanta de Roda de Ter. 
Concert de Nico Roig. Teatre 
Eliseu. 20.00.

Sant Miquel de Balenyà. 
Espectacle La marató de Nova 
York. Amb Albert Triola i 
Joan Negrié. Amb reserva 
prèvia. Sala Cultural El 
Teatre. 20.30.

Taradell. Storytelling: 
“Tales of Saint Patrick 
and Ireland”. Sara Carline 
parlarà de Sant Patrick 
en una nova sessió de 
l’Storytelling. En línia. 
19.00.

Torelló. Inauguració 
de l’exposició “Brigades 
internacionals i 
multilingüisme”. Museu de 
la Torneria. 19.00.

Camí de cavalls. Espectacle 
poètic, de petit format, 
intimista i personal, 
interpretat per Noemí 
Morral, dirigit per Joan 
Roura i amb la ballarina 
Karina Amato. Teatre 
Cirvianum. 20.00.

Vic. Taller de narrativa 
fotogràfica. Amb Arnau 

Sidera. Reserva plaça. Galeria 
fotogràfica Tres-e-u. 19.00.

Xerrada del Fòrum de 
Debats. “Prejudicis i 
evolució humana”, a càrrec 
de David Rabadà Vives, Dr. 
en Ciències Geològiques i 
divulgador científic. Canal 
de YouTube de Fòrum de 
Debats. 20.00.

Amb veu de dona: Perifèria, 
de Clara Peya. La pianista 
i compositora presenta un 
nou repertori de cançons 
profundes i compromeses. 
L’Atlàntida. 20.00.

Dissabte 20

Borgonyà. Tarda de contes. 
La gota i el cirerer, a càrrec 
de Sònia Camacho, de Temps 

i Espai Som-hi’Art. Teatre 
Casino. 17.00.

Calldetenes. Monòleg i 
música Cándida, d’Anna 
Tamayo Escalera. Després de 
l’espectacle, xerrada d’Elena 
Crespi, psicòloga, sexòloga 
i terapeuta familiar. Dins 
dels actes del 8-M. Auditori-
Teatre Calldetenes. 19.00.

Centelles. Música en viu. 
“Recreacions tímbriques: 
de Mompou a Bartók”, amb 
Sergi Sirvent i David Viñolas. 
Casal Francesc Macià. 20.30.

Manlleu. inVISIBLES. 
Projecte itinerant d’arts 
escèniques i visuals a 
càrrec de la Cia. Anònima. 
Inscripció prèvia al Museu 
del Ter. Dues sessions: a les 

19.00 i a les 20.30. Passeig 
del Ter.

Temps x recordar: els 
passos de la processó del 
Sant Enterrament. Joan 
Arimany ens recordarà 
que fa justament 50 anys 
va deixar de desfilar 
la processó del Sant 
Enterrament pels carrers 
de Manlleu. Serà a través 
d’una visita en la qual 
Arimany explicarà els 
passos o misteris que 
encara es conserven a 
l’església de Santa Maria. 
Església de Santa Maria. 
16.00.

XXXIV Festival Flamenc 
Manlleu. Al cante, Israel 
Fernández i Francisco 
Escudero, El Perrete. Al toque, 

tEAtrE CIrvIANUm
TOReLLó
 
Divendres al vespre, espectacle 
‘Camí de cavalls’ amb Noemí 
Morral

Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Anna Esclusa
Autora de la guia 
‘Comunicació més enllà 
de la discapacitat. 100 
idees per a famílies’

Noemí Riudor
Historiadora i experta 
en la recerca de víctimes 
mortals a l’exili en 
camps d’internament 
francesos entre el 1939 i 
el 1940

Gerard Quintana
Músic i autor de la 
novel·la ‘L’home que 
va viure dues vegades’, 
Premi Ramon Llull
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Vic. Vic modernisme i 
primavera. Visita guiada. 
Sota el rellotge de 
l’Ajuntament. 17.00.

Aquest país no descobert 
que no deixa tornar de les 
seves fronteres cap dels seus 
viatgers. És un projecte 
de teatre documental i 
vivencial d’Àlex Rigola, un 
dels directors catalans més 
internacionals. L’Atlàntida. 
20.00.

Diumenge 21

Centelles. Concert Barber 
Shop Quartet. Amb The 
Metropolitan Union. 
Dues sessions: a les 12.00 
i a les 18.00. Amb entrada 
anticipada. Nau Espacial El 
Triquet.

Folgueroles. Caminada 
guiada al dolmen del 
Camell al Pla del Bronze. 
A càrrec d’Anna Gómez, 
arqueòloga especialista en 
món neolític i professora de 
la Universitat Autònoma. 
Recorregut circular d’uns 
set quilòmetres. Més 
informació i inscripcions 
al Punt d’Informació. Plaça 
Verdaguer. 10.00.

Les Masies de Roda. Visita 
especial Sant Pere de 
Casserres, el monestir de 
les dames. Visita guiada. 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres. 12.00.

Manlleu. Presentació del 
llibre El ball del ciri de 
Manlleu. Quan els Tonis 
dansen, de Joan Arimany i 
Juventeny. Presencialment 
amb aforament limitat i 
reserva prèvia al Museu 
del Ter. Museu del Ter i en 

línia al canal de YouTube del 
Museu. 12.00.

Moià. Donació de sang. 
Reserva hora a <tinyuri.com/
donasang>. Espai cultural 
Les Faixes. 10.00-14.00.

Ripoll. Fira de les 40 Hores 
de Ripoll 2021. Al matí, 
mercat del vehicle nou i km 
0. Places de l’Ajuntament i 
Abat Oliba.

Els Encants de Ripoll. 
Mercat d’articles de 
segona mà, artesania, 
antiguitats, música, art, 
joies, col·leccionistes, llibres, 
mobles, cinèfils, articles per 
a la llar, estoc i moltes coses 
més. Devesa del Pla. 09.00-
14.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
XVII Cicle d’Espectacles 
Infantils. Beatbox Circ, a 
càrrec de la companyia 
teatral Improvistos. Cal 
inscripció prèvia. Teatre 
Centre. 17.00.

Taradell. 20a Mostra de 
Teatre de Taradell. Ambre, 
de Cosmogònia Teatre. 
Centre Cultural Costa i Font. 
18.00.

Torelló. Espectacle 
Conservando memoria. Una 
proposta de teatre d’objectes 
amb aforament reduït de la 
companyia El Patio. Teatre 
Cirvianum. 18.00.

Vic. Espectacle KL’AA, la 
teva cançó. Amb Inspira 
Teatre. Una experiència 
visual i sonora a través de la 
veu per a nadons (0-5 anys) 
i per a les seves famílies. 
Dues sessions: a les 10.30 i a 
les 12.00. L’Atlàntida.

Juan Gómez, Chicuelo, i 
Rubén Lara. Al baile, Marina 
Parra, Maria del Mar Cobo, 
Ana Brenes i Adan Peréz. 
Presenta: Antonio López. 
En homenatge a les víctimes 
i sanitaris de la Covid-19. 
Teatre Centre. 17.00.

31è Cicle de Concerts de 
Manlleu. Tempus Trio amb 
Maria Tió al violí, Ferran 
Bardolet al violoncel i Ricard 
Rovirosa al piano. Auditori 
Fundació Antiga Caixa de 
Manlleu. 20.00.

Ripoll. Fira de les 40 Hores 
de Ripoll 2021. Al matí, al 
centre de la vila, mercat 
setmanal. Durant tot el dia, a 
la plaça Sant Eudald, mercat 
alimentari de proximitat. 
Durant tot el dia, a les places 
de l’Ajuntament i Abat 
Oliva, mercat del vehicle 
nou i km 0. 16.30, a la plaça 
Gran, espectacle familiar Les 
vacances de Madame Roulotte, 
amb la Cia. La Bleda.

Roda de Ter. 27è Cicle 
de conferències Museu 
Arqueològic de l’Esquerda 
“Com l’aigua i l’oli: els jueus 
catalans a l’edat mitjana”. 
“La comunitat jueva de Vic 
i els habitants de Roda: una 
relació de proximitat (segles 
XIII-XIV)”, a càrrec de la 
Dra. Irene Llop, professora 
titular de la Universitat de 
Vic. Amb reserva prèvia. 
Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. 19.00.

Sant Pau de Segúries. 
Donació de sang. Reserva 
hora al web <donarsang.
gencat.cat>. Pavelló 
Municipal Jaume Vila. 17.00-
21.00.

Sant Quirze de Besora. 
Les resilients. Projecció del 
documental i tertúlia amb 
membres de l’equip. Teatre 
El Centre. 17.00.

Seva. Tenors. Ser tenor 
és molt dur. Sempre al 

límit, sempre més amunt, 
sempre més fort, sempre 
més llarga, la nota. Passió 
exacerbada, melodies 
inoblidables, lirisme 
excels que desemboca 
en la raó de l’existència 
del tenor: el pinyol, que 
el pot cobrir de glòria o 
enfonsar-lo en la misèria. 
Reunits els Tres Tenors 
han trobat un forat a les 
seves atapeïdes agendes 
per acudir a la cita amb 
el seu públic. La Tria 
d’Espectacles ens oferiran 
un recull de les més belles 
i conegudes melodies 
d’avui i de sempre. 
Entrades a la venda a 
<entrades.el9nou.cat>. 
Sala Polivalent. 19.30

Taradell. Cicle de Cinema 
Gaudí. Projecció de la 
pel·lícula Terra de telers, 
l’últim treball de Joan Frank 
Charansonnet. Centre 
Cultural Costa i Font. 
19.00.

CENtrE CULtUrAL CAN COstA 
I fONt
TARAdeLL
 
Diumenge a la tarda, teatre 
‘Ambre’ de Cosmogònia Teatre

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

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

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com
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Farmàcies

Vic

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 19

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 20

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 21

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dia 19

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dia 20

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 19 i 20

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | dies 

19, 20 i 21

Torelló

✚NOFRÉ

C. Manlleu, 31 | dia 19

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dies 20 i 21

Manlleu

✚FERRER CHAMBÓ

C. Montseny, 71 | dia 19

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dies 20 i 21

Olost

✚LÓPEZ 

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 19

Ripoll

✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dia 19

✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dies 20 i 21

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 19, 

20 i 21

Defuncions

Teresa Corrius Puigfarré. 95 anys. Manlleu/Les Masies de 

Voltregà

Maria Estorch Ferrer. 90 anys. Vic

Quim Roma Pujol. 83 anys. Vic/Centelles

Merce Deordal Cabanas. 87 anys. Vic

Irene Vilalta Padrós. 94 anys. Vic/Olost

Joan Collell Serra. 91 anys. Manlleu

El Hassan El Harchi. 56 anys. Manlleu/Nador

Josep Casanovas Gibert. 85 anys. Vic

Rosa Argemí Rodes. 92 anys. Vic

Jaume Puigdomènech Soler. 86 anys. Vic/Centelles

Joan Nesplé Puig. 59 anys. Barcelona/Centelles

Anzho Kochladze. 83 anys. Vic/Tbilisi

Joan Guix Camps. 96 anys. Vic

Manuel Ciruela Paula. 90 anys. Vic

Joan Cruells Puigrodon. 78 anys. Vic/Seva

Immaculada Postius Torres. 76 anys. Malla

Joan Bayer Quer. 79 anys. Balenyà

Núria Álvarez Miquel. 40 anys. Hostalets de Balenyà

Manuel Rodríguez Espiño. 76 anys. Vinyoles

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 19

Sant Josep
Sol: h 07.00 i 19.02

Dissabte, 20

Santa Alexandra
Sol: h 06.58 i 19.03

Diumenge, 21

Sant Filemó
Sol: h 06.56 i 19.04

Dilluns, 22

Sant Zacaries
Sol: h 06.54 i 19.05

Dimarts, 23

Sant Toribi
 
Sol: h 06.53 i 19.06

Dimecres, 24

Santa Caterina
Sol: h 06.51 i 19.07

Dijous, 25

Santa Encarnació
Sol: h 06.49 i 19.08

Antonio Torres Espinar. 67 anys. Torelló

Albert Solé Pamplona. 86 anys. Vinyoles

Enriqueta Vilageliu Escarrà. 87 anys. Montesquiu

Jaume Feixas Solà. 88 anys. Torelló

Teresa Blanch Masdeu. 89 anys. Tona/Torelló

Joan Marguí Subiranas. 90 anys. Palamós/Torelló

Segimon Cabanas Verdaguer. 78 anys. St. Hipòlit de Voltregà

Juana González-Nicolás Caba. 90 anys. Torelló

Narcisa Areñas Miranda. 83 anys. Torelló

Raimunda Galí Andorrà. 96 anys. Torelló

Toni Parés Prat. 85 anys. Torelló

Francesc Rota Armengol. 87 anys. Vic/Perafita

Palmira Puig Espelt. 92 anys. Vic/Sant Bartomeu del Grau

José Julian Sánchez. 77 anys. Sant Boi de Lluçanès/Barcelona

Ricardo Caballero Sánchez. 87 anys. Ripoll

Mingo Plaza Garcia. 95 anys. Sant Joan de les Abadesses

Pilar Pujol Schiaffino. 80 anys. Sant Joan de les Abadesses

Paquita Cervera Cervera. 76 anys. Barcelona/Ribes de Freser

Maria Teresa Naudi Carbonell. 99 anys. Ripoll

Gabriela Oliveras Jordà. 84 anys. Sant Joan de les Abadesses

Pedro Moreno Moro. 95 anys. Ripoll

Naixements

Si voleu publicar
el nom dels vostres 

fills en aquest apartat 
truqueu al

tel. 93 889 49 49
o bé envieu
un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Martí Camprodon Vila. Vic

Jordi González Terrones. Vic

Nkunim-Yeboah Agyemang. Vic

Mohamed Amghar. Vic

Magí Senmartí Rota. Santa Cecília de Voltregà

Blai Isern Araque. Torelló

Aran Galan Pedroche. Vic

Bayan Lahfa Farih. Vic

Bru Llimargas Viñas. Vic

Jad Fakchick. Ripoll
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Vic

Ripoll

6.57 am

7.02 pm

Vic

Ripoll

6.59 am

7.00 pm

Vic

Ripoll

7.00 am

6.59 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

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

Bellmunt 13-Mar. -0,6 16-Mar. 13,2 5,8

Gombrèn 14-Mar. -0,7 11-Mar. 16,9 5,6

Gurb Escoles 14-Mar. 0,0 11-Mar. 20,2 1,2

Manlleu 14-Mar. 0,4 11-Mar. 19,5 13,2

Núria 13-Mar. -4,8 11-Mar. 10,9 3

Ripoll 16-Mar. 0,3 11-Mar. 18,1 8

St.Pau de Segúries 14-Mar. -1,4 11-Mar. 16,9 21,7

St.Quirze de Besora 16-Mar. 0,3 11-Mar. 19,2 7

Seva “Els Sors” 15-Mar. 1,2 11-Mar. 18,2 0

Taradell Nord 16-Mar. -0,9 11-Mar. 18,3 0

Tavertet 15-Mar. 0,8 11-Mar. 16,1 10,8

Vic 14-Mar. -0,9 11-Mar. 18,8 0,4

Viladrau 13-Mar. 0,4 11-Mar. 16,9 0,4

previsió divendres
L’entrada d’aire fred del nord i nord-est, 
acompanyat d’una depressió, poc habitual des 
d’aquesta zona, ens deixarà cel tapat i ruixats 
que poden ser de neu o neu rodona a cotes de 
500 metres al Ripollès i entre 600 i 700 me-
tres a Osona i el Moianès. Baixada important 
de les temperatures sobretot les màximes, 
que no passaran dels 8ºC.

previsió dissabte
Dissabte amb entrada de la primavera 
astronòmica, però res a veure amb la me-
teorològica. Un cop passada la depressió 
quedarà una entrada d’aire fred del nord. 
Tindrem tramuntana, sobretot als Pirineus, 
amb cops forts. A la resta, ambient fred de 
ple hivern i amb màximes que no passaran 
dels 10°C.

previsió diumenge
Cel serè o poc ennuvolat i amb bona visi-
bilitat. Ambient fred al llarg del dia, tot i 
que les màximes es recuperaran a poc a poc. 
Les mínimes, de tres a cinc graus sota zero. 
Algunes nuvolades de tarda, però sense pre-
cipitacions. Dilluns serà calcat al diumenge, 
amb les temperatures màximes pujant lleu-
gerament. Dimarts tapat i altre cop fred.
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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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GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49

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
93 889 49 49

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

És subscriptor

Sí                   No

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

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

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

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.

peTiTS aNuNCiS
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Jordi 
Sunyer

La gent canvia. I amb els aires 
del Ripollès encara més. I si 
no, només cal fer un cop d’ull 
a la vida d’Ismael López, un 

dels puntals del Santuari Gaia de Camprodon, 
que dimecres va passar pel Territori 17 amb 
l’excusa de parlar del seu darrer llibre, Ani-
males como tú. López ara és “cent per cent” 
vegetarià, vesteix amb materials que no són 
d’origen animal i no assisteix mai a cap tipus 
d’espectacles amb bèsties. Però va tenir un 
passat. Tota la vida havia menjat carn i a casa 
seva, “com passa a les cases de tot bon sevillà, 
sempre hi havia una pota de pernil a punt”. 
Un bon dia, però, en una manifestació anti-
taurina a Palma, una dona li va fer una refle-
xió que el va fer canviar: “Tu molt defensar 
els toros però et menges les vaques”. I a par-

tir d’aquí, va decidir fer-se vegà i, ja instal·lat 
al Ripollès, muntar un santuari per rescatar 
i recuperar animals de granja i vetllar per 
tal que tinguin “una vida digna”. Tot plegat 
s’explica a Animales como tú, un llibre escrit 
durant el confinament que López va comen-
çar a idear arran de la mort de Samuel, “un 
toro que era el meu millor amic”. A part de 
Samuel, en vuit anys a Gaia ja han salvat 
prop de 1.500 animals. Al Ripollès no s’hi 
posen per poc. I si no que l’hi preguntin a 
l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, que no és un 
apassionat dels animals de granja però sí dels 
cotxes clàssics, tal com van explicar dijous a 
Territori 17. I Munell, com els seus veïns del 
Santuari Gaia, no es conforma amb poc sinó 
que apunta alt. I no té un cotxe, ni dos, ni 
tres, sinó quatre: un 600, un Ford Capri, un 
BMW i un Ford Sierra del 1985. Gent obsti-
nada. Com els aires del Ripollès no hi ha res.

EL FORAT DEL 9

Seguiment del 
derbi Manlleu-Tona 
Diumenge a la tarda, 
durant l’En joc, es faran 
connexions amb el derbi 
de futbol de la Primera 
Catalana entre l’AEC 
Manlleu i la UE Tona.

En joc 
diumenge, 15.30

‘La llegenda del 
falatell’, capítol 2
Nova entrega de la sèrie 
de ficció sobre el Carnaval 
de Terra Endins. Els nens 
del pijama de ratlles és el 
títol del capítol d’aquest 
dissabte.

La llegenda del falatell 
ds., 21.00; dg., 23.45

La conferència   
de Marina Geli
Podeu recuperar la confe-
rència que l’exconsellera 
de Salut Marina Geli va 
fer aquest divendres, 
sobre la Covid, a l’Aula 
d’Extensió Universitària.

Aula d’Extensió Universitària 
diumenge, 12.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 19

6.00 EL 9 MAGAZÍN. Entrevis-
ta a Yusra Touri El Mansouri, 
Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme (UCFR) d’Osona i el 
Ripollès, i cuina amb Oriol Sala, 
d’El Gravat. Presenta: Clàudia 
Dinarès.
6.30 GAUDEIX LA FESTA. El 
Santet del Poblenou. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN. 
12.30 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Francesc Codina, coautor del 
llibre Picar pedra, i Núria Roca 
(IPSM), alcaldessa de Sant Martí 
de Centelles. 
13.30 GAUDEIX LA FESTA. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Maria Costa. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
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 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entrevis-
ta a Isaac Moreno, coordinador 
d’EL 9 TV, i noves tecnologies 
amb Arnau Jaumira. Presenta: 
Clàudia Dinarès.
21.00 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Gerard Quintana, músic 
i escriptor, autor de la novel·la 
L’home que va viure dues vegades, 
Premi Ramon Llull 2021; Anna 
Esclusa, experta en modulació 
pedagògica, i Noemí Riudor, 
historiadora, coautora de les llis-
tes completes dels catalans als 
camps nazis. Presenta: Natàlia 
Peix.

22.00 CAMINS DE L’EIX. Vall 
del Corb. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 ... I BONA LLETRA.  
0.00 CAMINS DE L’EIX.  
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 20

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 TEMPS AFEGIT. La Segona 
Catalana de futbol. 
8.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
8.30 EL 9 MAGAZÍN.  
9.00 ANGLE OBERT.  
10.00 EL 9 MAGAZÍN. De 
dilluns a divendres. 
12.30 ... I BONA LLETRA. 
13.30 GASTROMÒBIL. Cuina. 
14.00 ANGLE OBERT.  
15.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
15.30 TELÓ DE FONS. Teatre 
menut. 
16.00 THE WEEKLY MAG. 
18.00 BÀSQUET EN JOC . Prat - 
Lleida Pardinyes (LEB Plata). 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA.  
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 LA LLEGENDA DEL 
FALATELL. Capítol 2.  
21.15 CAMINS DE L’EIX. 
21.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
22.00 DANSA METROPOLITA-
NA 2021. Des del Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Hidden de Lali 
Ayguadé.
23.30 TELÓ DE FONS. 
0.00 GAUDEIX LA FESTA. 
0.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Arbeca. 

1.30 AVENTURA’T. Boí Taüll. 
2.00 TELÓ DE FONS. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Diumenge 21

6.00 EL 9 MAGAZÍN. De dilluns 
a divendres. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Arbeca. 
9.30 AVENTURA’T. Boí Taüll. 
10.00 CAMINS DE L’EIX.  
10.15 GASTROMÒBIL. Cuina. 
10.30 GAUDEIX LA FESTA. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Marina Geli, metges-
sa: “Resposta social de la ciència 
a la Covid-19”. 
13.30 QUATRE PARAULES. 
Albert Canadell, autor del recull 
de narracions La ferida. 
14.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
14.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Arbeca. 
15.00 AVENTURA’T. Boí Taüll. 
15.30 EN JOC. Hoquei patins: 
Garatge Plana Girona CH - CH 
Palafrugell // Connexions amb 
el derbi AEC Manlleu - UE Tona 
de futbol. // Futbol: CF Vilanova 
- UE Rapitenca. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 ... I BONA LLETRA.  
22.00 CANÇÓ D’AMOR I DE 
GUERRA. Fira Mediterrània. 
23.45 LA LLEGENDA DEL 
FALATELL. Capítol 2. 
0.00 QUATRE PARAULES. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN. De dilluns 
a divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Ripollesos, veganisme  
i vehicles clàssics

Gerard Quintana,  
a ‘... i bona lletra’ 
El cantant de Sopa de 
Cabra i escriptor, Gerard 
Quintana, parlarà aquest 
divendres de la seva dar-
rera novel·la, L’home que 
va viure dues vegades.

... i bona lletra 
dv., 21.00 i 23.00; dg., 21.00

Tota la setmana 
d’‘El 9 magazín’
Totes les entrevistes i 
seccions de la setmana a El 
9 magazín es poden recu-
perar en els resums de dis-
sabte al matí i diumenge 
al matí i la nit.

El 9 magazín - Resum 
ds., 10.00; dg., 6.00 i 0.30

Les notícies del 
cap de setmana
El més destacat del cap 
de setmana a Catalunya 
queda recollit dissabte 
i diumenge al vespre a 
l’informatiu que presenta 
Meritxell Garriga.

Notícies en xarxa 
dissabte i diumenge, 20.30
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Cromos

Misteriós
Des de fa uns dies hi ha un globus 
blanc misteriós a força altura que 
vola entre Vic i Gurb. A les xarxes 
socials algú va alertar de la seva pre-
sència. Tothom tranquil, es tracta 
d’un equip del Centre Superior d’In-
vestigacions Científiques que estudia 
la qualitat de l’aire de la plana.   

Escut
Els manifestants que es van concen-
trar dijous als jutjats de Vic per les 
protestes després de la sentència de 
l’1-O portaven una original pancarta 
amb una versió de l’escut espanyol 
formada per una vulva i dos penis, al 
lloc de les columnes d’Hèrcules. La 
gent que passava li feia fotos.

Artista
La cantant osonenca Gemma Humet 
va actuar a l’acte d’investidura del 
nou president del Barça, Joan Lapor-
ta. Acostumada a sortir a les pàgines 
de cultura dels diaris, bromejava que 
havia sortit al Mundo Deportivo “sen-
se haver posat el cul al gimnàs en tot 
el 2020 i el que va de 2021”.

Luz de Gas
I ja que hi som, Humet farà la pre-
sentació oficial del seu últim disc, 
Màtria, el 25 de març a Luz de Gas. 
Sembla que no tingui res a veure amb 
l’anterior cromo però sí, perquè la 
sala barcelonina és el lloc emblemàtic 
de les celebracions de l’època Lapor-
ta. A veure si tot plegat és un presagi.

El que ha 
passat amb 
Íñigo Erre-
jón al Con-
grés és una 
anècdota 
molt patèti-
ca però a la 
vegada molt 

il·lustrativa de com estem. 
Malament. Aquell crit sense 
micròfon d’un diputat del 
PP per fer burla del polític 
davant la demanda d’accés 
universal a la salut mental: 
“Ves al metge!”, li diu. A ban-
da de mesquí, quin ignorant. 

Cada vegada es parla més 
dels problemes psicològics 
que han emergit amb la 
pandèmia. Fins i tot l’últim 
baròmetre del CIS apuntava 
que el 42% de ciutadans té 
problemes per conciliar el 
son i el 52% se sent cansat 
o amb poques energies. No 
cal anar gaire lluny del pro-
pi entorn per veure que les 
consultes als terapeutes han 
augmentat els darrers mesos. 
“Busco ajuda. Alguna idea de 
psicòleg molón que pugui fer 
sessions online?”. Aquest és 
un missatge recent del meu 

grup d’amics. Les respostes 
al xat eren comprensives i 
empàtiques. És que no estem 

bé. Doncs sí, amiga, ves al 
metge.

Els experts deien, al princi-
pi, que la pandèmia feia dia-
na en un dels nostres pitjors 
temors: la por a la mort. Un 
any després potser el proble-
ma és la por que això sigui la 
vida. Que sigui així. Que es 
quedi així. La manca de pers-
pectives de canvi, la incertesa 
del que passarà, l’allargament 
d’unes restriccions asfixiants, 
l’acomodament a una vida 
mutilada ha acabat passant-
nos factura. I el dol, per 
suposat. No pot ser motiu de 

vergonya ni burla demanar 
acompanyament psicològic 
en un període d’angoixa. És 
necessari i és un salvavides. 
Em pensava que la respos-
ta infantil i inculta s’havia 
extingit; resulta que és viva 
al Congrés.

El més proper a l’alegria 
que he viscut l’última setma-
na ha estat el primer esmor-
zar d’amigues des del setem-
bre. Mig any sense veure’ns! 
La Raquel va plorar només 
d’abraçar-nos. L’Anna va plo-
rar quan ens explicava tots els 
mals que li han vingut junts. 
Jo li vaig anar al darrere. La 
Ruth ens deia que va esclatar 
a llàgrimes a la feina. Estar 
amb les amigues va ser una 
injecció d’amor i una teràpia 
més revitalitzant que tres 
xupitos de ginseng. També 
va ser la certificació que hem 
passat un any per oblidar. 

Aquests dies que podem 
recuperar alguns petits 
plaers que ara ens semblen 
autèntiques fites –quedar 
amb els amics, anar a un con-
cert, tornar a casa els pares–, 
per fi intuïm alguns llampecs 
de vida normal. Però a la 
vegada això contrasta amb 
la realitat que vivim, i la fa 
encara més grisa. No es trac-
ta d’abaixar la guàrdia, sinó 
d’apujar-nos la moral. Perquè 
venim de molt avall i neces-
sitarem més que al·licients 
en forma de pastanaga per 
sortir-ne. Potser a algú li cal-
drà ajuda i el més intel·ligent 
serà que li diguem: sí, amiga, 
ves al metge.

Laura Serra

Al principi de 
la pandèmia 

un dels pitjors 
temors era la por 
a la mort, ara és 
la por que això 

sigui la vida

VES AL METGE
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