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Torna Sant Jordi 
u Parades de llibres i roses sortiran als 
carrers d’Osona i el Ripollès després que 
la pandèmia ho impedís l’any passat

Després del Sant Jordi confinat de 2020, 
els llibreters miren amb optimisme la 
diada d’enguany, i més després de veure 
el ritme de vendes d’aquesta setmana. 

Molts lectors, en previsió d’aglomera-
cions, han avançat les compres. Entre 
els autors osonencs amb novetats hi 
ha Antoni Pladevall, Najat El Hachmi, 

Albert Canadell, Laila Karrouch i Albert 
Om. A la fotografia, llibreters de Vic a 
la plaça Major, on es concentraran una 
quinzena de parades de llibres i roses. 

(Pàgines 3 a 12)

Salut farà cribratges 
amb automostra 
a les zones amb 
pitjors dades 
epidemiològiques
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(Pàgina 14)

Carregats de novetats literàries

u El ritme de vendes d’exemplars 
durant aquesta setmana fa augurar 
als llibreters un bon balanç

Gestionar els lixiviats 
de l’abocador de les 
Llosses va costar al 
Ripollès 437.000 
euros l’any passat

(Pàgina 16)

L’equip d’enderroc 
de Can Garcia de 
Manlleu preveu tirar 
a terra una planta 
cada dues setmanes

(Pàgina 15)

Victòria del Vic 
Riuprimer (1 a 2) 
en el derbi ajornat 
amb el Vic de 
Setmana Santa

(Pàgina 50)

Egavic vol reactivar 
el projecte de sitges 
en contenidors 
amb la compra de 
Presscat de Taradell

(Pàgina 38)

Vinyalleons, el vi de Vilalleons
Al mas Lleopart de Vilalleons han plantat 11.000 ceps, amb 
cinc varietats diferents, per elaborar el seu propi vi, el Vinya-
lleons. Hi ha iniciatives semblants a Osona i el Ripollès.
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(Pàgines 52 i 53)(Pàgines 22 i 23)

50 anys d’Òmnium 
Cultural a Osona
El 17 de març de 1971 es va 
celebrar l’assemblea consti-
tuent de la delegació d’Òm-
nium a Osona. En aquest 
mig segle ha estat pionera 
en diverses iniciatives.
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Sant Jordi recupera el seu dia. Les 
parades de llibres i roses tornaran al 
carrer, ni que sigui amb limitacions, 
aquest divendres. Un ambient que es 

començarà a aproximar a la norma-
litat, després que l’any passat es vis-
qués un 23 d’abril confinat. Al llarg 
de la setmana, el ritme de vendes ha 

estat bo, segons els llibreters, que au-
guren un bon balanç de vendes. Els 
llibres d’autors d’Osona i el Ripollès 
seran presents a les parades. 

Un Sant Jordi quasi normal
El ritme de vendes durant la setmana dona optimisme als llibreters de cara a la jornada d’aquest divendres

Vic

Jordi Vilarrodà

Encara és aviat per fer vati-
cinis, però els llibreters 
tenen en perspectiva un bon 
Sant Jordi, malgrat que les 
condicions en què se cele-
brarà no seran les normals. 
Sempre millors que les de 
l’any passat, és clar, en què 
el 23 d’abril es va escaure en 
els moments durs del confi-
nament. Reunits a la plaça 
Major aquest dijous per a la 
fotografia de portada d’EL 
9 NOU, la major part dels 
llibreters de Vic constataven 
que durant la setmana ja hi 
ha hagut un bon ritme de 
vendes. Hi ha clients que 
pateixen per si hi ha aglome-
racions i han volgut ser pre-
visors anticipant la compra. 

“La sensació és que serà un 
Sant Jordi molt bo” o “ens ha 
anat passant gent durant la 
setmana” són les frases que 
repeteixen tots. Algun d’ells 
com Jordi Anglada, diu que 
en els darrers mesos “hem 
recuperat lectors”, i que 
els habituals han comprat 
més perquè la lectura s’ha 
convertit en un refugi. Més 
enllà de la pandèmia, però, 
sembla haver-se superat el 
moment de crisi del sector, 
amb el tancament de llibreri-
es emblemàtiques arreu del 
país (a Vic va desaparèixer La 
Tralla). “Si ens ho haguessin 
dit tot plegat fa cinc anys, 
que les vendes anaven bai-
xant sostingudament, no 
ens ho hauríem cregut”, diu 
Xevi Cortacans. El sotrac 
monumental que va suposar 

la pèrdua de la campanya 
de Sant Jordi de l’any passat 
s’ha anat remuntant a poc a 
poc. Aquest any, excepcional-
ment, el descompte de Sant 
Jordi ja es va començar a ofe-
rir dimarts i s’allargarà fins 
dissabte. 

La plaça Major de Vic, on 
s’han reunit els llibreters, 
serà el lloc on es concentra-
ran més parades d’Osona i 
el Ripollès. Una quinzena 
en total, entre llibreries i 
floristeries. Cada ajunta-
ment ha adaptat a les seves 
possibilitats les normatives 

del Procicat, amb el criteri 
d’evitar aglomeracions. En 
el cas de Vic, l’experiència 
que es va adquirir amb l’ano-
menat Sant Jordi d’Estiu 
ha servit per aplicar-la a la 
situació actual: les parades 
es limiten a establiments de 
Vic, i estaran situades dins 
de les voltes, de manera que 
el públic hi accedirà només 
per fora. A la resta de la ciu-
tat, s’autoritzen parades de 
floristeries en barris sempre 
que estiguin separades i amb 
autorització prèvia. S’ha 
donat permís també a sis 

TOYOTA CASACUBERTA
casacuberta.toyota.es

Ctra. Manlleu, 36 VIC
938 862 022
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entitats del tercer sector per-
què puguin sortir a vendre i 
obtenir recursos per a inicia-
tives socials. Manlleu també 
situarà les parades a la plaça 
de Fra Bernadí i Moià, a la 

plaça Major. En altres muni-
cipis s’ha estat més restric-
tiu, i els llibreters i floristes 
només podran parar davant 
dels seus establiments, com 
a Ripoll (vegeu més informa-
ció de les activitats a la pàgi-
na 12 i a l’Agenda). 

El Sant Jordi del retorn al 
carrer es viurà també amb 
normalitat des del punt de 

vista editorial, amb un ritme 
de publicacions que ha estat 
l’habitual. Els autors han 
aprofitat els darrers dies per 
fer presentacions i deixar 
exemplars signats a les llibre-
ries. Aquesta setmana, han 
passat per Vic entre d’altres 
Rafel Nadal i Martí Sales. Pel 
que fa a novetats d’autors 
osonencs (vegeu pàgines 6, 8, 
9 i 10) el Sant Jordi d’aquest 
any arriba amb títols publi-
cats els darrers mesos per 
Najat El Hachmi, Albert Om, 
Laila Karrouch, Albert Cana-
dell o Antoni Pladevall. 
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Els llibreters, a punt d’anar a Plaça

Vic Les parades encara no estaven munta-
des, però els llibreters ja van ser a la plaça 
Major de Vic, aquest dijous, carregats de 
llibres. A la fotografia, d’esquerra a dreta, 

Toni Ferron (Foster & Wallace), Eva Dom-
per (Cafè de les Lletres), Jordi Anglada 
(Llibreria Anglada), Lluís Codina (Abacus), 
Pilar Vila (Mater) i Xavier Cortacans (Mun-
tanya de Llibres). 

Durant la 
pandèmia, ha 
crescut el gust 
per la lectura
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El Sant Jordi de fa 25 anys va coincidir a Vic 
amb la inauguració de la Biblioteca Joan Tria-
dú, que passava a ser la de referència a Osona. 
Ara, es prepara per passar el relleu a la nova.

La Triadú, 25è  
aniversari amb 
un futur incert

La biblioteca de Vic, inaugurada el 24 
d’abril de 1996, deixarà de ser la princi-

pal quan s’inauguri la nova

Vic

Jordi Vilarrodà

El dia de la inauguració ofi-
cial, el 24 d’abril de 1996, el 
que llavors era president de 
la Diputació de Barcelona, 
Manuel Royes, va dir que la 
nova Biblioteca Joan Triadú 
de Vic era “a l’avantguarda 
del sistema bibliotecari de 
Catalunya”. El claustre de 
l’antic convent del Carme 
de Vic –on feia tot just un 
mes que funcionava tam-
bé el Museu de l’Art de la 
Pell– era un marc magnífic 
per a la sala de lectura, amb 
els prestatges mòbils de lli-
bres i les taules. I també (oh, 
miracle!)  connexió a inter-
net, una autèntica novetat 
que justificava la referència 
a l’avantguarda que havia fet 
Royes. El seu fons de 45.000 
llibres sumava els que hi 
havia a l’antiga biblioteca 
Jaume Balmes, de la xarxa 
de la Diputació, i els de la 
biblioteca de La Caixa, totes 
dues tancades. Ara fa 25 anys 
d’aquella data, i la biblioteca 
flamant a la qual es va donar 
el nom del crític literari i 
pedagog Joan Triadú no ha 
envellit bé. L’espai continua 
oferint un excel·lent aspecte, 
però és del tot insuficient 

per al fons de documents 
(que s’ha duplicat des de la 
inauguració) i no ofereix 
les prestacions que avui 
s’esperen d’una biblioteca. 
L’aniversari arriba en el 
moment en què les obres de 
la nova Biblioteca Pilarín 
Bayés avancen a bon ritme, 
al solar de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil. D’aquí a 
un any, es preveu que sigui 
la nova biblioteca comarcal 
d’Osona, mentre que el futur 
de la Triadú és incert. 

No van passar gaire anys 
fins que es va veure que l’es-
pai, per més gran que sembli, 
quedava insuficient. L’actual 
directora, Ester Farrés, no hi 
treballava encara en aquell 
moment, però recorda haver 
estat present en la inaugu-
ració. Més tard, quan hi va 
entrar, les necessitats d’es-
pai ja s’havien fet evidents. 
“Fa anys que ens ha quedat 
petita, perquè el fons ha 
anat creixent”, explica. No 
només això: als anys 90 enca-
ra hi havia el concepte que 
la biblioteca era un lloc de 
silenci i estudi, i que amb un 
sol espai que complís aques-
tes condicions n’hi havia 
prou. Què millor que l’antic 
claustre cobert, per facilitar 
aquest ambient? A part, hi 

havia només una sala infan-
til. Però les necessitats han 
anat canviant: els universita-
ris busquen més silenci, els 
altres estudiants un lloc per 
compartir treballs. O simple-
ment, un espai de trobada. 
Hi ha qui hi va per connec-
tar-se a internet (algun dia 
s’haurà de parlar a fons del 

paper de les biblioteques 
públiques en la superació de 
la bretxa digital), i altres que 
hi entren quan toca sessió 
del seu club de lectura. “En 
general, el públic jove reque-
reix un espai més informal, 
ja fa temps que sabem que 
separant adults i infants no 
n’hi ha prou”, diu la directora. 

En la mateixa planta de 
l’antic convent reformat, 
s’hi va ubicar al principi l’Ar-
xiu Comarcal d’Osona, que 
també va quedar encotillat. 
Quan l’any 2010 va migrar 
a un nou edifici, prop del 
Coll de Vic, es va alliberar un 
espai que la Biblioteca Joan 
Triadú ha utilitzat en part i 
que els va permetre dispo-
sar d’una sala d’activitats. 
Però l’emmagatzematge de 
llibres continuava essent un 
problema. “Una biblioteca 
moderna necessita un espai 
per a cada activitat, i la nova 
ho tindrà”. L’horitzó que es 
fixa l’Ajuntament per inau-
gurar-la és d’aquí a un any, el 
Sant Jordi de 2022. Les obres 
han continuat a bon ritme, 
i només es van aturar en les 
setmanes del confinament 
més estricte, entre finals de 
març i principis d’abril de 
l’any passat. 

Però què passarà amb la 
Biblioteca Joan Triadú? O 

millor dit, amb l’espai que 
ocupa? Des de l’Ajunta-
ment, es donen pocs detalls: 
“Continuarà essent un espai 
cultural, de trobada i de lec-
tura, vinculat a la Biblioteca 
Pilarín Bayés”. Però no hi ha 
més precisions “perquè s’es-
tà pendent d’altres iniciati-
ves i de converses amb altres 
administracions”. Sembla 
clar que gairebé la totalitat 
del fons bibliogràfic es tras-
lladarà a la Biblioteca Pilarín 
Bayés, i que a la Triadú hi 
quedarà una petita quan-
titat de llibres. El mateix 
passaria amb el personal, 
que se n’aniria cap a la nova, 
excepte el mínim imprescin-
dible, que podria ser d’una 
sola persona. Seguiria com 
a punt de préstec, i sempre 
que es demanés algun llibre 
que no estigués disponible se 
li portaria a l’usuari des de 
la biblioteca nova. L’actual 
sala infantil i l’Espai Josep 
Romeu, habilitat com a sala 

Els 80 anys de Pilarín Bayés, treballant
Vic La persona que dona nom a la futura biblioteca de Vic està 
d’aniversari: Pilarín Bayés ha complert els 80 anys en plena 
activitat creativa, tot i que una caiguda l’ha obligada aquests 
dies a afluixar l’activitat. Les lesions en dos dits de la mà dre-
ta i una contusió a la cara no li han impedit, però, de dedicar 
llibres. Ella mateixa va donar a conèixer l’“entrompassada” a 
través de les xarxes socials. Aquest dimecres, en declaracions 
al programa Torn de tarda, des dels estudis d’EL 9 TV, assegu-
rava que continuava dibuixant, “perquè continua essent el més 
bonic del món, és com un joc”. Pilarín va rebre la felicitació 
d’EL 9 NOU, del qual és col·laboradora des del primer número. 
A la fotografia, amb les flors que se li van entregar com a obse-
qui, davant de la casa de Can Bayés, on va néixer. L’Editorial 
Mediterrània, amb la qual acostuma a publicar la seva obra, 
també ho ha commemorat amb l’edició d’una tria personalit-
zada de la sèrie Petites històries en capses de 15, 20, 25 o 30 lli-
bres. Totes inclouen una làmina inèdita dibuixada amb motiu 
de l’aniversari. 
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Aviat es va fer 
petita: té el doble 

de llibres que 
quan va obrir

Ambient a la Biblioteca Joan Triadú aquest dijous a la tarda, a dos dies de celebrar el seu 25è aniversari



NOTICIESNOU9EL

Joan Triadú, en  
vida i en memòria

Vic En la inauguració de 
la biblioteca, Joan Triadú 
va dir que representava “la 
culminació d’una llarga, 
diversa i apassionada rela-
ció amb el llibre”. Triadú 
es va sentir molt lligat en 
vida a aquesta biblioteca. I 
el seu fill, Joaquim Triadú,  
confessava dijous passat 
l’emoció en veure “que el 
llegat del pare segueix viu”. 
Ho feia en la inauguració de 
la mostra “Joan Triadú a la 
ciutat dels llibres”, que fins 
al dia 8 de maig es pot veure 
a l’entrada de la biblioteca, 
i que forma part dels actes 
que es fan enguany per 
commemorar el centenari 
del naixement del pedagog 
i crític literari. “Creiem que 
la funció feta en els 25 anys 
de la biblioteca el faria estar 
orgullós”, va dir l’alcaldes-
sa Anna Erra. L’exposició 
repassa en diversos plafons 
la seva trajectòria i inicia 
a Vic un recorregut que la 
portarà per diversos llocs de 
Catalunya. A la fotografia 
superior, Triadú en la inau-
guració de la biblioteca i a 
la inferior, l’obertura de la 
mostra, dijous passat. 

Compra les teves 
roses o llibres en 

aquests establiments 
i entraràs en un

SORTEIG D’ENTRADES
per a un esdeveniment 

cultural a Ripoll.

Dijous, 22
Revetlla de Sant Jordi a l’Espai Espriu
(davant la biblioteca Lambert Mata)
18h “Presència de Josep Carner. 1884-1970. Cinquan-
tenari de la seva mort” Lectura de poemes  per M.
Dolors Vilaplana, comentaris de Florenci Crivillé
19h  Acte d’Òmnium Cultural “Tastet d’autors locals” 

Divendres 23
Diada de Sant Jordi. Parades de llibres i roses a:
ESPIGA VERDA - Pg. Sant Joan, 14
GRÀFIC PAPER - C. Ter cantonada amb C. Progrés, 27
OCELLS I PLANTES ALARCÓN - C. Progrés, 13
PAPER TISORA - Pl. Clavé, 1
RAMS N’ROSES - Ctra. Barcelona, 44B
18h Concert de sardanes  amb la Cobla Tres vents,
       a la plaça Sant Eudald
19.30h Cine Club, “ Solo nos queda bailar”
            de Levan Akin, al Teatre Comtal

Dissabte 24
12a Mostra d’artesania, de 9 a 14 h
       a la plaça de La Lira

Diumenge 25
12h En Patufet (i els seus pares) 
       Teatre Nu, al Teatre Comtal

+ info: www.ripoll.cat  
#ripollpercompartir

Agrupació
Sardanista
de Ripoll
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d’exposicions fa sis anys, 
podrien complir aquesta fun-
ció, però el gran espai central 
encara no se sap quin ús 
tindrà. L’Ajuntament, que al 
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Ambient a la Biblioteca Joan Triadú aquest dijous a la tarda, a dos dies de celebrar el seu 25è aniversari

principi parlava de mantenir 
la Triadú com a biblioteca 
del centre de la ciutat, ha 
considerat diverses opcions. 
Però la Diputació té clar que 
només hi haurà una bibliote-
ca a Vic.  

Les instal·lacions en qual-
sevol cas necessitaran refor-
mes perquè les avaries de 
serveis i altres incidències 
sovintegen. En alguna ocasió 
han hagut de tancar la bibli-
oteca perquè la calefacció 
no funcionava, i també ha 
patit degoters. Problemes 
que han anat sortint en un 
edifici que en el seu moment 
va cridar l’atenció per l’atre-
viment de les solucions que 
hi havia adoptat l’estudi 
Bosch-Cuspinera, autors del 
projecte. La biblioteca, però, 
era la cirereta del pastís d’un 
projecte que tenia un altre 
propòsit principal: acollir la 
col·lecció d’objectes de pell 
acumulats al llarg d’una vida 
per l’empresari Andreu Colo-
mer Munmany, que va com-
prar l’antic convent i pos-
terior escola dels Maristes 
–pràcticament una ruïna–, 
la va cedir i va convèncer la 
Generalitat perquè invertís 
en la seva rehabilitació. El 
museu també ha complert 25 
anys, i amb una vida diferent 
també a aquella per la qual 
havia estat creat. JO
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    PUBLICITAT Sant Jordi
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‘Que Al·là em 
perdoni’
Autora
Laila Karrouch
Editorial
Columna

És possible l’amor entre una persona de creences 
profundes –en aquest cas, de religió musulma-
na– i una altra que no té cap creença perquè és 
atea? Aquesta és la gran pregunta que es planteja 
l’escriptora vigatana Laila Karrouch en el llibre 
amb què torna a primer pla després de sis anys 
sense publicar. Una narració que té com a prota-
gonistes la Samira i en Jordi, a qui la casualitat 
porta a trobar-se. Els grans amors no es busquen, 
es troben, i així naixerà el seu. Però els obstacles 
que hauran de superar per cada banda són grans: 
ella és filla d’un pare que l’estima molt, però que 
és referent religiós de la comunitat, i ell, amb una 
mare possessiva, està a punt de casar-se. Tirar 
endavant la relació els representarà trencaments 
dolorosos. I un sobretot: en Dadi, el germà amb 
Down de la Samira, a qui estima més que a ningú 
en el món. 

‘Dilluns ens 
estimaran’
Autora
Najat El Hachmi
Editorial
Grup 62

Najat El Hachmi es proclamava guanyadora del 
Premi Nadal 2021 amb aquesta novel·la, escrita 
per ella mateixa en dues versions, en català i cas-
tellà, la llengua en què es convoca aquest guardó 
històric. L’escriptora de Vic hi parla d’una noia de 
família musulmana que viu “la perifèria de la pe-
rifèria”, un barri on creix fent llistes d’allò que li 
sembla que ha de fer per ser estimada. Coneix una 
altra noia amb qui estableix una connexió profun-
da, tot i la seva diferència de caràcter. I neix una 
amistat que serà taula de salvació en moments 
difícils que van venint. Pel casament amb algú 
que no és allò que semblava, pels trencaments fa-
miliars, per les traves que es troba en la societat... 
Saltant obstacles, un darrere l’altre, en una lluita 
per allò que al final entendrà que era l’objectiu 
principal: ser protagonista de la pròpia vida. 

‘L’endemà de la 
teràpia’
Autor
Ramon Mas
Editorial
Ed. de 1984

Feia temps que Ramon Mas tenia 
ganes de parlar de les teràpies al-
ternatives, els gurus i l’autoajuda. 
I ho fa en aquesta novel·la satírica 
breu i intensa en què seguim els 
passos de l’Ernest Borginyac. Un 
home que s’apunta a un retir en 
un pis de l’Eixample, on viurà sis 
dies dels més intensos i inespe-
rats de la seva vida. I es trobarà 
amb forces que no controla.

‘Aquell vol de 
papallones’
Autor
Edu Sallent
Editorial
Desnivel

Han passat anys des de l’èxit de 
Mentre hi hagi llum, un llibre que 
surt de la necessitat de l’escala-
dor Edu Sallent d’exorcitzar una 
tragèdia. Ara, en un llibre llumi-
nós, dibuixa el seu camí d’amor a 
les muntanyes a través de tots els 
moments bons que hi ha viscut, 
de les persones amb qui s’ha 
encordat. De tot allò pel que creu 
que val la pena viure. 

‘L’home de la 
muntanya’
Autor
Gerard Canals
Editorial
La Equilibrista

Al Pirineu, fins no fa tants anys, 
es caçaven ossos. Però no amb ar-
mes de foc: hi havia caçadors que 
s’hi enfrontaven amb un ganivet, 
en una lluita cos a cos on home 
i bèstia s’hi jugaven la vida. El 
protagonista de la novel·la és un 
home que surt de casa, on deixa 
la dona i fills, per anar a caçar un 
os en plena tardor, just abans que 
l’animal s’amagui a hivernar.

‘Un tarambana’
Autor
Josep Comas, ‘En 
Josep de Sora’
Editorial
Gombau de Besora

El tarambana del títol es basa en 
un personatge real, conegut per 
l’autor i amb qui va mantenir 
llargues converses. El nen que és 
enviat a una altra casa a fer de 
pastor, el jove que marxa de casa, 
l’home que no fa arrels ni en un 
lloc ni en una família, el vell que 
torna al lloc d’on va sortir. Tot 
plegat, amb el ric llenguatge a 
què ens té avesats l’autor. 

‘Carrer de la 
Mussara’
Autora
Glòria Llobet
Editorial
autoedició

Torna Glòria Llobet, després 
d’uns anys de silenci literari. Amb 
una llarga trajectòria en novel·la 
infantil i juvenil, el retorn el fa 
en aquest cas amb un relat per 
a adults. S’ambienta tot en un 
carrer, en un poble que situem al 
sud de Catalunya. Cases noves i 
algunes de velles on viuen gent 
de perfils diversos: un matrimo-
ni de gent gran, uns estudiants, 
parelles de diverses edats amb 
crisis també diverses, una família 
d’immigrants romanesos... i una 
casa buida on dos joves del carrer 
busquen un recer per trobar-se. 
Un panorama que l’autora descriu 
amb mà destra, fent partícip el 
lector de tot el que passa portes 
endins, com si aixequés la teula-
da i ens permetés anar veient en 
l’interior de les cases. I quan hi 
podem posar la mirada, compro-
vem que allò que hi ha a dins no 
és el mateix que s’aparenta des 
de fora. Un personatge extern al 
carrer apareix de tant en tant, per 
sotjar la casa d’un jove separat i 
amb fills amb qui ha tingut una 
relació. Una ombra que, imper-
ceptible, cau sobre el carrer de la 
Mussara i que tindrà a veure amb 
el que hi passa al final. 

‘El filat de la 
llibertat’
Autor
Jordi Bosch
Editorial
Çtrencada

Una novel·la sobre un període 
fosc d’un temps fosc, el de la 
Guerra Civil, narrat per l’autor 
que va debutar ara fa dos anys 
amb El fals testament. En aquest 
cas, la història se situa a Vic, amb 
incursions en comarques prope-
res, i els seus protagonistes són 
dos milicians moguts pels ideals. 
Encara que la barbàrie també s’hi 
veu reflectida. 

‘Crònica en blanc
i negre’
Autor
Joan Roca
Editorial
Stonberg

La trilogia que Joan Roca va ini-
ciar amb Arrels de pedra (2011) i 
va continuar amb Olor de resclosit 
(2019) es tanca ara amb aquest 
tercer títol, ambientat en el món 
rural com els anteriors. Contem-
plem una família al llarg de tres 
generacions, que viu en una casa 
al cor de la Plana. I que veu com 
el polígon va avançant i amenaça 
de canviar-los la vida. 

‘Rebrot de bosc’
Autor
Albert Canadell
Editorial
Pagès editors

El resultat del segon premi 
literari obtingut enguany per 
Albert Canadell, en aquest cas el 
de Narrativa Breu de Mollerussa. 
Hi continua la reflexió iniciada 
amb Inesperat Walden (2013): la 
relació de l’home amb la natura, 
la possibilitat de viure la utopia. 
En aquest cas, dos personatges 
antagònics que viuen en el fons 
d’un barranc. 

‘La ferida’
Autor
Albert Canadell
Editorial
Pagès editors

Amb aquest títol, Albert Canadell 
es proclamava guanyador del 
Premi Joaquim Ruyra de 2020, 
un dels històrics de la literatura 
catalana, just abans de l’esclat de 
la pandèmia. En realitat, són dues 
històries sense connexió entre 
l’una i l’altra que tenen un punt 
en comú: totes dues passen al Bra-
sil, un país que l’autor coneix per 
haver-hi viscut ell mateix durant 
un temps. Viatgem de punta a 
punta de l’Amazònia en uns relats 
construïts per precisió d’orfebre. 
El primer, Marajó, ens situa en 
una illa al final del gran riu on 
van a parar personatges deixats 
de la mà de Déu, com l’al·luvió del 
corrent de la vida. Els microbios es 
guanyen la vida com poden, creen 
petites comunitats i intenten 
sobreviure en un lloc on sovint 
treu el cap la violència. El segon 
relat, Rai, explica l’experiència 
d’un estranger que en la seva 
deriva pel Brasil acaba convivint 
amb un poble indígena. I convidat 
a provar una poció sanadora que el 
pot situar en un atzucac: intentar 
viure en un lloc del qual saps que 
mai formaràs part del tot, o voler-
ne marxar però trobar-t’hi estra-
nyament atrapat. 
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‘Portes endins’
Autora
Noemí Morral
Editorial
La Gamberra

Els llibres de Noemí Morral no són planificats. 
Acostumen a aparèixer com un clic que posa en 
marxa la creació poètica i els dibuixos, en un pro-
cés paral·lel. En aquest cas es va produir durant 
el confinament, després d’uns primers dies de 
desconcert. En aquest cas, va ser l’àudio que li 
va enviar una amiga amb el so del mar, que no es 
veu des de casa seva. “Comença un viatge incert 
/ portes endins”, va escriure Noemí Morral. I de 
mica en mica, va anar desgranant les sensacions 
d’aquells dies d’incertesa, de por, però també de 
descobriments perquè, de cop i volta, disposàvem 
de més temps. I acompanyant-les amb els seus di-
buixos de traç essencial, creant vinyetes poètiques. 
Hi ha dates, però aquest llibre no vol ser explíci-
tament un dietari. Sí que té un final clar: el dia 
de maig en què, amb totes les limitacions, s’acaba 
aquella vida que vam menar portes endins. 

‘La clau anglesa’
Autor
Antoni Pladevall
Editorial
Univers

En aquesta novel·la ambientada al fictici poble de 
Cruallops, alguns dels temes centrals són el destí 
–la fatalitat, si es vol– i també la culpa i el perdó, 
indissociables. Antoni Pladevall els tracta a través 
d’un relat coral, com la major part de la seva obra, 
però amb dos personatges que porten el pes prin-
cipal. Un és en Tomàs de Bancells, un home que 
viu dins d’una finca, en una caseta prefabricada, 
que fa de mecànic ocasional i sobre el qual campa 
la rumorologia perquè sembla que ha fugit d’un 
passat una mica misteriós. L’altre, el personatge 
femení, amb un pes gairebé més gran, és la Rosa 
de l’Albereda, propietària rural, de qui el lector 
s’assabenta ben aviat que ha tingut un gir cruel i 
inesperat que li ha canviat la vida. L’escriptor de 
Taradell torna a escenaris rurals, recuperant –com 
deia ell mateix– “el punt d’agror de les meves 
primeres novel·les”. 

‘Idil·lis i cants 
místics’
Autor
Jacint Verdaguer
Editorial
Verdaguer Ed.

Un nou volum de l’Obra Com-
pleta de Verdaguer ha vist la 
llum. Els Idil·lis i cants místics, 
en una edició a cura de Josep 
Camps i Arbós, va ser el primer 
llibre publicat pel poeta després 
de L’Atlàntida, l’any 1879. Poe-
sia religiosa entre la qual hi ha 
peces tan conegudes com Plor de 
tórtora, Volada de l’ànima o Sant 
Francesc s’hi moria. 

‘Aiguaneix’
Autor
Anton Carrera
Editorial
Témenos Ed.

Divuitè llibre en la trajectòria 
d’Anton Carrera, que en aquest 
cas tria per titular-lo una paraula, 
Aiguaneix, que significa el lloc on 
sorgeix l’aigua de dins de la terra. 
Com ella, la poesia de Carrera 
emergeix del fons, i en aquest cas 
per parlar del món en tres parts: 
el mineral, el de la natura (i la 
poesia) i el personal, humà, en un 
balanç de la pròpia existència. 

‘Una sortida al 
Parnàs’
Autor
Salvador Giralt
Editorial
Edicions Tremendes

Segons la mitologia grega, la 
muntanya del Parnàs estava con-
sagrada a Apol·lo i a les nimfes i 
era la residència de les muses. En 
aquesta ocasió, el Parnàs parti-
cular de Salvador Giralt podria 
situar-se a dalt de Sant Martí Xic.
Una excursió fins a aquesta ermi-
ta del Voltreganès, amb la tertúlia 
de poesia del Casino de Vic, ha 
inspirat aquest relat.

 

‘Temps de verema’
Autor
Francesc Orenes
Editorial
Autoedició

Francesc Orenes ha aplegat en un 
volum tota la seva producció poè-
tica escrita al llarg de més de deu 
anys. El resultat és un llibre que 
l’autor no va concebre de manera 
unitària, i que reuneix poemes 
molt diversos, però que tenen un 
fil comú: l’homenatge a la poesia 
com a companya que ha estat amb 
ell tota la  vida, sigui llegint-la o 
escrivint-ne.

‘Arracades 
d’avellaner’
Autora
Montse Homs
Editorial
Barcanova

Guanyadora del Premi Guillem 
Cifre de Colonya a Mallorca, 
aquesta novel·la per a infants té 
com a protagonista una nena, 
la Lisa. La tranquil·la vida de la 
seva família s’altera el dia que a 
la mare li ofereixen una feina a 
Hong Kong. Els adults no li pre-
gunten directament què en pensa, 
del trasbals que això portarà, i 
ella crea un món imaginari que li 
permet sortir d’aquest ambient. 

‘Lengua de pájaro’
Autor
Jordi Chordà
Editorial
Caligrama

Jordi Chordà, de Vic, converteix 
en literatura la seva experiència 
viatgera. En aquest cas, una esta-
da a Israel, als anys 90, li serveix 
com a punt de partida per expli-
car una trama en què es reflecteix 
el conflicte amb els palestins, en 
aquell moment en el seu punt 
culminant. Un relat que es mou a 
mig camí entre la novel·la històri-
ca i la política. 

‘Loli’
Autora
Montse Romero
Editorial
Autoedició

Coneguda fins ara per la seva ac-
tivitat com a empresària, Montse 
Romero va fer la primera incursió 
en la literatura amb aquest relat 
basat en la vida d’una persona 
real. La Loli és una dona amb una 
infància difícil que cau després en 
el tràfic de droga i passa 12 anys 
en una presó del Perú. Des que ha 
sortit, dedica la seva vida a ajudar 
altres persones. 

‘El dia que vaig 
marxar’
Autor
Albert Om
Editorial
Univers

Ara fa sis anys, Albert Om va 
decidir que faria un parèntesi a la 
seva vida. Un temps per esbor-
rar-se i viure a un altre ritme, 
sense fer res que no fos pel gust 
de fer-ho. I per materialitzar-ho, 
va decidir marxar a Aix-en-Pro-
vence. Quan era petit, per a ell, 
l’estranger era França, el primer 
viatge fora de Catalunya que va 
fer amb els seus pares, i volia 
tornar-hi. Els pares pesaven, en 
aquesta decisió: era el moment 
en què veia que iniciaven un suau 
declivi en la seva vida, i intuïa 
que en el futur proper no tindria 
ocasió de fer una escapada com 
aquesta. El relat del que va passar 
en aquells pocs mesos en què 
el periodista taradellenc va ser 
fora dona forma a aquest llibre 
lluminós, escrit amb moltes dosis 
de tendresa i també d’humor. 
Seguim els passos d’Albert Om 
per la Provença (no cal anar gaire 
lluny per obrir espais de felicitat, 
de joie de vivre), l’acompanyem 
en els seus records d’infantesa, i 
en les ombres de preocupació que 
apareixien de tant en tant. Un 
llibre per gaudir, al cap de vint 
anys del seu darrer títol publicat, 
Els veïns de dalt. 

‘Els descobridors de 
paisatges’
Autor
David Vilaseca
Editorial
Tushita 

Els inicis del muntanyisme al 
Pirineu explicats en un relat que 
barreja la realitat i la ficció. El 
seu autor el situa al 1776, poc 
abans de l’inici de l’alpinisme, 
i l’any 1816, quan oficiosament 
es conquereix la Maladeta. Tot 
plegat s’ambienta a la Vall d’Aran, 
Benasc i Luchon i un dels prota-
gonistes és el mateix paisatge “i la 
manera que tenim d’observar-lo”.

‘Aquell anhel mai 
satisfet’
Autor
Jacint Verdaguer
Editorial
Autoedició

A mig camí entre la biografia i 
el recull de poesia, aquest llibre 
recupera part de l’obra que el poe-
ta ripollès Josep Giménez Este-
banell va elaborar durant la seva 
joventut i primera etapa adulta a 
Ripoll, i posteriorment també a 
Beuda i Vilafranca del Penedès. 
Giménez es va dedicar a la docèn-
cia, i paral·lelament va desplegar 
l’afició literària.

‘Fogueres al poblat’
Autor
Ramon Erra
Editorial
Cal Siller 

L’editorial Cal Siller de Prats 
recull en aquest llibre textos de 
Ramon Erra que parlen del seu 
país, el Lluçanès, o que expres-
sen una mirada al món des d’una 
òptica rural. L’escriptor de Santa 
Eulàlia de Puig-oriol els ha anat 
publicant durant anys en llocs 
com la revista La Rella, i també al 
seu blog El camp de l’Erra. Els ha 
editat el filòleg Florenci Barniol.
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Les últimes novetats
La setmana de Sant Jordi encara porta nous llibres a la llum

La residència de 
Campdevànol         
diu “T’estimo”

Campdevànol Un “T’es-
timo” en diferents llen-
gües (del català al rus o el 
japonès) acompanyat amb 
fotografies de 16 usuaris 
dona forma al llibre que la 
residència de Campdevànol 
ha editat amb motiu de Sant 
Jordi. És el novè any que el 
centre, gestionat per la Fun-
dació Vella Terra, publica un 
llibre amb motiu de la diada. 
Es podrà comprar a la resi-
dència, aquest divendres. 

‘Perlette’, un conte 
de les entitats de 
Vic per Sant Jordi

Vic A les llibreries de Vic es 
pot trobar a partir d’aquest 
divendres el conte Perlette, 
la gota d’aigua, que inclou 
una versió digital. Com en 
altres anys, el procés parteix 
dels alumnes del Voluntariat 
per la Llengua, que trien una 
narració entre les que es pro-
posen de diferents cultures. 
En aquest cas, és l’adaptació 
d’un conte francès. Fins 
arribar al llibre hi participen 
diverses entitats de la ciutat.

Un nou llibre de  
‘La Granota Nota’, 
amb EL 9 NOU

Vic Amb EL 9 NOU d’aquest 
divendres, els lectors rebran 
un exemplar gratuït de 
La Granota Nota i les flors 
màgiques. Es tracta d’un nou 
llibre, el tercer, amb les aven-
tures del personatge creat 
per Raquel Sans i Ramon Sol-
devila, cada una de les quals 
s’acompanya de cançons. 
Aquest divendres, els tres 
llibres i també el disc amb les 
cançons es podran trobar en 
una parada a la plaça Major. 

Primer llibre del 
riuprimerenc 
Frederic Tormo

Santa eulàlia de Riuprimer 

El funcionari estressat i altres 
‘cuentus’ és el títol amb què 
el riuprimerenc Frederic Tor-
mo s’estrena com a escriptor, 
un recull de 10 relats curts 
que tenen en comú l’ús de 
la ironia per parlar de tòpics 
presents en la nostra soci-
etat. La presentació serà 
aquest divendres a les 7 de 
la tarda a la plaça de la Vila, 
amb accés controlat i mesu-
res anti-Covid.

RAMON ERRA

Ramon Erra ha parlat sovint 
del Lluçanès, “el petit país 
que portem dins nostre”. 
Però aquests textos estaven 
dispersos en diferents llocs: 
des del seu blog –ara inac-
tiu– El camp de l’Erra fins a 
publicacions com La Rella 
o EL 9 NOU. Núria Vila, 
responsable de l’editorial 
Cal Siller de Prats, va tenir la 
idea d’aplegar-los en un sol 
llibre, que acaba de sortir a la 
llum amb el títol de Fogueres 
al poblat. Escrits lluçanesos, 
en una edició de la qual ha 
tingut cura Florenci Barniol i 
que s’acompanya d’una tren-
tena de fotografies també 
d’autors lluçanesos. 

JORDI BOSCH

Jordi Bosch es va donar a 
conèixer ara fa dos anys amb 
la novel·la El fals testament, 
que naixia de la seva passió 
per la genealogia. Ara torna 
amb un nou relat, El filat de 
la llibertat, que s’ambienta 
en els anys de la Guerra 
Civil. Els seus protagonistes 
són la Roser i en Valentí, 
dos membres de les Milíci-
es Antifeixistes, l’acció de 
les quals és encara motiu 
de debat en els inicis del 
conflicte. Bosch no estalvia 
“les atrocitats comeses” 
però hi reflecteix al mateix 
temps l’esperança que tenien 
alguns per construir “un món 
més igualitari i més digne”. 

ENRIC GODÓ

Enric Godó, regidor de 
l’Ajuntament de Calldetenes, 
publica la seva primera 
novel·la amb el títol de Tren-
ta-nou dies per salvar el món 
(Grama). Un relat d’aventu-
res “que es gesta en diversos 
llocs del món i amb desen-
llaç a Catalunya”, i que fa 
trontollar els fonaments de 
la mateixa Església. L’autor 
situa el seu relat en el marc 
de la “ficció humorística” i 
bona part de l’acció la ubica 
a Osona, el Ripollès i la Gar-
rotxa. Aquest divendres de 5 
a 6 de la tarda l’autor signarà 
exemplars a la plaça Vella de 
Calldetenes. La presentació 
serà el 14 de maig.

    PUBlICItat Sant Jordi
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‘Intrigues i poder al 
Vaticà’
Autor
Vicenç Lozano
Editorial
Pòrtic

A través del periodista vigatà Vicenç Lozano hem 
conegut les claus del que passava al Vaticà durant 
tres dècades. Un estat minúscul, però amb una 
influència grandiosa entre catòlics i cristians en 
general, i més enllà. Lozano explica en aquest 
llibre moltes coses que ha anat recollint i que no 
tenen cabuda en una crònica de televisió, però 
que resulten aclaridores sobre les figures de tres 
papes amb els quals ha conviscut: Joan Pau II, 
Benet XVI i Francesc, l’actual. La Banca Vaticana, 
la mort de Joan Pau I, el paper de Joan Pau II en la 
caiguda del bloc comunista, els escàndols de la pe-
deràstica, els esforços reformistes de Bergoglio... 
tot desfila en aquest llibre que es proposa contra-
dir el que un dia li va vaticinar un cardenal: “Com 
a periodista pots parlar del que vulguis, insinuar 
el que vulguis... però no et pensis pas que estaràs 
escrivint la veritat”. 

‘Picar pedra’
Autors
F. Codina / J. Puig-
cercós / J. Huguet
Editorial
Saldonar

Els tres autors han participat en 
la política en graus i mesures 
diferents des del mateix partit, 
ERC. I la miren ara des d’una dis-
tància prudencial, però amb ganes 
d’implicar-se i aportar la seves 
propostes de sortida a l’atzucac 
en què ens trobem i de gestió del 
mentrestant. Les línies mestres 
del que pot ser el camí del proper 
govern de Catalunya.

‘Et devia una carta’
Autor
Roger Canadell (ed)
Editorial
Eumo

Dos dels més grans poetes de la 
literatura catalana contempo-
rània, Miquel Martí i Pol i Pere 
Quart, van iniciar als anys 60 
una relació epistolar. Les cartes 
entre el rodenc i el sabadellenc 
van començar a trenar una relació 
que es convertiria amb els anys 
en una sòlida amistat. El filòleg 
Roger Canadell, també de Roda, 
les ha editades en un document 
literari i humà excepcional. 

‘La pell de Barrabàs
Autor
Miquel Codina
Editorial
El 9 Nou

L’auge i la caiguda de la indústria 
adobera a Vic, explicades amb sin-
ceritat i estil per qui en va ser un 
testimoni de primera fila, l’em-
presari i editor Miquel Codina. La 
història d’una empresa familiar  
que després de la postguerra 
s’afegeix al sector, creix fins a 
situar-se entre les grans i, al final, 
ha de mirar cap a l’exterior per so-
breviure mentre tanca la fàbrica 
de Vic. 

‘Partides 
simultànies’
Autor
Joan Rusiñol
Editorial
Rosa dels Vents

Quina ha estat la relació entre 
Catalunya i Euskadi durant el 
procés? Per què el govern basc 
se’n va anar distanciant? Aquestes 
i altres claus d’una vinculació que 
a vegades no és tan estreta com 
sembla les explica el periodista 
tonenc Joan Rusiñol, un dels 
millors coneixedors catalans de la 
política basca, que dibuixa els dos 
camins diferents cap a un mateix 
objectiu, un estat propi.

‘La manada digital’
Autor
Josep Burgaya
Editorial
El Viejo Topo

L’historiador Josep Burgaya volia 
desmuntar la idea que s’accepta 
de manera gairebé acrítica sobre 
la bondat de les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
I n’explica l’altra cara en aquest 
llibre que porta un explícit subtí-
tol: Feudalismo hipertecnológico 
en una democracia sin ciudada-
nos. L’actual degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC sustenta la seva anàlisi 
sobre una lectura dels analistes 
més solvents que han estudiat a 
tot el món les implicacions d’una 
revolució que, segons ell, és tan o 
més profunda que les altres dues 
que s’han viscut en la història, 
la neolítica i la industrial. No es 
tracta només d’un canvi tecnolò-
gic sinó de paradigma: des de la 
nostra pròpia configuració mental 
fins a les estructures econòmi-
ques, passant per les implicacions 
polítiques. El de Burgaya no és 
un llibre apocalíptic ni antitec-
nològic, però sí que encén molts 
llums d’alerta i també fa propos-
tes concretes. Perquè, en aquests 
moments, les grans tecnològiques 
tenen un poder que ultrapassa 
el de la gran majoria d’estats del 
món. 

‘Abecedari de cel 
i terra’
Autor
V. Amat / J. Piella
Editorial
Eumo

Els infants senten una fascinació 
per la natura, per tot allò que es 
mou al cel i a la terra: des d’una 
marieta fins a un núvol. Vanesa 
Amat, autora del text, segueix 
l’ordre de l’abecedari i a cada 
lletra li adjudica una paraula, un 
petit poema i una curiositat, que 
ajuden a les ganes de descobrir 
món que tenen els petits. Amb 
il·lustracions de Judit Piella. 

 

‘Per què es riuen 
de Noa’
Autor
Àlex Font
Editorial
Bellaterra Ed.

En aquest conte es mostra com 
Noa va a l’escola i el seus com-
panys es riuen de determinades 
accions que fa, per la qual cosa 
intenta canviar la manera de fer 
i de ser per adaptar-se. Fins que 
arriba a un punt en què explota i 
diu: “Soc en Noa, no la Noa”. Un 
conte per explicar als infants a 
partir de 6 anys que ser diferent 
no té res d’estrany.

‘De zero a quatre mil 
seixanta-un metres’
Autora
Irene Gonzalo
Editorial
Punt volat

El dia 5 d’octubre de 2019, la jove 
rodenca Irene Gonzalo va rebre 
una trucada llargament esperada: 
la citaven per a un trasplanta-
ment de fetge al cap de poques 
hores. Des que estava en llista 
d’espera, havia decidit portar un 
diari de l’experiència, com a terà-
pia. Els alts i baixos, el patiment 
i la superació, i al final, la nova 
vida que se li ha obert. 

‘L’oratòria a l’abast 
de tothom’
Autora
Mariona Casas 
Editorial
Eumo

Parlar en públic us fa tremolar 
només de pensar-hi? Com s’ha 
d’encarar qualsevol presentació 
oral? I amb quin suport de les tec-
nologies? Un conjunt de pregun-
tes a les quals dona resposta, des 
del punt de vista teòric i pràctic, 
aquest llibre de Mariona Casas, 
professora de la UVic-UCC, escrit 
juntament amb Josep M. Castellà 
i Montserrat Vilà.

‘El gran pla’
Autora
Isabel Armijo
Editorial
Salvatella

La vigatana Isabel Armijo, eco-
nomista i professora d’Economia 
d’alumnes d’ESO i Batxillerat, 
posa aquest món a l’abast dels 
joves en un llibre pensat per a 
ells. L’Eric, l’Àlex i l’Enara volen 
fer-se milionaris, però aviat des-
cobriran que no és fàcil: hauran 
de saber nocions d’economia, 
i de sentit comú. I recorren als 
seus besavis. 

‘La gallina cluck 
cluck’
Autora
Lídia Munmany
Editorial
D’Algun-lloc

En Magí i l’Estel van néixer fa 
sis anys per gestació subrogada, 
i la seva mare va idear aquest 
conte per explicar-los aquest fet 
de manera que ells ho poguessin 
entendre: un gall i una gallina 
tenen un ou però no el poden co-
var. I busquen algú que els ajudi a 
fer-ho. Un llibre il·lustrat per Isa 
Basset. 

‘La Rodols té visita’
Autores
D. Masferrer / M. 
Solà
Editorial
Neopàtria

Dolors Masferrer, mestra jubilada 
de Torelló, va patir una malaltia 
i després d’una operació, mentre 
era a casa, va descobrir que un 
parell de mallarengues havien fet 
niu al jardí. Es va transformar en 
una nena, la Rodols, protagonista 
d’aquest conte il·lustrat per Maria 
Solà que explica com la capacitat 
d’imaginar i escriure ens pot aju-
dar en els moments difícils. 

 

‘L’illa’
Autors
Maria Saladich / 
Eudald Palma
Editorial
L’Obrador

Cadascú de nosaltres viu en una 
petita illa. A vegades hi estem 
prou confortables i segurs, 
sobretot els darrers mesos. Però 
si sortim a visitar altres illes, des-
cobrirem que també ens hi podem 
sentir bé. És la història ideada 
per Eudald Palma i il·lustrada 
per Maria Saladich que s’explica 
en un llibre preciós, per llegir en 
família. 
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Per Sant Jordi, un drac
Publiquen un llibre sobre la llegenda del drac de Vilallonga il·lustrat per Pilarín Bayés
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Pere Sau, impulsor de la iniciativa, amb l’escultura del drac que va fer el ferrer Pep Hubach i el llibre publicat

Vilallonga de Ter

Ariadna Reche

Un drac, una jove i una 
bruixa són els personatges 
principals del conte El drac 
de Vilallonga, que Vilallonga 
de Ter acaba de publicar 
amb il·lustracions de Pilarín 
Bayés. El relat és una adap-
tació per a infants de la lle-
genda El drac del Quer, que 
va escriure el camprodoní 
Josep Miró Ballabriga entorn 
de l’enorme drac de forja que 
hi ha al municipi, ubicat sota 
la masia del Quer. El drac de 
Vilallonga barreja elements 
de rondalles tradicionals 
del poble, com la bruixa 
Malavella, amb personatges 
nous.

Tant la llegenda com el 
conte han estat impulsats 
per Pere Sau, fill del Quer, 
i es materialitzen en un 
“petit parc temàtic” que ell 
mateix va construint –amb 
peces pròpies i del ferrer 
Pep Hubach– en un vessant 
de muntanya sota la masia. 
El drac va ser la primera 
peça del conjunt que Sau va 
encarregar al ferrer de Pardi-

nes. Un parell de cops al dia, 
surt de la balma on s’amaga 
movent les ales i traient fum 
per la boca. Des que es va 
instal·lar, ara fa set anys, no 
ha parat d’atraure visitants al 
municipi. I Sau espera que la 
publicació del conte encara 
n’hi atregui més.

Actualment, al recorregut, 

que es pot fer a peu, s’hi 
poden veure més figures de 
ferro com la bruixa o una 
àguila, però també creacions 
de l’artífex del Quer com la 
capella, la Trona o l’Univers 
Esgarriat, entre d’altres. 
Tots els elements apareixen 
al conte i la construcció no 
s’atura perquè encara hi falta 

algun personatge. De fet, 
tant la figura de la Violant 
–la jove del conte– com de la 
casa d’ella ja estan en marxa. 
“En un futur, m’agradaria 
posar-hi també un bar i que 
la gent s’hi pugui estar més 
estona”, explica Sau.

La iniciativa d’aquest pro-
jecte transversal va sorgir el 

2014. Sau disposava d’uns 
“terrenys buits” amb vistes 
del poble a vol d’ocell. “Vaig 
pensar que s’hi havia de fer 
alguna cosa i aquí va néixer 
tot”, explica. Editar un conte 
infantil no ha estat casual: 
“Si l’espai té èxit, és gràcies 
a la mainada”. I per això, s’ha 
decidit a fer un conte per fer-
los l’experiència més enri-
quidora. A més, el vilallonguí 
creu que ambdues iniciatives 
es complementen: “El llibre 
es veurà més arreu i, en can-
vi, les peces són només aquí”.
Per a la publicació, “el millor 
reclam era la Pilarín”. Un 
cop acceptada la petició, la 
il·lustradora es va desplaçar 
fins a Vilallonga de Ter per 
conèixer l’espai de prop. Grà-
cies a la visita, als dibuixos 
del conte s’hi reconeixen els 
diferents personatges i el 
terreny on estan col·locats. 
“Tot el que figura al conte, va 
lligat amb el que hi ha aquí”, 
diu Sau.

El llibre –editat per l’Ajun-
tament amb el suport de la 
Diputació de Girona, l’enti-
tat Jovent de Vilallonga i el 
mateix Sau– es pot comprar 
per 12 euros a diferents 
establiments de Vilallonga, 
Camprodon i Sant Joan de 
les Abadesses. Aviat, s’espera 
poder distribuir per altres 
punts de la comarca part dels 
1.000 exemplars d’aquesta 
primera edició.
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vespre, també a l’Eliseu, hi 
ha concert amb Faneka. 

SANT JOAN ABADESSES 

El Sant Jordi de carrer es 
recupera a Sant Joan amb 
el passeig del Comte Guifré 
com a escenari principal de 
les activitats. Al matí hi pas·
saran els alumnes de l’ins·
titut escola Mestre Andreu 
per llegir textos literaris. A 
la tarda, el Consistori Juvenil 
proposa una parada d’inter·
canvi de llibres, seguida d’un 
contaconte amb Carme Bru·
garola. 

TORELLÓ

Sant Jordi i Santa Jordina. 
Sota aquest nom s’han pro·
gramat els actes de Torelló. 
A 2/4 de 6 de la tarda, alum·
nes de l’Escola de Música de 
Torelló, els Rapsodes de la 
Vall del Ges i Nou69 Teatre 
oferiran un recital a la plaça 
Nova. A partir d’aquest dia, 
la Biblioteca Dos Rius acull 

també el muntatge La rosa 
dels somnis, preparat per l’Es·
cola d’Arts Plàstiques. 

VIC

A partir de les 5 de la tarda, 
pel centre de la ciutat, tindrà 
lloc el joc de pistes Patges de 
Sant Jordi, destinat a infants 
d’entre 5 i 10 anys. Per resol·
dre’l caldrà visitar sis localit·
zacions ubicades en diferents 
llocs de la ciutat i ajudar 
el cavaller Sant Jordi. Els 
guanyadors rebran vals per 
comprar llibres. A 2/4 de 6 de 
la tarda, la llegenda de Sant 
Jordi es representarà a la 
plaça d’Osona, a càrrec dels 
alumnes de la Casa d’Oficis, 
que dimarts ja la van portar a 
l’Espai Montseny. 
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Tret de sortida amb un berenar
Vic Durant tota la setmana ja hi ha hagut 
actes que han avançat la celebració de Sant 
Jordi. A Vic, el tret de sortida el va donar 
diumenge passat la llibreria El Petit Tresor, 
especialitzada en el llibre infantil i juvenil. 
Va ser amb un berenar literari a la plaça 

dels Màrtirs al qual van assistir una desena 
d’autors que van signar els seus llibres i van 
compartir una estona amb els lectors més 
joves (en primer terme, l’osonenca Anna 
Aparicio). El Petit Tresor farà la seva para·
da, aquest dia de Sant Jordi, també a la plaça 
dels Màrtirs. 
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Sant Jordi a cada poble
Osona, el Ripollès i el Moianès han esmolat la creativitat per fer actes que compleixin les mesures sanitàries

Vic/Ripoll/Moià

J.V.

Bona part dels municipis més 
grans d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès celebren Sant Jordi 
amb actes de carrer o en 
escenaris, adaptats a les nor·
matives actuals. Aquest és un 
repàs dels més destacats. 

CAMPDEVÀNOL

Aquest divendres, el perio·
dista campdevanolenc Josep 
M. Sebastian presenta el lli·
bre A peu de balcó al Centre 
Cívic. Dissabte a les 6 de la 
tarda, al mateix lloc, s’en·
treguen els premis de la 20a 
edició del Certamen Literari, 
amb un recital de poemes i 
música del grup Mecànica 
Orgànica. 

CENTELLES

El dia de Sant Jordi se cele·
bra amb el concert familiar 
Big Chicken  al Casal Francesc 
Macià, a les 6 de la tarda. 
Dissabte, al mateix lloc i a les 
7 de la tarda, es presenta el 
segon volum de la Història 
de Centelles des del 1900, de 
Maria Dolors Bernal, Anna 
Gómez i Josep Rovira.

FOLGUEROLES

La Casa Museu Verdaguer 
farà parada de llibres a la 
plaça Verdaguer, en col·
laboració amb la llibreria 
L’Atelier. Al migdia, s’obrirà 
l’espai El Tastallibres, on el 
locutor Xavier Serrano llegi·
rà un tast d’obres de Verda·
guer, i quedarà obert a tots 
els lectors. 

MANLLEU

La celebració de Sant Jordi 
coincideix amb la presència 
a la plaça Fra Bernadí de 
Manlleu Porta Cua, el piano 
que s’instal·la perquè tothom 
el pugui tocar durant el dia. 
Aquesta iniciativa promogu·
da pel Concurs Internacional 
de Piano Maria Canals tindrà 
lloc entre les 10 del matí i les 
8 del vespre. Ràdio Manlleu 
emetrà en directe també 
des de la plaça, i 2/4 de 8 del 
vespre, la Cobla Sant Jordi·
Ciutat de Barcelona farà un 
concert als jardins de Can 
Puget abans del que oferirà 
Roger Mas al Teatre Centre 
(vegeu més informació a la 
pàgina 45). 

MOIÀ

Els alumnes de les escoles 
sortiran al matí a llegir tex·
tos literaris en diferents 
places i al Parc Municipal. A 
la tarda prendran el relleu 
els alumnes de l’Escola de 
Música, que faran concerts 

de petit format també al car·
rer, mentre que a 2/4 de 6 de 
la tarda, al Parc Municipal, 
la Cia. La Minúscula oferirà 
l’espectacle Sant Jordi al 
revés.

RIPOLL

Els actes van començar 
aquest dijous amb la nove·
na edició de la Revetlla 
Literària que organitza la 
Biblioteca Lambert Mata, 
dedicada enguany al poeta 

Josep Carner amb un recital 
de l’actriu Dolors Vilaplana, 
i el Tastet d’Autors Km 0 que 
promou Òmnium per donar 
a conèixer els autors de la 
comarca que han publicat 
enguany. Aquest divendres 
hi haurà concert de sardanes 
amb la Cobla Tres Vents a la 
plaça de Sant Eudald, a les 6 
de la tarda. Dissabte al matí, 
la plaça de la Lira acollirà 
les parades de la 12a Mostra 
d’Artesania. 

RODA DE TER

Entre els actes de Sant 
Jordi, en destaca l’estrena 
de l’espectacle La força d’un 
destí, adaptació de la novel·la 
homònima de Martí Gironell 
a càrrec de l’actor Fel Fai·
xedas i el saxofonista Pep 
Poblet, dirigits per Carles 
Xuriguera. Serà a les 8 del 
vespre al Teatre Eliseu, i les 
entrades ja estan exhauri·
des (vegeu EL 9 NOU, 19 de 
març). Divendres a les 8 del 

EL 9 TV ofereix 
un especial de Sant 
Jordi des de Vic, 
Manlleu i Torelló

Vic EL 9 TV ofereix aquest 
divendres una programa·
ció especial de Sant Jordi. 
De les 5 a 2/4 de 7 de la 
tarda, s’emet un progra·
ma en directe des de la 
plaça Major de Vic, amb 
la presència d’alguns dels 
escriptors osonencs que 
publiquen aquest Sant 
Jordi i connexions amb els 
actes de Manlleu i Torelló. 
A 2/4 de 7, des del mateix 
lloc s’emet el programa 
Torn de tarda amb infor·
mació de tota la Catalunya 
Central.

Punt d’intercanvi, a Taradell
Vic Amb la inauguració del punt d’intercan·
vi de llibres instal·lat a l’entrada de la Roca 
aquest dissabte, l’Ajuntament de Taradell 
continua el projecte “Llibres oberts”, en el 
qual incentiva l’intercanvi de llibres a dife·
rents punts del municipi. El primer, ubicat a 

la placeta Muriel Casals des del mes d’agost, 
ha tingut “una molt bona rebuda”, assegura 
la regidora de Cultura, Míriam Raurell. Amb 
dades des de l’octubre i fins aquest mes 
d’abril han passat per la caseta una seixante·
na de títols nous que s’han anat intercanvi·
ant. L.M.
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Montse 
Xixons, 
periodista

“El vaig devorar i encara recordo les sensacions 
que em va despertar. És la història de l’amistat de 
dos nens afganesos, l’Amir, fill d’un home ric, i el 
Hassan, d’una casta inferior. Viuen al Kabul dels 

anys 70, en la darrera etapa de la monarquia. La re-
volució comunista obliga l’Amir a emigrar, però per 
temps que passi no pot oblidar el seu amic, la seva 
lleialtat, ni el sentiment de culpa que l’acompanya.”

‘El caçador 
d’estels’, de
Khaled Hosseini 
Editorial labutxaca

El confinament comarcal que es va ins-
taurar després de Setmana Santa té els 
dies comptats, concretament fins di-
lluns, quan tornaran a estar permesos 

els desplaçaments arreu de Catalunya. 
Entre les noves mesures que ha anunci-
at la Generalitat hi ha també ampliaci-
ons d’aforament i una nova estratègia 

de cribratges massius, aquest cop  amb 
automostra, que es vol desplegar en 
primer lloc a les regions sanitàries de 
la Catalunya Central, Lleida i Girona. 

Només un positiu entre els més de 
1.000 tests que s’han fet a la UVic
Vic De les 1.024 proves PCR que s’han fet 
a la Universitat de Vic els darrers quatre 
dies, només una ha donat positiu. Pel que fa 
a tests serològics, que es podien sol·licitar 
en el marc del mateix cribratge, en 12 casos 

s’han detectat anticossos contra el virus 
SARS-CoV-2. El dispositiu estava obert a 
tota la comunitat universitària, des d’estu-
diants fins a professors, investigadors o per-
sonal d’administració i serveis. Dimarts va 
ser el dia d’afluència de més gent, un total 
de 354 persones.   
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Vic/Ripoll

Txell Vilamala

El Departament de Salut des-
plegarà a partir de la setmana 
que ve una nova tongada de 
cribratges per detectar casos 
positius de coronavirus i 
tallar hipotètiques cadenes 
de transmissió. A diferència 
dels que hi va haver l’estiu 
passat a Osona i el Ripollès, 
però, aquesta vegada es faran 
amb proves PCR d’automos-
tra nasal. Marc Ramentol, 
secretari general de Salut, 
va explicar aquest dijous que 
el dispositiu el coordinarà 
novament l’atenció primària, 
ja que serà on podran acudir 
els ciutadans per recollir els 
kits i retornar-los un cop s’ha-
gin fet el test. Des dels CAP, 
aquestes mostres s’enviaran a 
un dels quatre laboratoris de 
referència de Catalunya, que 
junts tenen capacitat per ana-
litzar 15.000 proves cada dia. 

L’objectiu d’aquesta nova 
estratègia és “acorralar el 
virus”, motiu pel qual Salut 
vol iniciar els cribratges a la 
Catalunya Central, Lleida 
i Girona, les demarcacions 
amb més incidència de casos. 
El que encara no està clar és 
els municipis concrets on 
s’intervindrà. Fonts de les 
respectives regions sanitàries 
expliquen que s’ha marcat el 
dilluns “de límit” per tenir 
establerts els criteris i, a par-
tir d’aquí, definir quins CAP 
es dotarà dels kits d’auto-
mostra, en quines quantitats 
i durant quant de temps. La 
gestió d’entrega i recollida 
per part dels ciutadans l’as-
sumiran els gestors Covid-19, 
ordenada a través d’una apli-
cació mòbil, de manera que 
“no repercutirà en les agen-
des dels metges i infermeres 
de l’atenció primària”. El col-
lectiu diana que es vol captar 

és la població de menys de 
70 anys, que mentre estigui 
actiu el cribratge al seu con-
sultori podrà realitzar-se una 
prova PCR cada quinze dies. 

Aquesta nova estratègia 
per frenar l’expansió del 
coronavirus se suma a la cam-
panya de vacunació i a unes 
restriccions que es flexibilit-
zen a partir de dilluns, quan 
tornarà a estar permesa la 
mobilitat arreu de Catalunya. 
Segons Alba Vergés, conselle-
ra de Salut, “és cert que cada 
cop queda menys, però enca-
ra estem en plena pandèmia. 
Venim d’un any de patiment 
i molt esforç. Veure la llum 
al final del túnel ens fa estar 

ansiosos, però hi hem d’arri-
bar bé”. En el cas d’Osona, el 
risc de rebrot és ara mateix 
de 484 punts i el ritme de 
propagació del virus, d’1,16, 
la qual cosa significa que 100 
persones afectades pel SARS-
CoV-2 l’acaben transmetent a 
116. Els indicadors del Ripo-
llès es troben lleugerament 
per sota, a 412 punts i 1,15. 
Entre totes dues comarques 
actualment hi ha ingressades 
93 persones amb Covid-19, 22 
a la unitat de cures intensi-
ves de l’Hospital Universitari 
de Vic. Entre els pobles amb 
les pitjors dades s’hi manté 
Oristà, on aquesta setmana 
s’han tornat a registrar qua-

tre positius. També presen-
ten un elevat risc de rebrot 
l’Esquirol, Sant Bartomeu del 
Grau i Perafita. 
  

 SENSE JANSSEN, 
ALMENYS DE MOMENT
Catalunya ha rebut els 
últims dies 24.000 dosis de 
la vacuna de Janssen, però de 
moment no hi ha cap partida 
que s’estigui administrant a 
Osona i el Ripollès. Des de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central detallen que, com a 
mínim d’entrada, el fàrmac 
de Johnson & Johnson s’ha 
reservat per a les comarques 
amb la campanya de 

vacunació més endarrerida. 
Segons l’últim balanç de 
dades, d’aquest dijous al 
vespre, a Osona actualment 
hi ha 10.960 persones a les 
quals s’ha administrat la 
pauta completa i al Ripollès, 
1.830. Un total de 41.400 
més estan pendents de la 
inoculació de la segona 
dosi. Si no hi ha canvis de 
calendari, Salut preveu 
que al maig la vacunació 
osonenca ja es concentri 
gairebé en la seva totalitat 
al recinte final del Sucre de 
Vic. L’administració de Pfizer 
fins ara s’ha realitzat als CAP, 
a domicili i en espais com 
centres de dia o casals d’avis.

Decau el confina-
ment comarcal. 
Permesa la mobilitat 

arreu de Catalunya.

Les reunions socials 
mantenen el límit 
d’un màxim de sis 

persones, però sense res-
triccions de grups bombolla. 

Es recupera la 
presencialitat a les 
classes de Batxi-

llerat i cicles formatius.

Poden reobrir els 
bars i restaurants 
dels centres co-

mercials amb les mateixes 
condicions que la resta del 
sector (horari seguit de 2/4 
de 8 del matí a les 5 de la 
tarda).

L’aforament als 
actes religiosos i 
els esdeveniments 
esportius, inclo-
sos els gimnasos, 
s’amplia del 30% 

al 50%. El comerç manté la 
limitació del 30%, inde-
pendentment del total de 
metres quadrats.

Els parcs infantils 
lúdics tenen la 
possibilitat de 

reobrir amb un màxim del 
30% de l’aforament.

Salut estudia si a Osona i el Ripollès 
hi ha municipis candidats als  
nous cribratges amb automostra
Dilluns decau el confinament comarcal i es recupera la presencialitat a Batxillerat i cicles formatius

N
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Noves mesures
a partir de dilluns
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Una planta cada dues setmanes
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Vista actual dels pisos de Can Garcia de Manlleu, des d’aquesta setmana sense part de la teulada

Manlleu

T.V.

Tot i que des de principis de 
març hi ha una bastida que 
amaga la façana dels pisos de 
Can Garcia de Manlleu, de 
portes enfora gairebé no s’ha-
via notat l’inici de les obres 
d’enderroc del segon i últim 
bloc. Aquesta setmana, sí, ha 
començat a desaparèixer la 
coberta de l’edifici i és ara que 
la feina que s’ha fet a l’interi-
or els darrers mesos permetrà 
tirar a terra una planta cada 
dues setmanes. Josep Augé, 
arquitecte tècnic i director 
de l’obra de demolició, ho va 
explicar en una compareixen-
ça davant la premsa dimecres, 
destacant que l’experiència 
amb l’enderroc del primer 
bloc els està permetent 
treballar “amb més agilitat i 
seguretat”. Entre les tasques 
que s’han realitzat fins ara hi 
ha el buidatge dels pisos, on 
quedaven bombones de butà, 
mobles i objectes personals; 

apuntalaments interiors i la 
retirada de totes les estructu-
res d’amiant, des de baixants 
i xemeneies fins a dipòsits. 
El següent pas, el que s’ha 
iniciat aquesta setmana, és el 

desmuntatge de la coberta. 
El seguirà l’enderroc planta a 
planta, que es portarà a terme 
de manera manual com a mí-
nim fins a la tercera, quan s’hi 
sumarà la maquinària pesada. 

Segons Augé, una de les 
millores respecte a l’ender-
roc de l’any 2015 és l’ús dels 
forats dels tres ascensors 
per a l’extracció de la runa: 
“Un cop a baix la remullem 

perquè no produeixi pols i 
es va traient cap al solar on 
hi havia l’altre bloc, que està 
sent molt útil per a la dispo-
sició d’equips i mitjans”. Si 
es compleixen les previsions, 
les obres haurien de quedar 
enllestides a finals d’estiu. 

En la visita de dimecres hi 
va participar també Albert 
Civit, director de l’Incasòl, 
que va posar l’accent en les 
90 famílies que ha reallotjat 
l’administració de les 200 que 
vivien en aquest bloc, i en els 
20 milions d’euros invertits a 
Manlleu entre l’enderroc de 
Can Garcia i la construcció, 
compra i gestió d’habitatges 
per als antics inquilins. L’al-
calde, Àlex Garrido, recor-
dava que amb la desaparició 
d’aquest colossal rusc de for-
migó canviarà per sempre la 
fesomia de la ciutat, tot i que 
“encara queda molta feina per 
fer en la millora integral del 
barri de l’Erm”. Ni ell ni els 
representants de l’Incasòl van 
voler concretar si s’estan pro-
jectant nous edificis als solars 
de Can Garcia, però sí que és 
segur que s’hi conservaran 
bocins dels blocs. I no meta-
fòricament: part de la runa 
del segon, un cop tractada i 
reconvertida en pedretes, es 
tornarà a abocar exactament 
al mateix lloc.

És el ritme d’enderroc que es preveu assolir al segon bloc dels pisos de Can Garcia de 
Manlleu, ara ja sense coberta. La major part de la demolició tornarà a ser manual
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L’ACA crearà quatre noves 
depuradores en quatre anys
Ripoll L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 
el Consell Comarcal del Ripollès han signat un 
conveni per tal d’iniciar la primera fase per a la 
construcció de quatre noves depuradores, amb 
un cost de 298.500 euros. Aquesta partida ini-
cial servirà per licitar la redacció dels projectes 
per construir depuradores a La Ral, Beget/
Rocabruna, Gombrèn i Toses per 59.700 euros 
cada una, a més de l’estudi i diagnosi de l’eli-
minació d’aigües blanques al sistema de sane-
jament de Setcases, per la mateixa quantitat. 
En els pròxims quatre anys s’hauran de cons-
truir les depuradores segons el termini que ha 
plantejat l’ACA. Les noves plantes s’afegiran 
a les nou que ja existeixen, i que comporten 
un cost anual en manteniment i explotació de 

la xarxa de col·lectors i estacions depuradores 
d’1,15 milions d’euros, que finança la mateixa 
Agència. El Consell Comarcal es fa càrrec de la 
gestió del servei i també serà l’encarregada de 
licitar la redacció dels projectes i la posterior 
execució de les obres. Pel que fa a l’actuació 
a la planta de Setcases, té l’objectiu de reduir 
l’entrada d’aigües pluvials o provinents de 
fonts al sistema de clavegueram i al col·lector. 

D’altra banda, s’han reprès les visites dels 
centres escolars a les depuradores de la comar-
ca i també se’n faran a la deixalleria. “L’objec-
tiu és que els infants coneguin un procés clau 
de la societat i que afavoreix el medi ambient 
de la comarca”, va explicar el president del 
Consell Comarcal, Joaquim Colomer, durant la 
visita que l’escola Pirineu de Campdevànol va 
fer dimecres a la depuradora de Ripoll. J.R. 
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La gestió dels lixiviats de l’abocador 
clausurat de les Llosses va costar  
al Ripollès 437.000 euros el 2020

La construcció d’una planta d’electrodesnitrificació ha de permetre reduir la despesa en un 93%

Ripoll

Guillem Freixa

Tot i que l’abocador del 
Ripollès està clausurat i no 
s’hi entren deixalles des de 
l’any 2005, els municipis de 
la comarca hi han continuat 
fent despesa per tal de reco-
llir i gestionar els lixiviats: 
les aigües residuals que es 
generen fruit de la descom-
posició del material que hi 
ha enterrat i que cal tractar. 
En els darrers anys el cost 
d’aquest procediment s’ha 
accentuat i per exemple el 
2020 “estem parlant d’uns 
437.000 euros”, explica el pre-
sident del Consell Comarcal, 
Joaquim Colomer. La despesa 
repercuteix en l’import que 
el ciutadà ha de pagar pel ser-
vei de recollida d’escombrari-
es, que augmenta.

Ara fa tres anys, des de 
l’ens comarcal es va iniciar 
una prova pilot per tractar 
els lixiviats a través d’elec-
trodesnitrificació. Aquesta 
tecnologia “s’ha vist que 
funciona”, apunta Colomer, 
i que permet reduir parà-
metres com l’amoni fins als 
indicadors acceptats per la 
normativa i amb un cost molt 
menor al tractament actual. 
Així doncs, el Ripollès apos-
tarà clarament per aquest 
mètode i per això ja s’han ini-
ciat els tràmits per construir 
una planta de tractament de 
lixiviats a través d’electrodes-
nitrificació. El cost de la nova 
infraestructura “serà d’uns 
1,2 milions d’euros”, i en el 
seu finançament hi partici-
parà “l’Agència de Residus 
de Catalunya, la Diputació 

de Girona, i els municipis i la 
comarca a través dels recur-
sos del PUOSC”, remarca 
Colomer. La intenció és que 
l’obra es pugui finalitzar “de 
cara a l’agost o setembre”, i 
que el benefici en la reducció 

de costos es pugui apreciar 
en la seva totalitat de cara a 
l’exercici 2022.

Quan es posi en funcio-
nament la planta –que es 
construiria a tocar de l’abo-
cador clausurat–, “tindrà un 

efecte immediat”, comenta 
Colomer, tot desgranant 
que dels 437.000 euros de 
cost actual “es passarà a uns 
30.000 euros”, el que suposa 
una reducció de la despesa 
del 93%.

El Moianès vol que 
es tingui en compte 
el territori per crear 
macroprojectes solars

Calders En els últims mesos 
han proliferat les demandes 
d’iniciatives privades per cre-
ar grans camps fotovoltaics 
per generar energia solar. Al 
Moianès, i davant la previsió 
que es construeixi un camp 
de 26,5 hectàrees a Calders, 
s’ha articulat la plataforma 
Salvem Calders. L’entitat 
reclama que es revisi una 
llei que ha eliminat barreres 
administratives per presen-
tar projectes i que es tingui 
en compte la veu del terri-
tori a l’hora de crear-los. Per 
aconseguir-ho presentaran 
mocions a tots els pobles de 
la comarca, proposant que 
la Generalitat consulti els 
municipis abans d’aprovar o 
no un projecte i que es facin 
canvis en el POUM de cada 
poble per tenir un major 
control de la situació. Segons 
les últimes dades recollides 
per la Diputació, per aquest 
tram hi passen cada dia una 
mitjana de 5.181 vehicles, a 
una velocitat mitjana d’entre 
51 i 90 km/h. 

Comencen les 
obres de millora 
de la carretera 
de la Guixa

Vic La Diputació de 
Barcelona ha començat les 
obres de millora de la BV-
4316 que connecta Vic amb 
el nucli de Sentfores-La Gui-
xa. En concret s’actuarà en 
un tram de poc més de dos 
quilòmetres, i la millora més 
destacada és que es vol garan-
tir una amplada mínima de la 
calçada de sis metres en tot 
el recorregut. També es faran 
rectificacions del traçat en 
punts singulars com el revolt 
de Can Carballó. L’objectiu 
d’unes obres que s’allargaran 
durant sis mesos és millorar 
aspectes com la visibilitat 
de la carretera i de retruc la 
seguretat del tram. 
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Manlleu

T.V.

Que l’Ajuntament els apugi 
el sou fins a equiparar-lo a 
la mitjana de les brigades de 
la demarcació de Barcelona. 
És l’objectiu de la protesta 
que van iniciar fa un mes els 
treballadors de la brigada 
municipal de Manlleu, una 
desena de persones que 
segueixen cada dia el mateix 
ritual: de dilluns a diven-
dres, quan el campanar de 
l’església de Santa Maria 
toca les 9, aprofiten l’esto-
na d’esmorzar per plantar 
cadires i asseure’s a la plaça 
Fra Bernadí durant uns 20 
minuts. 

Basant-se en un estudi de 
la Diputació de Barcelona, 
defensen que la retribu-
ció que perceben està per 
sota de la mitjana en uns 
200 euros bruts mensuals, 
una xifra que no casa amb 
les de l’equip de govern. 
Responent una pregunta 
de la representant de la 
CUP Flory Martínez, Lluïsa 
Bautista (JxCat), regidora 
d’Organització, Persones i 
Règim Intern, va dir al ple 
de dimarts que la diferència 

és de 7,5 euros i d’uns 20 si 
es compara amb Vic i Tore-
lló: “L’estampa de veure els 
treballadors de la brigada 
asseguts a la plaça cada matí 
no agrada a ningú, però 
estan en el seu dret de fer 
les reivindicacions que vul-
guin. Tot i això, l’augment 
salarial que demanen el 
trobo exagerat i despropor-
cionat”.

La posició d’una i altra 
banda fa pensar que ara per 
ara el conflicte està enrocat. 
Des de la brigada expliquen 
que van tenir un parell de 
reunions amb l’alcalde, 
però “les paraules se les 
emporta el vent”, i lamenten 
que cap regidor de govern 
s’hagi aturat a parlar amb 
ells sabent que protesten 
cada dia a la mateixa hora 
i de manera ben visible. 
Pel que fa a l’Ajuntament, 
Bautista defensa que des 

de l’any passat s’ha fet un 
esforç per anar millorant 
els sous i garantir que cap 
quedi per sota d’un 12% 
respecte al barem de la 
Diputació. Dimarts també 
va deixar clar que no entrarà 
a negociar amb la brigada en 
particular, ja que considera 
que el debat sobre les condi-
cions laborals s’ha d’abordar 
en el marc de les meses ja 
existents a l’hora de repre-
sentar els treballadors: 
“Escoltar-los els escoltarem, 
sempre, però no podem 
tancar acords ni donar pri-
vilegis a un determinat col-
lectiu, perquè llavors també 
estaríem deslegitimant 
aquest òrgan de negociació”. 
Els membres de la brigada 
diuen, per la seva banda, 
que no se senten represen-
tats pel comitè – “no ens han 
vingut ni a veure”– i insistei-
xen que l’únic que demanen 
“és una retribució al nivell 
de la mitjana, ni més ni 
menys”. Fins dimarts al matí 
la seva acció de protesta no 
havia obtingut cap resposta, 
però van entrar una instàn-
cia i se’ls ha convocat a una 
trobada que tindrà lloc la 
setmana entrant.

Manlleu

Txell Vilamala

L’Ajuntament de Manlleu 
manté la fita d’engegar la 
recollida de residus porta a 
porta aquest 2021, però ara 
per ara no té confirmat l’ajut 
econòmic de la Generalitat 
que ho ha de fer possible. 
Segons la previsió de costos 
de la Regidoria de Medi 
Ambient, posar en marxa 
aquest sistema requerirà 
una inversió de dos milions 
d’euros, dels quals s’espera 
que l’Agència de Residus de 
Catalunya en subvencioni la 
meitat a través d’un progra-
ma pilot de compra pública 
d’innovació. Això, pendent 
de confirmar, fa que l’arren-
cada del nou model s’hagi 
ajornat d’aquest estiu a la 
tardor, com a mínim fins al 
mes de novembre. Aleshores 
es començaria per recollir les 
deixalles de les indústries 
i els comerços, però amb la 
previsió d’acabar de desple-
gar el porta a porta a tota la 
ciutat en dues fases successi-
ves durant el primer semes-
tre del 2022.  

Amb l’objectiu que els 
tràmits legals estiguin el 
màxim d’avançats i el servei 
es pugui treure a licitació 
de seguida que es concreti 
el finançament, el ple de 
l’Ajuntament va aprovar 
dimarts l’estructura de 
costos del contracte, que a 
banda de la recollida de resi-
dus inclou la neteja viària i 
puja a un total de 3,5 milions 
d’euros. “Fa més de 20 anys 
que el porta a porta funcio-
na a Catalunya i no podem 
oblidar que s’està elaborant 
una nova llei de residus que 
vol acabar amb l’anonimat 
en les escombraries. En un 
futur proper s’hauran d’envi-
ar factures personalitzades, 
com les de l’aigua o la llum, 
i això ens indica que sigui 
com sigui hem d’avançar en 
aquesta direcció”, defensa 
Maite Anglada (ERC-JfM), 
regidora de Medi Ambient. 
Els grups que estan a l’opo-
sició també van mostrar 
novament el seu compromís 
amb la implantació del nou 
model, tot i que Albert Gene-
ró, de la CUP, demanava 
dimarts anar encara “més 
enllà” del que suposa adjudi-
car el servei a una empresa 
privada: “La gestió directa 
des d’un únic ajuntament 

L’Ajuntament continua a l’espera d’una subvenció d’un milió d’euros de l’Agència de Residus segurament és molt difícil, 
però es poden trobar fórmu-
les supramunicipals que ens 
aportin criteris d’eficiència, 
menys costos i millors con-
dicions laborals i de control 
democràtic”. El PSC va reite-
rar que és vital concretar de 
quin finançament disposarà 
Manlleu després que els fons 
Feder s’hagin reorientat a 
pal·liar els efectes de la pan-
dèmia. “La regidora Anglada 
ens diu que reflexionem, 
però sobre el que hauríem 
de reflexionar és per què la 
Generalitat, amb un govern 
d’ERC i JxCat, retira i no 
retorna una subvenció que 
ja estava destinada al nostre 
Ajuntament. Estem conven-
çuts que el porta a porta és 
el camí a seguir, però encara 
queden molts buits d’infor-
mació sobre com el desple-
garem”, va dir la socialista 
Marta Moreta. El regidor 
no adscrit, Paco Zambrana, 
va fer una intervenció breu 
avalant la gestió de l’equip 
de govern.    

Fonts de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 
apunten, per la seva banda, 

que “en breu, probable-
ment la setmana que ve”, 
es comunicarà la resolució 
provisional de l’atorgament 
d’aquestes subvencions en 
matèria de compra pública 
d’innovació. Llavors serà 
el moment de decidir com 
i quan implantar el porta a 
porta a Manlleu, però Mai-
te Anglada assegura que 
no està sobre la taula fer 
marxa enrere, és a dir que 
si no obtenen aquesta via 
de finançament exploraran 
com aconseguir-ne a través 
d’altres. 

Tampoc es considera la 
possibilitat d’esponjar la 
implantació del nou sistema, 
perquè “si conflueixen el 
model actual de contenidors 
oberts i el porta a porta els 
residus no es llençaran on 
toca i, tenint duplicada la 
maquinària, ens sortirà enca-
ra més car”. Tot i les incòg-
nites i els contratemps amb 
el finançament, la regidora 
assegura que “sabem el camí 
que hem de seguir, ens el 
marquen les normatives”. 
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Els integrants de la brigada aprofiten l’estona d’esmorzar per asseure’s a la plaça i visibilitzar la seva reivindicació

Els treballadors de la brigada municipal fan cada dia una 
seguda a la plaça Fra Bernadí per reclamar que els apugin el sou

Un mes de protesta

Manlleu ajorna la recollida 
d’escombraries porta a porta 
com a mínim fins al novembre

La resolució es 
comunicarà “en 

breu”, segons 
l’Agència de 

Residus 

El contracte, 
de més de tres 
milions, també 
inclou la neteja 

viària

La regidora diu 
que l’increment 
que demanen és  

“exagerat”
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Té un cost de 134.000 euros i és un dels projectes que finançarà amb incorporació de romanent

Roda de Ter

Guillem Rico

Roda farà un rentat de cara a 
la primera planta de l’edifici 
de l’ajuntament amb la idea 
d’unificar-la i que es puguin 
comunicar directament els 
dos edificis. El ple d’aquest 
dimarts va aprovar en un 
punt d’urgència el projecte 
de distribució que tindrà un 
cost de 134.640 euros i que es 
portarà a terme durant aquest 
any. Segons l’alcalde, Roger 
Corominas (ERC), es tracta 
d’una obra que es fa “per 
necessitat” i que forma part 
de diverses intervencions que 
es finançaran amb la incorpo-
ració de romanent que faran 
el mes vinent. Amb aquesta 
reforma, l’ajuntament “gua-
nyarà metres d’oficina” per 
a l’atenció ciutadana seguint 
les directrius que els marca 
la Diputació. L’alcalde afegia 
que permetrà donar espai a 

Marc Verdaguer hi va votar 
en contra, en la mateixa línia 
que el regidor de JxCat a 
l’oposició, Albert Aguilar. 
Verdaguer va argumentar el 
seu vot contrari perquè tot i 
estar d’acord amb la reforma 
considera que en la situació 
actual de pandèmia en què a 
més es fa més teletreball “ara 
no és el moment”. Serra va dir 
que compartia les paraules 
de Verdaguer i va afegir que 
“és una millora que no té una 
visió global” de tot l’edifici. 

En la votació del projecte, 
Serra, Garcia, Gaja i Tristanc-
ho es van abstenir i Verda-
guer hi va votar en contra. 
Segons Serra, la divisió mal-
grat compartir part dels argu-
ments es deu a la “llibertat de 
vot” que van voler manifestar 
en aquest ple, i afegia que 
volien mostrar “la riquesa 
dels independents, ningú de 
Barcelona ni Vic ens diu què 
hem de fer”. Tot i això, Serra i 
Gaja també es van abstenir en 
la modificació dels estatuts 
del Consorci d’Osona de Ser-
veis Socials.  
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Els dos edificis de l’Ajuntament de Roda que es volen reformar, pel davant i pel darrere

dos nous perfils professionals 
que s’hi incorporen. L’ajunta-
ment el formen dos edificis 
i fa uns anys ja es va fer la 
unificació de la planta baixa i 
s’aprofitarà per fer un reforç 
estructural de l’edifici. 

La incorporació d’aquest 
punt va provocar un fet que 
fins ara no s’havia donat dins 
del grup d’IPR, que després 
de la moció de censura del 
juliol passat és a l’oposició. 
Els cinc regidors que el for-

men van votar diferent en 
la urgència i en el punt en 
si. L’exalcalde Albert Serra, 
Montse Garcia i Antoni Gaja 
es van abstenir en la urgèn-
cia, Yolanda Trinstancho hi 
va votar a favor, mentre que 

Divisió de vot 
entre l’oposició 

d’IPR 

Roda reformarà i unificarà la 
primera planta de l’ajuntament

    PUBLICITAT Serveis
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Alerta per 
l’augment de furts 
amb el mètode de 
la sembra a Osona

Vic

G.R.

L’anomenen el furt de la 
sembra i es dona sobretot 
en aparcaments de super-
mercats. En el darrer cas 
denunciat, els Mossos d’Es-
quadra en van detenir els 
autors, tres homes de 34, 
35 i 40 anys, veïns del Baix 
Llobregat. Va ser dimarts al 
voltant d’1/4 d’1 del migdia 
quan un testimoni va alertar 
els Mossos que tres homes 
havien robat la bossa de 
mà d’una dona a l’aparca-
ment d’un supermercat de 
la carretera de la Guixa, a 
Vic. Segons expliquen, un 
dels homes va deixar unes 
monedes al terra i va avisar 
la víctima, mentre la segona 
persona va agafar la bossa 
del vehicle i un tercer els 
esperava amb un cotxe amb 
el qual van fugir. Gràcies a 
la descripció de la víctima i 
del testimoni, en un control 
a la C-17 a Centelles van 
enxampar els lladres. Davant 
l’augment de casos similars, 
la policia recomana portar els 
moneders en llocs amb tanca-
ments segurs i estar alerta.

Vic

Guillem Rico

D’alarma encara no en teni-
en perquè feia cinc dies que 
havia obert el negoci, però 
sí càmeres de seguretat que 
poden controlar des del 
telèfon mòbil, explica Sara 
Martínez, responsable de 
Hair Studio SM, un nou saló 
de bellesa del carrer Nou de 
Vic. Dimarts al matí rebi-
en una alerta que hi havia 
moviment a l’establiment i la 
seva parella hi anava corrent, 
mentre que ella trucava al 
112 i ho derivaven a la Guàr-
dia Urbana. En arribar, la por-
ta forçada, el calaix de sota 
l’ordinador amb el canvi no 
hi era, i també s’havien endut 
tres assecadors i una màqui-
na de tallar cabells. “No vam 
enxampar ningú”, assegura-
va la propietària l’endemà. 
Mentrestant, des del seu 
establiment es veia com uns 
operaris arreglaven la porta 
d’una altra perruqueria situ-
ada just al davant. Dimecres 
a la matinada, segons assegu-
ren els Mossos, els mateixos 
lladres també havien forçat 
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Sara Martínez, responsable de Hair Studio SM, on van robar dimarts

la porta d’aquest establiment, 
però gràcies a la trucada d’un 
testimoni van enxampar un 
dels lladres a dins, un jove 
de 21 anys a qui detenien per 
quarta vegada per robatoris 
amb força en establiments 
comercials del centre de Vic. 

Martínez assegurava que 
“és dur obrir un negoci i 
que el cinquè dia t’entrin 
a robar”. Ella va decidir 
“buscar-me la vida” perquè 
s’havia quedat sense feina. 

Amb estalvis i la implicació 
de familiars va decidir obrir 
un saló de bellesa. Al local hi 
havien treballat intensament 
setmanes abans i deia que a 
la nit deixava els llums ence-
sos però que no havia servit 
de res. “Ho fas amb il·lusió, 
hi poses temps i estalvis” i un 
cop com aquest, assegurava 
la propietària, “que t’obrin la 
porta d’aquesta manera i que 
et robin la intimitat baixa la 
moral”. 

Sant Quirze de Besora

G.R.

Els cops van alertar els veïns 
del carrer de Berga, a Sant 
Quirze, diumenge a quarts de 
3 de la matinada. Un jeep que 
ja havia tingut un accident 
a la C-17 a la tarda, segons 
els veïns, va malmetre cinc 
dels vehicles que hi havia 
aparcats, alguns van quedar 
per sinistre total, remarquen 
els afectats. Segons alguns 
testimonis, el vehicle tot ter-

reny hauria entrat “embalat” 
a la via i hauria topat amb 
els vehicles, malmetent-los a 
mesura que avançava. Expli-
quen que el primer va rebre al 
retrovisor, el segon al retrovi-
sor i a la porta, el tercer ja va 
estar més afectat, al quart li 
va afectar el morro i al cinquè 
ja “s’hi va posar a sobre”. Un 
cop aquí “es va anar movent 
endavant i enrere i va enfi-
lar la roda sobre el motor”, 
lamenten els propietaris dels 
vehicles, perquè hi hauria 

L’estat en què va quedar un dels vehicles diumenge a la matinada

quedat enganxat. Els testimo-
nis van ser qui van alertar els 
Mossos d’Esquadra i també 
van enregistrar imatges dels 
fets. 

Segons la policia, quan van 
arribar al lloc dels fets encara 
van trobar el conductor i una 
acompanyant i també hi havia 
els testimonis. En contactar 
amb el conductor del vehi-
cle, un jove de 19 anys del 
municipi, li van fer una prova 
d’alcoholèmia en la qual va 
donar un resultat de 0,71 
mil·ligrams per litre d’aire 
expirat. Per aquest motiu, 
els Mossos el van denunciar 
penalment per un delicte 
contra la seguretat viària per 
conduir sota la influència de 
begudes alcohòliques amb 
resultat d’accident de trànsit. 
A més, a ell i a l’acompanyant 
que anava dins del mateix 
vehicle els van denunciar 
també per la infracció de les 
mesures de prevenció i con-
tenció sanitària, per no haver 
respectat el confinament noc-
turn. Segons l’alcalde de Sant 
Quirze, David Solà, la matei-
xa nit el vehicle va topar amb 
l’estació transformadora de 
Renfe, a l’estació, i va malme-
tre alguns senyals. Ja el cap 
de setmana abans, recordava, 
encara que no se sap si era el 
mateix autor, es va destrossar 
un arbust i alguns senyals de 
trànsit.

Enxampen tres 
conductors 
beguts i drogats

Camprodon/Ribes/Manlleu

EL 9 NOU 

Els Mossos van denunciar 
penalment divendres passat 
un veí de Camprodon de 45 
anys per dos presumptes 
delictes contra la seguretat 
viària. El conductor es 
va accidentar al carrer 
Monestir, on va sortir de 
la via i va col·lidir contra 
un habitatge. Després 
de sotmetre’l a la prova 
d’alcoholèmia va donar un 
resultat positiu de 0,91 mg 
d’alcohol per litre d’aire 
expirat, a més de tenir el 
carnet retirat per pèrdua 
de punts. El mateix dia a 
Ribes van denunciar un 
veí per un delicte contra 
la seguretat viària quan va 
tenir un accident amb la 
moto a la carretera GIV-4011. 
Va marcar 0,73 a la prova 
d’alcoholèmia. Finalment 
dissabte van enxampar, en un 
control a la N-II a Fornells de 
la Selva, un veí de Manlleu 
de 23 anys que va donar un 
resultat positiu per consum 
de cocaïna i cànnabis i que 
no tenia permís de conduir.

Segon atracament 
a punta de pistola 
en una gasolinera 
de Vic en sis dies

Vic Ha passat dos cops 
en menys d’una setmana. 
Aquest cop va ser a la benzi-
nera del Vic 2, al passeig de 
la Generalitat de Vic, quan de 
nou un home armat amb una 
pistola va voler-los atracar. 
Aquesta vegada, va quedar 
en una temptativa, segons els 
Mossos d’Esquadra, ja que 
com que la botiga per l’hora 
–eren 2/4 de 9 del vespre– ja 
estava tancada només ateni-
en per la finestreta. Així, com 
que el lladre no hi va poder 
accedir va decidir marxar. Al 
gener ja van patir un cas simi-
lar quan dos lladres anaven 
amb pedres i llavors sí que 
es van endur diners. Dijous 
de la setmana passada van 
atracar amb èxit també amb 
una pistola la benzinera de la 
carretera de Roda, a Vic. 

Suplanten 
el compte 
d’Instagram de  
la UVic-UCC

Vic La UVic-UCC ha presen-
tat una denúncia als Mossos 
d’Esquadra per investigar el 
responsable de la suplantació 
del seu compte d’Instagram, 
tot i que es desconeix si hi 
ha cap víctima. A principis 
d’abril, la universitat va 
organitzar un sorteig a Insta-
gram per celebrar els 10.000 
seguidors. Dos dies després 
de la publicació, un compte 
d’Instagram fals va suplantar 
la identitat de l’oficial. El 
compte fraudulent enviava 
un missatge informant que 
l’usuari havia guanyat el con-
curs i el registre en un enllaç 
extern, on es demanava 
informació personal i dades 
bancàries. Des del compte 
oficial d’Instagram de la 
UVic es va fer difusió de 
l’estafa i s’informava de com 
identificar el frau. S.B.

Tres detinguts 
més per l’acte 
electoral de  
Vox a Vic

Vic Els Mossos d’Esquadra 
van detenir aquest dimecres 
al matí tres persones més 
relacionades amb els alda-
rulls que hi va haver el 6 de 
febrer durant el míting elec-
toral de Vox a la plaça Major 
de Vic. Es tracta de tres veïns 
de Vic i Sant Martí de Cente-
lles. Amb aquests arrestos, el 
nombre de persones detingu-
des per aquests fets s’eleva 
a 12: tres a principis d’abril, 
dues el mateix dia dels fets, 
quatre entre el 9 i el 10 de 
febrer pel robatori violent 
d’un telèfon mòbil i tres a 
finals de març.

“És dur obrir un negoci i que  
el cinquè dia t’entrin a robar”

Detenen per quart cop un jove de Vic vinculat a diversos robatoris

Condueix ebri i destrossa cinc 
cotxes aparcats a Sant Quirze 
durant el toc de queda
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Marta Marly, 
administrativa 
i membre de la 
junta d’Òmnium

“És un dietari vibrant, emocionant, que relata les 
vivències més personals i també les polítiques de 
l’inici de la pandèmia. Hi desvela com es van pren-
dre les decisions, fa moltes revelacions, i ens ob-

sequia amb moltes reflexions en primera persona, 
sorprenents i entranyables a parts iguals, que el fan 
un llibre molt interessant per conèixer no només el 
context sanitari actual sinó també el polític.”

‘Les hores 
greus. Dietari de 
Canonges’, de 
Quim Torra Pla

Mig segle, i la lluita continua
Òmnium d’Osona i el Lluçanès ha estat punta de llança de l’entitat amb accions i posicionaments que han obert camí
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La plaça Major de Vic durant la celebració de la Marxa dels Vigatans, l’any 2017

Vic

Xavier Bardolet

Poques coses sincronitzen 
tant la festa de Sant Jordi 
amb Òmnium Cultural com 
el lema que des de fa més de 
20 anys defineix l’entitat: 
Llengua, cultura, país. Són 
els tres eixos que han verte-
brat una història que en el 
cas d’Osona acaba d’arribar 
al 50è aniversari. S’iniciava 
el 17 de març de 1971 amb 
l’assemblea constituent a 
la Casa Municipal de Cul-
tura de Vic, a la plaça Dom 
Miquel de Clariana. La pega 
és que la celebració va coin-
cidir amb un altre aniversari, 
el primer de l’estat d’alarma 
per la Covid-19. Fent de la 
necessitat virtut, “estendrem 
la celebració durant tot un 
any a partir que la puguem 
arrencar”, avança Alfred Ver-
daguer, president comarcal 
d’Òmnium des de 2013. 

És el novè. El primer (1971-
76) va ser el doctor Anicet 
Altés, a qui els promotors 
van anar a buscar “perquè 
convenia un perfil de pres-
tigi que el poder establert 
hagués de respectar”. I el 
poder, tot i que en declivi, 
encara era el franquista. Ho 
apunta Jaume Ortiz, un dels 
històrics d’Òmnium i expre-
sident de la delegació.

L’entitat havia nascut el 
1961 a Barcelona, tot i que 
atemorit per la força de l’ar-
rencada, el règim en va sus-
pendre l’activitat entre 1963 
i 1967. En aquell moment, 
a Osona ja no eren poques 
les activitats de resistència 
antifranquista. A principis 
de 1970 van començar les 
reunions per crear la delega-
ció. Joaquim Onyós, Josep M. 
Casals, Armand Quintana i 
Josep M. Casadesús, de Vic; 
Ramon Torra, de Manlleu, 
o Assumpta Vall-llovera, de 
Centelles, van formar part de 
la junta rectora que va portar 
la delegació fins a l’assem-
blea constituent. Aquell dia 
ja tenia 351 socis.

Ben aviat la delegació va 
donar mostra del seu pes 
específic. Fins al final de la 
dècada va liderar un ambici-
ós programa per reintroduir 
el català a l’escola i formar, 
examinar i distribuir profes-

sorat per a cursos d’adults 
arreu de la comarca. El coor-
dinador va ser Lluís Solà i 
Sala. Va ser determinant el 
dictamen jurídic redactat 
pel llavors degà del Col·legi 
d’Advocats de Vic, Joan 
Anglada, defensant la lega-
litat de l’ensenyament del 
català en base a la pròpia 
legislació franquista. Era el 
febrer de 1972. Franco enca-
ra era viu i a Madrid ja s’es-
crivien editorials contra “los 
secesionistas de Vich”.

L’embranzida d’Òmnium 
Osona va fer que només un 
any després del naixement, 

el desembre de 1973, Vic 
acollís la celebració de la Nit 
de Santa Llúcia, una festa 
que ha repetit presència a la 
comarca el 1990 a Torelló i el 
2001 de nou a Vic, tot i que 
una intensa nevada la va fer 
suspendre i reconduir, dies 
més tard, com a inici dels 
actes de celebració de l’Any 
Verdaguer. També va deixar 
petja la celebració a Vic de 
dues tongades de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu de Pra-
da els anys 1976 i 1977.

Les presidències d’Armand 
Quintana (1977-79) i Pere 
Farrés (1980-83) van pilotar 

la delegació en els anys de 
recuperació democràtica i 
reinstauració de la Generali-
tat, en què Òmnium va poder 
deixar de ser el departament 
de Cultura del govern que 
no hi havia. Acabava, doncs, 
la tasca de substitució. Les 
etapes de Jaume Ortiz (1984-
89) i Josep Romeu (1990-98) 
van deixar com a llegat dos 
projectes amb marca pròpia: 
la creació de TVO el 1988 i 
dels Sagals d’Osona el 1997, 
resituant l’entitat per entrar 
en nous àmbits. I organitzant 
i donant suport, com sempre, 
a accions en defensa de la 

llengua i la cultura, des de 
teatre infantil fins a premis i 
festes literàries, passant pels 
cursos de català, conferènci-
es o mobilitzacions cíviques.

Amb el canvi de segle, les 
presidències de Lluís Case-
llas (1999-2002) i Jeroni 
Vinyet (2003-10) van lide-
rar des d’Osona, al costat 
d’altres delegacions, una 
revolució interna a l’entitat 
per reforçar el seu compro-
mís polític, que es va traduir 
en l’arribada de Jordi Porta 
a la presidència nacional. 
“Convenia aquesta sacsejada 
i fer-ho amb un relleu gene-
racional”, apunta Casellas. A 
la comarca es va reforçar la 
dimensió reivindicativa amb 
el naixement de la Marxa 
dels Vigatans (2003), que 
després de 18 edicions s’ha 
consolidat com l’acte de més 
projecció d’Òmnium Osona, 
amb impacte nacional. “Haví-
em d’aconseguir que el senti-
ment independentista entrés 
per la pell”, diu Vinyet. El 
2005 s’hi sumava, amb motiu 
del tricentenari de 1705, la 
commemoració del Pacte 
dels Vigatans a Sant Sebastià.

Òmnium ha tingut aques-
ta última dècada un paper 
determinant en el procés 
independentista. Ho va ser 
en les consultes del 13-D de 
2009 a la comarca, on es va 
teixir la gran xarxa de com-
plicitats arreu del territori 
que acabaria cristal·litzant 
en el naixement, per exem-
ple, de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC). El setembre 
de 2012, la junta d’Òmnium 
Osona emetia un comunicat 
en què de manera expressa 
defensava la independència 
de Catalunya. David Colomer, 
president entre 2011 i 2013, 
ho tornava a fer explícit a la 
Marxa dels Vigatans d’aquell 
any. “Així ho sentíem i així 
ho vam voler manifestar, 
essent un altre cop punta de 
llança de l’entitat”, explica.

Ja sota la presidència de 
Verdaguer, el 9-N de 2014 i 
l’1-O de 2017, amb tot el que 
han representat des d’alesho-
res, han consolidat Òmnium 
Osona com un dels referents 
del procés independentista. 
El 2014, amb 2.000 socis. 
Avui, amb més de 7.300. 
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Anicet Altés, dirigint-se als assistents en l’assemblea fundacional d’Òmnium el 17 de març de 1971
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“M’agradaria molt que la futura 
presidència fos d’una dona”
Alfred Verdaguer, novè president, lidera la junta de la delegació des del juliol de 2013

Alfred Verdaguer

Vic

X.B.

Alfred Verdaguer és presi-
dent comarcal d’Òmnium 
des del juliol de 2013. És un 
dels “satèl·lits”, diu, que va 
aterrar a l’entitat arran de les 
consultes del 13-D i ha viscut 
des de primera línia els anys 
més intensos del procés inde-
pendentista. Està convençut 
que, malgrat el que pugui 
semblar, res no s’ha aturat.

Després de l’efervescència 
del procés independentista, 
ara és el moment de la frus-
tració?

En absolut. Si no fos opti-
mista no seria president 
d’Òmnium Osona. Potser ni 
seria d’Òmnium. Som més 
de dos milions de persones 
que quan tinguem l’oportu-
nitat de mobilitzar-nos ho 
tornarem a fer. Ara hi ha un 
impàs, d’acord, i la pandèmia 
amb les seves restriccions 
no permet donar visibilitat 
a res. Però hi som, i hi torna-
rem.

Què representen 50 anys 
d’història i què ha de repre-
sentar Òmnium en el futur?

Representen reconèixer la 
lluita incansable de tantes i 
tantes persones en defensa 
de la llengua i la cultura cata-
lanes, vencent les no poques 
resistències de cada moment. 
I essent impulsors, també, 

de projectes que han acabat 
caminant sols. Som hereus 
d’aquella gent i, per tant, 
com recull el lema del 50è 
aniversari, La lluita continua. 
Per la llengua –que hem de 
reforçar–, per la cultura i pel 
país. I hi afegim pel feminis-
me, per la cohesió social i pel 
futur compartit.

Incidint, doncs, en una 
dimensió més social?

Sense cohesió social i 
una mirada ampla no es 
construeix un país. No hem 
d’eixamplar, sinó compartir. 
I escoltar, teixir complicitats 
i sumar aquella gent que 
tenim al nostre voltant per 
enriquir i fer més forta la 
xarxa. Aquesta és l’estratè-
gia. Òmnium vol ser una bau-
la més de la cadena.

En 50 anys hi ha hagut 
nou presidents comarcals, 
sempre homes. És una ano-
malia?

M’agradaria molt que la 
futura presidència d’Òmni-
um Osona i el Lluçanès fos 
d’una dona. És molt impor-
tant la mirada femenina i 
feminista, i no tenir-la en 
compte ha estat un dels 
grans dèficits que hem patit 
globalment com a societat. 
Ara mateix a la nostra junta 
hi ha més dones que homes. 
I vull destacar la feina que 
estem compartint tots, cadas-
cú en el seu àmbit. El treball 

en equip és un dels nostres 
millors actius.

50 anys amb més de 7.000 
socis és una bona manera de 
celebrar-ho.

Però essent conscients de 
per què els tenim. No és mèrit 
nostre. Ho és del moment, del 
que representa Òmnium i del 
que representa tenir el nos-
tre president, Jordi Cuixart, 
injustament empresonat des 
de fa tres anys i mig, al costat 
de la resta de presos i preses 
polítics i exiliats. No hem de 
deixar passar un dia sense 
recordar-ho, això.

La pandèmia ha alterat la 
celebració del 50è aniversa-
ri. Com es concretarà?

Confiem que en un parell 
de mesos pugui estar tot 
calendaritzat. Els actes 
s’allargaran fins al 2022. Hi 
haurà un llibre i un documen-
tal dels 50 anys i una expo-
sició, “La paraula del poble”, 
en què ens proposem deixar 
l’empremta d’Òmnium a cada 
municipi amb un mot emble-
màtic que el defineixi. Tenim 
a punt, també, una xilografia 
i un bol de ceràmica comme-
moratius. Acollirem a Vic la 
trobada anual de delegacions 
d’Òmnium i organitzarem un 
acte central de celebració, en 
reconeixement als socis i a 
les juntes d’aquests 50 anys. 
També farem una trobada 
amb entitats locals amb qui 
col·laborem.
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Judit 
Quintana,
perruquera 

“Soc lectora habitual i durant el confinament les 
setmanes que no podia treballar va ser una forma 
d’entretenir-me. Un dels que vaig llegir, ara que a 
través del programa Crims es parla d’assassinats, 

va ser Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll. 
Tracta sobre la matança d’una família de maso-
vers que va passar a Catalunya durant l’època 
franquista, el 1943.”

‘Dos taüts negres 
i dos de blancs’,
de Pep Coll
Editorial Proa

St. Joan de les Abadesses

J.R.

Un ciclista de Ripoll es va 
trencar la clavícula i els 
lligaments aquest últim cap 
de setmana després de topar 
amb un piló de fusta del nou 
tram de la via verda entre 
la Colònia Llaudet i Sant 
Joan. Mentre Joan Parramon 
tornava de Camprodon per 
carretera amb una bicicleta 
elèctrica, va preferir incor-
porar-se a la via verda per 

acabar d’arribar a Sant Joan. 
Al cap d’uns metres no es va 
adonar de la presència d’un 
piló que hi ha a mig camí 
per evitar que els cotxes 
circulin per l’espai destinat 
a vianants i bicicletes i va 
tenir-hi l’accident. Aquest 
mateix divendres té prevista 
l’operació, que li comportarà 
al voltant de tres mesos de 
convalescència a casa.

Parramon lamenta que “la 
fusta tractada es confongui 
amb el paisatge”, però reco-

neix que va badar “perquè 
em vaig mirar un moment el 
mòbil”. També troba exces-
siva la presència dels pilons 
perquè no creu que a cap 
automobilista se li acudeixi 
de passar-hi. L’Ajuntament 
de Sant Joan té cedida la 
gestió i el manteniment de 
la via verda al Consorci de 
les Vies Verdes de Girona. 
Els pilons tenen una banda 
reflectora al seu extrem 
superior a l’alçada dels fars 
dels cotxes.

Uns pilons perillosos
Un ciclista es trenca la clavícula després de xocar-hi a la via verda 

La clavícula trencada de Parramon i el tram de la via verda amb els pilons que van causar l’accident
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Jordi Bosch després de retirar l’eixam i ensenyar-lo als alumnes de l’escola

Un eixam amb 10.000 abelles 
a Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Torelló

EL 9 NOU

Dilluns passat va aparèixer al 
davant de les escoles de Sant 
Pere de Torelló un eixam 
espectacular que va aixecar 
molta expectació entre els 
veïns i els vianants que pas-
saven per aquell punt. Un 
cop detectat, des de l’Ajun-
tament es va avisar Jordi 
Bosch, apicultor aficionat i 
amb capacitat per gestionar 
correctament l’eixam. Bosch, 

amb molta cautela, va retirar 
les abelles que s’havien agru-
pat a la branca d’un arbre. 
Segons les primeres esti-
macions, en l’eixam de Sant 
Pere de Torelló hi havia més 
de 10.000 abelles.

Un cop retirat de l’arbre, 
Bosch va comentar que és 
“habitual” que les abelles cre-
ïn aquests eixams en aquesta 
època de l’any, i que quan 
s’agrupen d’aquesta manera 
“no són perilloses malgrat el 
que pugui semblar”.

SELECCIÓ DE PERSONAL

Procés de selecció d’Informador/a Turístic/a

La informació de la convocatòria està penjada al web d’ofertes 
de Vic Ocupació xaloc.diba.cat (oferta número 306643).

Per participar en aquest procés selectiu us podeu apuntar a 
través del mateix web o bé enviant el currículum a
ocupacio@vic.cat fins al 29/04/2020, inclòs.

Informació: Vic Ocupació. Tel. 93 886 21 00 / ocupacio@vic.cat
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Esmenes d’Osona amb Bici  
al carrer Gran de Calldetenes
Calldetenes

EL 9 NOU

Osona amb Bici, entitat que 
impulsa l’ús de la bicicleta 
a la comarca, ha presentat 
al·legacions a les obres del 
carrer Gran de Calldetenes. 
En concret apunten que 

l’obra projectada “millora 
la mobilitat a peu”, però no 
ofereix “una solució atracti-
va” per potenciar la connexió 
amb bicicleta entre Vic i 
Calldetenes. Proposen crear 
un carril bici en direcció Vic i 
aprofitar la pacificació que ja 
es farà d’entrada al municipi.

+Camprodon critica la gestió del PSC, a qui acusa 
d’haver ocultat informació a principis dels 2000

Polèmica a Camprodon per 
l’expropiació de Can Pascal

Camprodon

Isaac Muntadas

Els fets que succeeixen en el 
passat tenen conseqüències 
en el futur. Una frase que 
s’aplica a la perfecció en la 
modificació de crèdits que 
va aprovar l’Ajuntament 
de Camprodon en el ple de 
dilluns. L’equip de govern de 
Tots per Camprodon (PSC) 
va donar llum verda a l’ad-
quisició de la zona verda de 
l’entorn de Can Pascal per 
un import de 56.000 euros. 
Una expropiació que no seria 
rellevant si no fos perquè 
l’oposició de +Camprodon-
ERC va ser molt crítica amb 
aquesta operació, tot i abste-
nir-se “per responsabilitat”, 
segons va dir el seu portaveu, 
Joaquim Coch.

L’edil republicà va apuntar 
que la causa de la modifi-
cació de crèdit era “la mala 
gestió del govern del PSC” 

de principis de segle, que 
llavors estava encapçalat per 
l’alcalde Esteve Pujol. “Va 
tenir una deslleialtat envers 
el poble”, afirmava. Segons 
el Pla General d’Ordenació 
Urbanística de principis dels 
anys 2000, es va generar 
l’obligació legal d’expropiar 
la zona verda, però no es va 
acompanyar d’una memòria 
econòmica i, per tant, “es va 
ocultar aquesta informació 
al poble i no consta que en 
els pressupostos posteriors 
s’hi destinés una partida”. El 
2015, Junts per Camprodon, 
amb Xavi Sala al capdavant, 
va assumir el poder i “no 
se’l va informar, tot i que 
l’alcalde era el mateix”. Per 
un canvi normatiu d’aquell 
any, el preu d’expropiació va 
passar a ser més desfavorable 
per l’Ajuntament que si s’ha-
gués pagat 15 anys abans i 
“ara les conseqüències seran 
pitjors”. El regidor d’ERC va 

reconèixer que l’equip de 
govern actual no tenia la cul-
pa d’aquests fets, però que és 
“hereu directe i polític i que, 
a vegades, s’han d’assumir 
responsabilitats per errors 
dels predecessors”. Els repu-
blicans sí que fiscalitzaran la 
gestió que se’n faci “perquè 
ara Camprodon tindrà menys 
recursos econòmics per fer 
altres coses”.

Amb un to conciliador, l’al-
calde Xavier Guitart va fer 
diverses puntualitzacions. Va 
subratllar que s’ha fet una 
expropiació pactada que es 
pagarà en cinc anys. Guitart 
va apuntar que l’assumpte 
venia de més enrere. Segons 
l’alcalde, l’any 1983 va ser 
quan es va començar a redac-
tar el pla d’actuació de Can 
Pascal, que no es va acabar 
fins al 1998 –van governar 
Berta Badà i Esteve Pujol del 
PSC i Mingo Pairó de CiU–. 
Guitart va recordar que l’any 
2002 es va fer el Pla General 
i que “l’ús de la zona verda 
ja va començar el 1995”. “Si 
hem de buscar responsables, 
aquí no se salva ningú”, deia 
Guitart. Amb tot, el batlle va 
insistir que “hem agafat el 
toro per les banyes” i que ja 
està tot signat i pactat. 
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De qui és l’ualabi?
Els Agents Rurals denuncien dues persones pel cas de l’ualabi que es va passejar per Roda 
de Ter el febrer passat, però un dels acusats lamenta que s’estan dient “moltes falsedats” 

Roda de Ter

EL 9 NOU

Primera hora del matí del 
12 de febrer a Roda de Ter. 
L’inici d’una nova jornada 
laboral ve marcada a Osona 
per unes fotografies i vídeos 
que de seguida es fan virals: 
en elles s’hi veu un cangur de 
petites dimensions –un uala-
bi es matisarà després– fent 
saltirons pel carrer. Quan 
els Agents Rurals arriben al 
lloc dels fets, l’animaló ja ha 
estat capturat. Informen al 
cos forestal que l’ualabi ha 
estat retornat a dues perso-
nes estrangeres. Es tracta 
de dos camioners alemanys 
que han passat la nit a Roda 
després de fer entrega d’un 
cavall procedent de Palma a 
la finca que Sercam Shows té 
al municipi. Santí Serra –cara 
visible de l’empresa dedicada 
als espectacles amb cavalls– 
explica a Instagram que té 
dos ualabis però a la seva 
casa de Llagostera i assegura 

que no té res a veure amb el 
que s’ha passejat per Roda de 
Ter. Els Agents Rurals inici-
en una investigació per saber 
de qui és l’ualabi.

Segons va informar aquest 
dijous l’Agència Catalana de 
Notícies (ACN), la investi-
gació dels Agents Rurals ha 

permès denunciar dos ger-
mans propietaris d’una hípi-
ca a Roda de Ter i una altra a 
Llagostera. Els germans Ser-
ra, de Sercam Shows. Una de 
les denúncies s’hauria inter-
posat a Roda per no haver 
impedit que s’escapés aquest 
animal originari d’Austràlia 

i l’altra a Llagostera, per no 
tenir declarada la finca com 
a nucli zoològic tot i haver-hi 
diversos animals exòtics. Des 
del cos forestal van lamentar 
“la falta de col·laboració dels 
dos germans”, així com haver 
donat pistes falses ja que 
quan es va requerir informa-

ció a l’empresa alemanya de 
transports, a qui es va apun-
tar com a responsable en un 
primer moment, van demos-
trar amb documents que no 
hi tenien res a veure. 

Qui també manté aques-
ta posició és Santí Serra, 
que en primer lloc remarca 
que encara no ha rebut cap 
denúncia “i tot el que sé ho 
he llegit a la premsa”. Serra 
diu que només cal comparar 
el mascle que ell té a Llagos-
tera amb el que es va escapar 

a Roda “per veure que no és 
el mateix animal”. D’altra 
banda lamenta que s’estiguin 
“dient moltes falsedats i ens 
hi involucrin”, i explica que 
per tenir dos ualabis “no fa 
falta tenir nucli zoològic”. El 
conegut domador de cavalls 
recorda que molts dels ani-
mals que té “són recuperats 
de llocs on eren maltractats”, 
i lamenta que ara es vulgui 
vendre la imatge que “no 
fem bé les coses. Em sento 
impotent”. 
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L’ualabi amagat a sota un cotxe durant el recorregut que va fer per Roda de Ter el febrer passat

Santí Serra 
manté que 

l’ualabi de Roda 
de Ter no era seu

    PUBLICITAT Serveis
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La santquirzenca Rosa Vestit és 
directora general d’Administra-
ció Local des del juny de 2018. A fi-
nals d’aquell any va deixar l’alcal-

dia que ocupava des del 2011. Ara 
valora la feina que ha fet des de 
primera línia a la Generalitat, una 
tasca que, diu, ha estat un regal.

La santquirzenca Rosa Vestit (JxCat), directora general d’Administració Local de la Generalitat i exalcaldessa de Sant Quirze

“No seria partidària 
d’eliminar municipis, com 
més proximitat millor”
Rosa Vestit (JxCat), directora general d’Administració Local de la Generalitat

Sant Quirze de Besora

Guillem Rico

La feina d’una directora 
general, queda una mica 
amagada entre bambolines?

És una feina que pot ser 
molt de gestió, és més tècni-
ca, de promoure, de pensar 
què s’ha de fer en aquella 
àrea. Per una persona que ha 
estat alcaldessa d’un poble de 
2.100 habitants, és un regal, 
perquè has de rumiar quines 
pots fer a tot el país. És el 
millor que pot passar venint 
del recorregut de l’adminis-
tració local. Quedem més al 
darrere però som els que hem 
de ser efectius, donar soluci-
ons i tenir un contacte directe 
amb els ajuntaments.

Es coordina la relació 
entre govern i ajuntaments. 
Es trepitgen funcions amb 
les delegacions territorials?

És diferent. Parlem d’ajun-
taments, de consells comar-
cals, diputacions... engloba 
tot el que pot arribar a passar 
al país. Els delegats són la 
visió dels departaments, el 
peu de tots els departaments 
al territori, seria diferent. 
Nosaltres entraríem només 
en l’administració local.

Hi ha una funció de repre-
sentativitat de la conselle-
ria? L’hem vist fent inaugu-
racions.

Sí, a més a més. Qualsevol 
ajuntament qui té per refe-
rència? El seu director gene-
ral, és amb qui té més tracte. 
Al final molta feina que haví-
em de fer era aquesta aliança 
amb els ajuntaments. Recupe-
rar la idea que la Generalitat 
pot ser útil pels ajuntaments. 
Una manera molt fàcil és 
donant-te a conèixer i posar-
te al seu servei i això vol dir 
també que un ajuntament 
et truca i et demana que els 
acompanyis a fer una inaugu-
ració.

Li venen a demanar cèn-
tims.

Em venen a demanar de tot, 
que els ajudem i diners. Però 
aquesta és la idea, al final 
hem de tenir aquesta vocació 
de servei cap als ajuntaments 
i ens han de veure útils, no 
ens han de veure com els 

que fiscalitzem i que només 
posem normes. Amb aquests 
anys hem aconseguit que ens 
vegin com una direcció útil. 
He cregut que ho havia de 
fer, que un director general 
quan li truquen per telèfon si 
en aquell moment no s’hi pot 
posar, després torna la truca-
da, que és com ha de ser. 

Des que és al càrrec s’ha 
recuperat el PUOSC, 250 
milions per inversions.

Era la manera de reafirmar 
que des del govern es volia 
agafar aquesta aliança amb 
els ajuntaments. Aquests 250 
milions és un zero coma poc 
del que és tot el pressupost de 
la Generalitat. Era voluntat 
política poder tornar a agafar 
aquest vincle amb els ajunta-
ments. La manera de demos-
trar-ho era donant diners per 

“Era voluntat 
política agafar 
vincle amb els 
ajuntaments a 

través del PUOSC”

estan alertats per una reso-
lució que anul·la l’exempció 
de la plaça de secretaria-
intervenció si superen els 
200.000 euros de pressupost. 

No és cap canvi. Hem infor-
mat els ajuntaments que esta-
ven incorrent en un defecte, 
que la seva categoria no era 
correcta. Molts ajuntaments, 
ja sigui perquè tenen la gestió 
de l’aigua, un abocador... esta-
ven categoritzats que eren 
exempts, però quan presenta-
ven els comptes superaven els 
200.000 euros i, per tant, teni-
en un pressupost més elevat 
que qualsevol altra població 
de més de 2.000 habitants. Si 
se supera hi ha d’haver algú 
que fiscalitzi aquests diners, 
per tant s’ha de canviar la 
categoria. Això ve alertat per 
Antifrau.

Podrà continuar compar-
tint secretaris a través dels 
consells comarcals o diputa-
cions?

Sí, s’hauran de buscar les 
fórmules però s’haurà de can-
viar la categoria. 

Costa trobar secretaris i 
interventors.

És molt difícil. La compe-
tència de fer els concursos és 
encara estatal i això fa que hi 
hagi molt poques persones 
que es presentin a Catalunya. 
Per això hem instaurat una 
borsa per poder donar cober-
tura a aquests funcionaris. 
Feia molts anys que s’havia 
de fer i qualsevol ajuntament 
que tingui problemes per 
trobar-ne pot tibar d’aquesta 
borsa que ampliarem al maig-
juny amb oposicions. 

El coronavirus ha afectat 
la relació amb els ens locals.

Ha estat molt complicat per 
tots, perquè la idea que s’ha-
via de fer tot telemàticament 
era molt difícil d’instaurar 
i de cop i volta tots ens hem 
vist connectats. A part de 
poder donar l’ajut que calgui, 
a nivell econòmic vam fer un 
fons de cooperació extraordi-
nari perquè érem molt cons-
cients que són els que primer 
reben i els primers que han 
de donar solucions. Era una 
ajuda de 120 milions d’euros, 
20 milions van ser el 2020 i 
ara n’hi haurà 100 més. 

Es plantejava el confina-
ment per vegueries, que 
s’ha descartat. Era una bona 
opció? Com veu aquesta 
organització territorial?

No hi ha una organització 
que agradi a tothom, sempre 
hi haurà una frontera entre 
un o altre. Amb això vam 
voler ser molt clars demanant 
a les entitats municipalis-
tes. Vam fer una consulta a 
l’ACM i a l’FMC i a Micro-
pobles perquè ens diguessin 
quina creien, si s’havia de fer, 
que seria la millor opció. Ells 
van ser els que van proposar 
les vegueries. Entre vegueries 
i regions sanitàries només 
varia la part del Penedès i 
Barcelona. La resta seria bàsi-
cament igual.

Això ha despertat el debat 
de les vegueries. Apostaria 
per la vegueria de l’Alt Ter 
per les relacions més natu-
rals dins l’eix de la C-17?

A nivell pràctic, la veritat 
és que les relacions les tenim 
més tirant cap a Ripoll que 
cap a Manresa. Això és una 
realitat, però s’ha de buscar 
una forma de consens de tots 
plegats i aquí s’hauria d’estu-
diar bé. 

Abans que ocupés el càrrec 
hi va haver un debat sobre si 
calia agrupar municipis. Ha 
quedat enterrat?

Amb aquests anys d’haver 
trepitjat tot el territori, no 
seria partidària d’eliminar 
municipis, ans al contrari. 
S’ha demostrat que la porta 

a la ciutadania són els seus 
ajuntaments i com més pro-
ximitat tinguin millor funci-
onarem. A partir d’aquí, bus-
quem òrgans que els puguin 
ajudar i siguem efectius. Està 
demostrat que suprimint no 
evitem que hi hagi la mateixa 
despesa. Seria del tot impos-
sible. Per posar un exemple, 
si Vidrà deixés d’existir i s’ha-
gués de donar el servei des de 
Sant Quirze, seria molt més 
car i menys eficient, segur.

Aviat farà sis anys de la 
consulta al Lluçanès. Es 
planteja desencallar-ho?

Aquesta legislatura no s’ha 
proposat, es va presentar la 
proposta l’anterior, i ara ente-
nem que quan hi hagi nou 
govern s’hauria de tornar a 
plantejar una altra vegada.  

És partidària que es dibui-
xi la comarca al mapa?

Ni partidària ni desparti-
dària. Em costa pensar que la 
qualitat de vida del Lluçanès 
seria millor. No tinc prou 
inputs. Si ho miréssim des 
d’un punt de vista de gestió 
i veient el que ha passat amb 
la pandèmia, és difícil de 
concretar-ho. Però si la ciu-
tadania vol ser comarca, la 
voluntat popular per damunt 
de tot. 

I pel que fa al desplega-
ment del Moianès?

No ens ha arribat cap pro-
blema, porten la gestió des 
del Consell Comarcal i no hi 
hem hagut d’entrar i per tant 
és bona notícia també. 

fer inversió i que els ajunta-
ments poguessin decidir amb 
què ho volen invertir.

Van ser més sensibles amb 
els ajuntaments petits.

Els ajuntaments de menys 
de 5.000 són la majoria a tot 
el país, havíem de tenir una 
visió que els premiés ja que, 
no ens hem d’enganyar, tenen 
menys recursos. Per tant, 
ja vam reservar una partida 
i asseguràvem que partien 
que tenien 120.000 euros, i a 
partir d’aquí competim, per-
què no podem fer-ho d’altra 
manera. Crec que ha anat 
força bé, a Osona 12 milions i 
6 al Ripollès. 

Hi ha municipis petits que 

“Els càrrecs de 
la Generalitat 

haurien de 
passar abans pel 

món local” 
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La santquirzenca Rosa Vestit (JxCat), directora general d’Administració Local de la Generalitat i exalcaldessa de Sant Quirze

Va ser alcaldessa i ara és a 
la Generalitat. Ara que ho ha 
viscut des de les dues ban-
des, hi ha prou coordinació?

N’hi ha, però sempre es pot 
millorar. 

En què?
Aquesta aliança haurà de 

ser encara més gran. Es va 
començar amb bon peu, i 
espero que continuï. Quan es 
va idear l’estratègia del País 
Viu va ser pensant en això, 
que totes les comarques havi-
en de tenir, i tenien el dret, 
una interlocució bilateral 
amb el seu govern. Aquesta 
interlocució no es pot perdre 
perquè al final no ens veurí-
em com a enemics: a vegades 
ens diuen “només ens poseu 
problemes”. Parlem-ne. I 
quan t’asseus veus que al 
final tots volem arribar al 
mateix lloc i la Generalitat ha 
de veure que des dels ajunta-
ments o consells comarcals és 
la millor manera on implan-
tar les seves polítiques. Al 
final som aliats necessaris. 

És clau haver passat pel 
món local abans d’ocupar 
aquests càrrecs, fa que hi 
hagi més sensibilitat?

Hauria de ser indispensa-
ble. S’hauria d’exigir que tot-
hom que estigués en un lloc 
d’aquest tipus hagués passat 
pel món local. 

L’exalcalde de Tona Josep 
Salom no va deixar l’acta a 
la Diputació que s’havien de 

partir. Ara és directora gene-
ral. Si hagués estat diputada 
potser no estaríem parlant 
d’aquests temes.

Potser va ser una sort. A 
vegades ho he pensat. Hi ha 
coses que no saps per què 
passen però que són una sort. 
Estar en un lloc de càrrec com 

el que he tingut i poder-lo 
viure, poder decidir, implan-
tar aquestes estratègies, 
mirar-ho des d’aquest punt de 
vista és un regal.

Va ser de les primeres a 
deixar el PDeCAT. La repre-
senta més l’espai de JxCat. 

Hi ha un factor que tenia 
molt clar, que estaria al costat 
dels exiliats i els presos polí-
tics. Per això vaig prendre la 

decisió molt ràpid. Em sento 
orgullosa d’haver-ho fet. 
No els podrem pagar mai el 
que estan fent i el que estan 
rebent.

Entén que dos mesos 
després de les eleccions no 
hi hagi un acord entre les 
forces independentistes per 
formar govern?

El fet d’haver estat a 
govern i estar a govern, he de 
dir que prefereixo que es tar-
di 15 dies més i que es tanqui 
un bon acord, que no pas que 
per córrer hi hagi serrells per 
tancar. El govern continua 
funcionant i des de la meva 
àrea continuem treballant 
cada dia, però prefereixo 
que em diguin ja s’ha tancat, 
aquest serà el camí, anem a 
l’una, som un govern fort i 
estem d’acord a anar tots cap 
a la mateixa banda, que no 
pas voler córrer molt. No em 
fa patir. 

No depèn de vostè només, 
però li agradaria continuar 
com a directora general?

He disfrutat molt amb 
el que he fet, és un regal. 
No em plantejo més enllà. 
També penso que la vida 
política té un límit, jo me’l 
vaig marcar amb l’alcaldia, i 
això venia de més a més. S’ha 
fet molta feina que fins ara 
no s’havia pogut fer, que és 
el que s’ha de valorar. A par-
tir d’aquí, el futur no el sap 
ningú. 

“Que Salom no 
deixés l’acta a 

la Diputació de 
Barcelona potser 
va ser una sort” 

“Prefereixo que 
es tardi 15 dies 

més i que hi hagi 
un bon acord al 

govern” 
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La Fundació La Caixa 
dona 10.000 euros pels 
pisos tutelats de Taradell

Taradell La Fundació 
Vilademany ha rebut 10.000 
euros de la Fundació La Cai·
xa per donar cobertura als 
habitatges tutelats i als pisos 
socials que gestiona. Entre els 
pisos socials i els habitatges 
tutelats, hi ha 24 beneficiaris, 
que van des de persones grans 
autònomes fins a persones que 
es troben en risc d’exclusió 
social. A la foto, responsables 
de CaixaBank i l’alcaldessa, 
Mercè Cabanas.

Camprodon mesura la 
contaminació a l’aire 
durant dos mesos
Camprodon sdf dsfdsfsdfs·
df dsf sdf

Pau Rosique ja és 
el nou jutge de pau 
de Taradell

Taradell Pau Rosique ja és 
oficialment el nou jutge de 
pau de Taradell. En el darrer 
ple va adreçar unes paraules 
en les quals va agrair la con·
fiança “a tot el consistori”, 
tot i deixar clar que “perso·
nalment hauria preferit un 
acord per unanimitat”, fent 
referència a l’abstenció de 
Junts per Taradell. Rosique, 
que substitueix en el càrrec 
Carme Amblàs, es va mostrar 
“il·lusionat per participar, col·
laborar i ajudar a millorar les 
relacions entre les persones”.

Oriol Amat serà 
el nou rector de 
la UPF

Barcelona El catedràtic 
d’Economia Financera i Comp·
tabilitat Oriol Amat, que el 
juny del 2018 va renunciar al 
càrrec de rector de la UVic·
UCC en el darrer moment 
per motius familiars, va ser 
proclamat aquest dijous com 
a candidat a ocupar aquesta 
mateixa responsabilitat per 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Amat és l’únic candi·
dat. La renúncia d’Amat va 
iniciar un nou procés a la UVic 
que va acabar amb la procla·
mació de Josep Eladi Baños.

Fa deu anys que ens vas deixar.
La teva família et recorda i 

t’estimarà sempre.

*22-10-1939 Santa Eugènia de Berga 
+20-04-2011 Barcelona

Taradell, abril de 2021

Ramon Vila
i Rovira

Josep Jofre
i Costa

Vidu de Carme Freixanet Devesa
Ha mort cristianament el dia 17, a l’edat de 93 anys.

A.C.S.

Els seus familiars, Toni i Carme, Josep M. i Isabel, Sílvia i 
Jordi; Ivet i Roger, Tània, Judit, i Irati; tota la família i amics, 
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu 
en les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol 
rebudes.

Manlleu, abril de 2021

Josep Jofre
i Costa

Pitu Pedris

Grup Viñas vol expressar
el més sentit condol a familiars i amics.

Sempre et recordarem, Pitu.

Vic, abril de 2021

Segundo López
i Pla

Els teus companys i companyes
de l’Escorial

sempre et recordarem.

Vic, abril de 2021

Segundo López
i Pla

El nostre condol i suport a la família.
Els teus companys i l’equip de govern de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

et recordarem sempre.

Vic, abril de 2021

Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta

Dolors Jofre
i Domènech
Vídua de Ramon Prat Pratdesaba

Morí cristianament el dia 22, a l’edat de 87 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Joaquim, Francesc i Montse; nets, Martí, i Gil; germà, 
Quico; germans polítics, Montserrat i Ton; nebots, cosins, família tota i 
la Stefany, que l’ha cuidat, en participar-vos tan sentida pèrdua, preguem 
que la tingueu present en les vostres oracions i us agrairem l’assistència 
a l’acte dels serveis religiosos que tindrà lloc aquest divendres, dia 23, a 
les 12 del migdia a l’església parroquial de Sant Vicenç de Torelló.
Us agraïm les mostres de condol rebudes, i volem agrair la feina de tot 
el personal del Casal de la Santa Creu de l’Esquirol.

Sant Vicenç de Torelló, abril de 2021
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Ninots penjats en ponts 
d’Osona per reclamar 
l’acord independentista

Vic Dilluns al matí van apa·
rèixer en diversos ponts que 
travessen la C·17 i la C·25 al 
seu pas per Osona un seguit de 
ninots penjats amb les sigles 
dels partits independentistes 
al pit. Alguns d’ells també esta·
ven disfressats de pallassos. Al 
seu costat hi havia pancartes 
en què es recordava la majoria 
de vots que va obtenir aquesta 
opció política el passat 14·F. 
L’acció va ser reivindicada pel 
col·lectiu L’Estaca.



NOU9EL PUBLICITAT

• INFERMERIA
• MEtgE
• psIcòlEg
•   FIsIotERApEutA
• tERApEutA ocupAcIoNAl
• tREbAllAdoRA socIAl
• EducAdoRA socIAl

REsIdèNcIA cANtoNIgRòs, sl
centre acreditat per la generalitat de catalunya

professionalitat i eficàcia en un 
entorn familiar.

contacte directe amb l’esplèndid 
paratge natural del collsacabra.

curtes i llargues estades.

www.residenciacantonigros.com

ctra. de Vic a olot km 25
cANtoNIgRòs
tel. i fax 93 852 50 35
info@residenciacantonigros.com

consulta les nostres EstAdEs tEMpoRAls
Bona diada de Sant Jordi

 EL MEU 
ESTIL
 LES MEVES 
NORMES

FINANÇA ELS TEUS AUDIÒFONS
 SENSE INTERESSOS

.anoriG200714a,baclabuRitevlaC.lP Tel. 972 20 06 64Rbla. Hospital, 40 08500 Vic.Tel. 938 85 35 38

Residència Aura
Un lloc on viure en bona 
companyia, amb total seguretat 
i amb la confiança d’estar cuidat 
pels millors professionals.

Des de la Residència Saits us 
desitgem una bona diada de
Sant Jordi.

Ja podeu trucar per reservar la vostra 
plaça temporal per a l’estiu.
Per a més informació truqueu al:
93 889 54 45
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El procés d’envelliment de la 
població que es viu a tots els 
països desenvolupats està pro-
vocant uns canvis demogràfics 
i socials que afecten profun-
dament la forma de viure la 
vellesa. Amb els anys s’ha anat 
retardant l’edat en què les per-
sones esdevenen pròpiament 
dependents i es parla, cada 

vegada més, d’una “quarta 
edat”. Cada una d’aquestes 
subetapes de la vida genera 
necessitats d’atenció diferents 
i específiques que, en la fase 
de màxima dependència, pren 
forma de residència. Abans, 
però, hi ha molts altres recur-
sos i serveis per fer més fàcil 
el procés de fer-se gran.

Tercera edat
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La meva filla Aina fa sisè. La seva 
escola em té enamorada de fa anys, 
quan el seu germà gran ja hi va 

anar també. Llegeixen moltíssim a l’escola i també 
eduquen en la igualtat, però ja sabem que el camí 
és llarg i perenne i l’Aina detecta que els llibres que 
ha llegit i llegirà aquest curs estan protagonitzats 
per nois. Ells fan. Elles s’ho miren o acompanyen, 
una mica. S’hi rebel·la i jo, també. Molt. No cal que 
us digui com crec en la importància dels referents. 
Si mai veiem, llegim, sabem de dones que han fet 
coses brutals, com podrem nosaltres, com a dones, 
creure que les podem fer?

El cas és que demano ajuda a les xarxes perquè 
entre tots i totes em recomanin llibres per a l’edat 
de l’Aina amb protagonistes femenines. I m’arriben 
moltes idees. I segur que n’hi ha moltíssimes més. 
I en fem una llista, amb l’autora o autor primer i el 
títol després i l’enviem a l’escola. I aquesta matei-
xa llista és el meu article per a aquest divendres de 
Sant Jordi. Nenes: podeu fer i ser el que us doni la 
gana. Les protagonistes d’aquests llibres ho han fet. 
Maite Carranza, La trilogia de La guerra de les 
bruixes que té tres títols: El clan de la lloba, El desert 
de gel i La maledicció de l’odi.
Roald Dahl, Matilda.
Cornelia Funke, Cor de tinta (aquesta escriptora 
en té molts més!).
Jacqueline Kelly, L’evolució de la Calpurnia Tate.
Ivan Vera, Àvnia.

Frances Hardinge, L’arbre de les mentides.
Laura Gallego (en la majoria dels seus llibres de 
les protagonistes són noies), la saga de les Cròni-
ques de la torre.
Muriel Villanueva, Duna.
Philip Pullman, Lila i els secrets dels focs. 
Cornelia Franz, La Marta diu no!
Astrid Lindgren, Pippi Langstrum.
Laia Aguilar, Una noia N.O.R.M.A.L i Quin fàstic de 
fama.
Michel Ende, Momo.
J. Gómez Jurado i Bárbara Montes, Una herèn-
cia perillosa.
Eusèbia Rayó, Escac a la princesa.

Inés Macpherson, El secret de Lucia Morke.
Núria Albó, Tanit.
Lucy Maud Montgomery, Anna de les teules verdes.
William Steig, Irene la valenta.
A.F. Harrold, Els imaginaris.
Colin Meloy, Les cròniques del Wildwood.
Frances Hodgson, El jardí secret.
Neil Gaiman, Coraline.

Jara Santamaría, Els deus del Nord.
David (àlies Puño) Peña Toribio, La nena invisible.
Gemma Lienas, tota la saga d’El diari Lila de la 
Carlota.
Manel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen.
Suzanne Collins, La trilogia d’Els jocs de la fam.
Dolors García i Cornellà, Serena.
Louisa May Alcott, Donetes.
Care Santos, Mentida. Veritat. Por (són tres llibres 
diferents).

*Gràcies a la meva filla Aina per mirar el món com 
ho fa, a totes les que ens heu ajudat a fer la llista i 
visca els llibres amb protagonistes femenines.

**I bon Sant Jordi a tothom! 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Tots els llibres que ha llegit 
i llegirà la meva filla aquest 

curs estan protagonitzats per 
nois. Ells fan. Elles s’ho miren 

o acompanyen una mica

EL 9 NOU

Després que l’any passat 
s’hagués de posposar per la 
pandèmia i reconvertir-la 
en una jornada dedicada 
al llibre i la rosa enmig de 
les vacances d’estiu, aquest 
divendres es recupera la 
diada de Sant Jordi amb 
parades de llibres i roses 
als carrers. Arriba en el que 
sembla un punt d’inflexió 
de la pandèmia, amb un bon 
ritme de vacunació i amb una 
flexibilització de les mesures 
contra la Covid a partir de 
dilluns que ve. Com a tots els 
sectors, la pandèmia també 
ha estat implacable amb el 
sector del llibre, que va veu-
re com en les setmanes de 
confinament més estricte les 

llibreries havien d’abaixar les 
persianes coincidint, a més, 
en una època, sobretot el mes 
d’abril, en què s’hi juguen 
un percentatge elevat de les 
vendes de tot l’any. Però no 
tot és negatiu, alguns llibre-
ters expliquen que han gua-
nyat lectors i n’han recuperat 
d’altres que havien perdut. 
Els ha obligat a posar-se al 
dia amb les noves tecnologies 
i a obrir aparadors virtuals 
per poder competir, per dir-

ho d’alguna manera, amb les 
grans plataformes de distri-
bució d’internet. Però el seu 
tret diferencial és la proxi-
mitat, el tracte proper i l’es-
pecialització. I en això també 
s’ha detectat un canvi de 
tendència dels compradors, 
que malgrat l’auge de la ven-
da per internet, n’hi ha molts 
que tornen a posar en valor 
el comerç més proper, el que 
dona vida als carrers, els que 
amb la llum de l’establiment 

en els llargs mesos d’hivern 
donen seguretat al vianant i 
el que un client és molt més 
que setze dígits d’un plàstic. 
Les previsions són que sigui 
un Sant Jordi millor que el 
del juliol passat però encara 
lluny de les xifres de 2019.  

Malgrat que les parades de 
llibres i roses tornaran al car-
rer, la pandèmia no ha aca-
bat. No es pot abaixar la guàr-
dia. El risc de rebrot a Osona 
i el Ripollès ha baixat però 

continua alt i encara hi ha 93 
persones ingressades amb 
Covid-19, 22 de les quals a la 
unitat de cures intensives. El 
govern de la Generalitat ha 
anunciat un pas endavant i a 
partir de dilluns ja hi haurà 
lliure circulació a Catalunya 
i per tant es reobre el perí-
metre comarcal. Tot i això, 
en zones com la Catalunya 
Central i l’àrea de Girona, on 
s’inclouen Osona i el Ripollès 
i on hi ha una incidència de 
l’epidèmia més elevada que 
la mitjana del país, es faran 
cribratges a través d’auto-
mostres. Està previst fer 
15.000 proves PCR al dia a 
persones menors de 70 anys. 
Tot plegat són dades que han 
de convidar a un optimisme 
prudent.

Llibres i roses en un punt 
d’inflexió de la pandèmia

Protagonistes femenines
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Ramon Casanoves                          

Era una diada de Sant Jordi dinant amb un 
amic, i em demanà l’opinió de si el nom de 
Jordi li escauria al seu fill que naixeria aviat.  
Li vaig dir immediatament que sí! I més si la 
mare hi estava d’acord. Creatiu com sempre, 

el meu entusiasme el va transformar ràpidament en una per-
plexitat que em deixà glaçat: “Doncs, es dirà Igor!”. Vaig cercar 
immediatament informació i es feu evident que les llegendes 
dels sants catòlics i ortodoxos eren diferents, tot i que el genet 
Jordi figurava a l’escut d’armes de l’imperi rus. Els amics havi-
en celebrat l’aniversari de casament instal·lats a un bon hotel 
de Sant Petersburg amb l’objectiu de visitar sense presses, i 
tantes vegades com volguessin, l’inacabable museu de l’Her-
mitage. En Jordi-Igor el vàreu engendrar allà? Mai em donaren 
cap resposta afirmativa, sols algun somriure de complicitat. 
Quan érem petits provocàvem els pares demanant-los d’on ve-
nien els nens? I responien: “D’Olot a fer barretines!”. Aquells 
amics potser haurien d’haver substituït el nom d’Olot pel de 
Sant Petersburg i tot solucionat. 

La menció de l’antiga ciutat russa em portava inexorable-
ment a pensar en aquella tsarina i matriarca tan contradictò-
ria i alhora interessant anomenada Caterina II la Gran. Nas-
cuda a Prússia el 1729, i que morí a l’edat de 67 anys al Palau 
d’Hivern de Sant Petersburg. Sense gaire herència però amb 
una bona educació i ben informada dels esdeveniments que 
passaven a Europa, era una enamorada de la cultura francesa i 
militava en les idees de la il·lustració. Subscrita a un munt de 
publicacions, mantenia correspondència habitual amb pensa-
dors, polítics i filòsofs com Voltaire i Diderot.

La princesa, de jove, va ser promesa en matrimoni per cor-
reu amb el seu nebot, hereu del tron de Rússia i futur tsar 
Pere III. Un cop beneïda l’aliança la parella s’establí a Sant 
Petersburg, però sembla que la primera nit de noces fou un 
fracàs i les relacions conjugals no van funcionar mai bé. Dos 
fills del matrimoni tingueren una dubtosa paternitat tal com 
era de domini públic, i la fama de la princesa de ser addicta 
a  relacions extramatrimonials es va escampar aviat. Al cap de 
17 anys el seu marit accedí al tron, però les excentricitats que 
practicava, les obsessions persecutòries i la crueltat li crearen 
forts enemics que atiaren les ambicions de la seva esposa per 
ocupar el tron de Rússia. Un dia la tropa va entrar on es tro-
bava el tsar, fora del Palau d’Hivern, capturant-lo i portant-lo 
empresonat al castell de Ropsha, on morí assassinat pels seus 
detractors. I així Caterina esdevingué l’emperadriu de totes 
les Rússies.

Va governar 34 anys dedicada essencialment a la política 
expansiva de Rússia. Amb pactes i acords reformà lleis impli-
cant-hi tots els estaments, pactes que va haver de moderar per 
la revolta conservadora dels cosacs. Fundà la Societat Econò-
mica Lliure per modernitzar l’agricultura i la indústria. Va 

estimular la inversió estrangera. Reduí la censura referent a 
costums medievals controlats per l’Església ortodoxa russa, i 
es va ocupar constantment de l’educació de les classes mitja-
nes i aristocràtiques. Durant el seu regnat Rússia es convertí 
en la potència oriental d’Europa.

En contacte amb la intel·lectualitat, la tsarina tenia prefe-
rència per l’il·lustrat Denis Diderot, que era l’essència del 
projecte d’alliberament humà. Empresonat, acusat d’ateu i 
llibertí va haver d’amagar els seus escrits amb pany i clau, i un 
cop alliberat es dedicà amb totes les seves forces a elaborar i 
supervisar milers d’entrades a l’Encyclopédie. Els escrits de 
Diderot qüestionaven les veritats inamovibles imperants al 
seu temps, defensant la llibertat de pensament i contra tota 
mena de dogmes, convençut que les noves generacions acaba-
rien imposant la política, l’estètica i la moral que predicava la 
il·lustració del segle XVIII.

La comunicació escrita de l’emperadriu Caterina amb Denis 
Diderot era fluida, fins que finalment el filòsof va decidir 
anar a visitar la seva gran amiga russa, tot i el cansament que 
li representaria el llarg viatge a Sant Petersburg. Caterina li 
obrí les portes del Palau d’Hivern i a les tardes feien llargues 
tertúlies parlant de tot el que importava a la societat russa. 
Quan va decidir el retorn a França l’emperadriu, agraïda per 
la visita, li regalà el seu anell i comprometent-se a ajudar-lo en 
les seves noves publicacions. L’acomiadà amb aquestes parau-
les: “Monsier Diderot, he escoltat amb gran atenció totes les 
idees filosòfiques que el seu intel·lecte l’inspira. Grans ide-
es que comprenc i són esplèndides als llibres però difícils de 
posar-les en pràctica. No us oblideu de la diferència entre les 
nostres dues funcions; vos treballeu sobre el paper, que és fle-
xible i que no posa obstacles a la vostra imaginació, mentre 
que jo, pobra emperadriu, treballo sobre la pell humana, que 
és sensible i irritable. Au revoir, monsieur Diderot”.

TRIBUNA

Les contradiccions de Caterina la Gran

Accident greu a la C-17 
a Malla amb un cotxe en 
sentit contrari

Mossegada quan 
intentava salvar la seva 
filla de l’atac d’un gos

Vídeo de la proclamació 
de les candidates al nou 
concurs Miss Grand 
Osona

Imatges d’una nevada 
a Osona en plena 
primavera

Frigorífics Ferrer, una 
empresa familiar que ja 
ha incorporat la quarta 
generació
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Una petita empre-
sa artesanal s’ha 
fet un lloc en la 
fabricació d’ar-
ticles de pell, 
utilitzant com a 
eines el disseny 

propi i la qualitat dels pro-
ductes. Ara fan un pas més 
amb l’obertura d’una botiga, 
Cuirots, a Vic. 

PROTAGONISTES

Motxa Barceló es 
retira de l’hoquei 
amb un balanç 
espectacular: sis 
copes d’Europa, 
cinc OK lligues i 

quatre copes de la reina. El 
seu comiat va ser en un par-
tit amb victòria, davant del 
Manlleu. 

Com una taca d’oli, 
el moviment Can-
vis en Cadena es va 
escampant. La seva 
part més visible, 
la d’anar a l’escola 

en bici, ja s’ha escampat a Sant 
Julià, està en creixement a Vic 
i es pren com a model des d’al-
tres llocs de Catalunya. 

Motxa Barceló             
Jugadora d’hoquei

Helena Vilardell               
Fund. de Canvis en Cadena

Pitu Alabern                
Artesà i empresari

Amb més de 
7.000 socis, la 
d’Osona és una de 
les delegacions 
d’Òmnium Cultu-
ral més antigues. 
Aquest any cele-

bra el cinquantenari. Durant 
aquest temps ha treballat 
per la cultura i la llengua de 
Catalunya.

Alfred Verdaguer                
President Òmnium d’Osona

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
16. No és 
habitual que 
un empresa-
ri expliqui 

en primera persona la seva 
trajectòria. A vegades, ni tan 
sols si ha estat d’èxit absolut, 
però menys si al costat dels 
moments d’auge hi ha els de 
caiguda. Miquel Codina ho 
ha fet a La pell de Barrabàs, 
un llibre que narra a través 
de la pròpia experiència els 
temps d’esplendor del sector 
adober de Vic, quan fins i tot 
venint des de la modèstia 
–com ell i el seu germà– algú 
que tingués esperit emprene-
dor es podia fer un lloc entre 

els grans barrejant audàcia 
i bona gestió. Però al costat 
d’això, hi ha el relat de la 
decadència inexorable, enmig 
d’un context mundial en què 
la producció de determinats 
productes es desplaçava fora 
d’Europa per circumstàncies 
que quedaven fora de l’abast 
dels mateixos empresaris. 
Els pellaires de Vic van ser 
els primers que van saber, 
en tots els sentits, què volia 
dir globalització, fins i tot 
abans que posés en circulació 
el concepte. Van sortir pel 

món a comprar i vendre quan 
molt pocs ho feien, i després 
el mercat mundial se’ls va 
endur per davant, excepte en 
els casos en què van poder 
situar-se en altres països. La 
seva caiguda fa pensar en la 
del tèxtil, però va ser molt 
més ràpida. Tot això, ben 
explicat, és interessant tant 
per als que han tingut alguna 
cosa a veure amb la pell com 
per als que no. 
Dijous, 22. Hi ha ganes de 
Sant Jordi, i es nota en l’am-
bient. És un punt d’inflexió 

en la pandèmia: la perspec-
tiva que dilluns s’eliminin 
algunes de les restriccions 
hi afegeix encara una dosi 
més d’optimisme, al costat 
del creixent nombre de vacu-
nacions. Pendents sempre 
del que digui el Procicat, 
penso que no seria agosarat 
demanar que a l’hostaleria 
se li permetés, per exemple, 
de tenir les terrasses obertes 
fins més enllà de les 5. La 
limitació d’horari tenia sentit 
a l’hivern, quan el que calia 
era evitar que la gent s’aple-
gués dins dels locals. Però ara 
que s’ha allargat el dia, no em 
direu si no és exactament el 
mateix prendre’s una cervesa 
o un cafè a l’aire liure a la 1 
del migdia, a les 4 de la tarda 
o a les 8 del vespre. 

Dels pellaires de Vic  
i dels horaris de bars

A correcuita
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Un dels supermercats 
on trobaràs de tot, tot, 
a Massachusetts és el 
Target. Productes de 

la llar, roba per a totes les edats, lli-
bres, electrònics, joguines, coses per a 
l’escola, productes farmacèutics... tot 
en grans quantitats i a molt bon preu. 
Jo hi vaig de tant en tant. I sempre que 
hi vaig, ho faig acompanyada del meu 
millor amic. Aparco el cotxe, entro a 
l’establiment i em dirigeixo a l’Star-
bucks que hi ha en un racó. Em demano 
el meu cafè amb llet en got de paper i 
tapa de plàstic, que aquí s’anomena hot 
tall latte, i me l’emporto cap a dins del 
Target, ben posadet a dins d’un recep-
tacle que ja porta incorporat el carro 
de la compra. I començo el meu trajec-
te per entre les prestatgeries. De tant 
en tant, agafo el meu latte i en faig un 
glop. El torno a deixar al seu lloc. Aga-
fo, d’una prestatgeria, un pot de deter-
gent. Continuo fent camí i em paro a 
l’apartat de les samarretes a 7 dòlars, 
que remeno i contemplo, mentre tinc 
a la mà el meu latte. Me’n compro una, 
o no? És una ganga! O no? Penso, men-
tre vaig assaborint el meu amic, el meu 
cafè, el meu cafè amb llet que aquí es 
diu latte. Plegats, fem tot el trajecte. 
M’escalfa l’ànima, me l’omple de dol-
çor (sense sucre!), i, quan arribo a la 
caixa enregistradora, la seva essència 
ja la tinc tota a dins del meu cos. Pago, 
mentre em posen els meus productes 
en bosses, i, amb el carro carregat, em 
dirigeixo cap a la sortida. Tiro el meu 
amic, o el vas que contenia el meu amic, 
a les escombraries. El pròxim dia, tor-
naré a demanar un hot tall latte perquè 
m’acompanyi, amb paciència i dolçor, 
en el meu trajecte a dins del Target. 

El meu millor 
amic

Roser 
Rovira

DES DE BOSTON

La Covid-19 ens té actualment trasbalsats 
a tots els humans. Aquest fet provoca tal 
varietat de facècies, tant en els ciutadans 

de base i sense càrrec com en els dirigents responsables 
de l’economia i la política de qualsevol lloc del món, que 
després d’haver-la patit més d’un any tothom es vegi feble 
i acollonit esperant la vacuna. Hem vist caure des de resi-
dents de centres geriàtrics, familiars o veïns propers, fins 
a poderoses eminències. També han hagut de rectificar 
líders totpoderosos que es fotien de la situació pandèmi-
ca, com Donald Trump als EUA, Jair Bolsonaro al Brasil o 
Boris Johnson a Anglaterra. 

Aquestes experiències ens fan adonar del gir que cal 
que prenguin tots els col·lectius humans d’arreu del món 
per autoreconduir-nos molt més civilitzadament vers una 
societat mundial més humana i solidària.

Els estats d’alarma declarats a tots els continents inten-
ten reduir tant les defuncions humanes com els efectes 
econòmics. És un fet que afecta a tota la humanitat i per 
tant tota la humanitat ha de ser clarament solidària. Els 
desequilibris econòmics i socials entre les persones, les 
males conductes ecològiques que malmeten el planeta, 
els nacionalismes excloents de la gran diversitat d’ètnies, 
els extremismes polítics, tant religiosos com xenòfobs, 
etc. han de fer orientar el món cap a governances com-
partides on, tot enaltint els drets humans, es respectin i 
es comparteixin les diferents races, religions i creences a 
través de sistemes més participatius.

L’experiència federalista aplicada a Europa i a Espanya 
en l’estat d’alarma ens indica el camí a seguir d’ara en 
endavant tot governant conjuntament i unitària tots els 
estats europeus, així com les nacionalitats i minories ètni-
ques dins de cada estat. La pandèmia ha fet que la Unió 
Europea lluités per aconseguir els ajuts econòmics, no 
solament per minorar el mal creat per la pandèmia sinó 
també per potenciar la sortida de la crisi amb molta més 
força, per a tots i cada un dels seus estats membres, inclo-
ent-hi també les seves regions i nacionalitats internes.

Qui havia de dir que els Estats Units d’Amèrica serien 
els qui proposarien l’augment d’impostos a les grans for-
tunes i a les grans empreses, així com l’eliminació dels 
paradisos fiscals, com està proposant el govern de Joe 
Biden. O bé, qui havia de dir que el govern francès, tan 
centralista, hagi reconegut com a vehiculars les llengües 

minoritàries de l’Estat, entre elles el català a la Catalunya 
Nord. També és molt significatiu que diferents països 
s’ofereixin a finançar la compra de vacunes per al Tercer 
Món. Són senyals altament progressistes.

Per contra, els nacionalismes excloents aniran de 
menys. És vergonyós que la presidenta de la Comunitat 
Autònoma de Madrid s’hagi tornat de cop independen-
tista i amb total confrontació amb el govern de l’Estat per 
poder conservar els privilegis que l’Espanya centralista i 
insolidària l’havia alçat per damunt de les altres autono-
mies. Segons ella: l’Estat i Catalunya els roben.

Esperem que el seny i la solidaritat humana avancin 
fraternalment en tot el planeta.

Eudald Fajula  

I després de la Covid, què?
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És vergonyós que la presidenta 
de la Comunitat de Madrid s’hagi 
tornat independentista. Segons 

ella, l’Estat i Catalunya els roben

L’economista i activista social 
Arcadi Oliveres va morir de càncer 
el 6 d’abril a l’edat de 75 anys. Fou 

una reconeguda persona de profundes i fermes 
conviccions cristianes. Era un cristià de pedra pica-
da, compromès de cap a peus amb el missatge evan-
gèlic de les benaurances, l’amor al proïsme, l’esti-
ma a l’altre... Missatge que el portà a terme fins a la 
fi dels seus dies, dins l’àmbit de la lluita anticapita-
lista, per la justícia social, a favor dels més pobres, 
la defensa de la pau i el pacifisme, dels drets dels 
pobles, i promotor perseverant de la banca ètica...

Podem parlar de temps, seria vers l’any 1976, 
quan per primera vegada tindria notícia de la seva 
persona, per mediació d’Àngel Colom, durant l’eta-
pa de la transició democràtica a Osona. No tan sols 
en el si de la lluita antifranquista en el marc de 
l’Assemblea de Catalunya, sinó també en la Marxa 
de la Llibertat o en l’objecció de consciència, aques-
tes dues últimes reivindicacions que estaven sota 
el patrocini des de l’organització de Pax Christi, de 
la qual l’Arcadi fou president, que vetllava per la 

promoció de la cultura, la pau i la reconciliació dels 
pobles.

Seria des d’aquesta identitat cristiana que succeí 
un fet transcendental aleshores al meu poble de 
Centelles el gener del 76, en la creació d’un butlletí 
mensual de Pax Christi, amb el nom de Quicarell, 
per descomptat en català, i que la dita institució hi 

donaria empara legal, ja que d’altra manera no hau-
ria pogut ser, perquè encara no feia ni dos mesos 
de la mort del dictador Franco, el 20 de novembre 
de 1975.

Els responsables serien un grup de joves plens 
d’inquietuds, alguns implicats en la lluita anti-
franquista des de l’Assemblea de Catalunya, que 
s’acollien des de diferents àmbits de pensament als 
postulats aleshores de Pax Christi, per tal de poder 

Jaume Campàs Fornols  
Escriptor i historiador

Evangeli i acció

Arcadi Oliveres era un cristià 
de pedra picada, compromès 

de cap a peus amb el missatge 
evangèlic de les benaurances i 

l’amor al proïsme

expressar des d’un mitjà de comunicació tota infor-
mació, sense dificultats i censures, des d’un can-
vi que tot just començava a traspuar. L’esmentat 
rotatiu, tot i que tingué una curta durada de tres 
anys per motius econòmics, foren els suficients per 
crear consciència social i política entre la pobla-
ció després de tants anys de dictadura, de silenci i 
repressió.

Amb data de 6 d’abril i des de Justícia i Pau 
–entitat cristiana de la qual Arcadi seria president 
(2001-2014) i un actiu incansable–, ens arribaria 
el comunicat emotiu de la seva mort a Caldes de 
Montbui. Mort que ens commogué. Tot i que mai 
vaig tenir ocasió de tractar-lo personalment, n’érem 
fidels seguidors, tant pels seus comunicats, que ens 
arribaven a través de Justícia i Pau, com pels seus 
escrits a Foc Nou, revista cristiana progressista, o 
per altres mitjans de comunicació.

Justícia i Pau se’n feia ressò amb aquestes parau-
les: “Un autèntic mestre de militància i un refe-
rent moral indiscutible”. Podem dir amb fermesa 
que era una persona senzilla, plena de bondat, que 
ha transmès el seu missatge des de la justícia i la 
pau; amb coherència. La certesa ens porta que el 
seu legat ha deixat una empremta profunda a mol-
tes persones, entre elles a molts joves, que els ha 
impactat el seu testimoni i que s’han compromès 
en itineraris vitals en favor d’un altre món més just 
i fraternal i ple d’esperança.

Ens acomiadem de l’Arcadi i la seva família des 
de l’agraïment.
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Ésser de la ceba: “Expressió catala-
na que vol dir tenir uns principis i 
uns sentiments fonamentals de ca-

talanitat i d’arrelament a la Terra”.  

Sant Jordi diuen, diuen, diuen, va ser un soldat 
valent, un cavaller desitjat i un heroi sensual, 
encara que res s’hagi confirmat de la seva exis-
tència però sí molt s’hagi recreat la seva llegenda; 
patró de Catalunya des del segle XV i de nacions 
com Anglaterra, Brasil, Bulgària, Etiòpia, Geòrgia 
o, la més propera, Aragó. Jordi, Jorge, Chorche o 
Al Khader –el Verd–, amb mil i una iconografi-
es arreu, també a la capital catalana ja que Sant 
Jordi és el patró de la Casa Reial de Barcelona, per 
això el trobem representat als espoliats palaus 
de la Generalitat i de la Música, a la Diputació, a 
la Sagrada Família, a la Casa de les Punxes o a la 
Casa Batlló; la Creu de Sant Jordi també és als bla-
sons de l’Ajuntament de Barcelona i del Barça. Pel 
que fa al folklore, el refrany No diguis hivern pas-
sat que Sant Jordi no sigui estat i un filacteri enco-
ratjador: “Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la 
llibertat”. 

Quan i on va néixer sant Jordi és incert, però 
diuen que va morir el 23 d’abril de l’any 303, 
que era parent de santa Nina, que el cavall era de 
Capadòcia i el drac de Montblanc i que és un sant 
sincrètic als mons musulmà i afroamericà; amb 
aquests antecedents humans no és estrany que 
l’argentí papa Bergoglio renunciés al seu natal 
nom de Jorge Mario i optés pel més espiritual 
de Francesc d’Assís. No és el sant de la princesa 
Georgina i sí el d’aquella jove francesa (Clermont-
Ferrand, s. VI) amant de l’agricultura, dels coloms 
i de l’equitat de gènere; la seva diada és el 15 
de febrer i s’ha actualitzat com a patrona de les 
autores i de l’entremaliada Georgia May Jagger. 
I sant, també, dels sants Pujol, Turull, Sànchez, 
Cuixart, Roca, Cruz, Savall, Hurtado, Basté, Évole 
o del fill Cruyff. A l’Aragó el 23 d’abril és la Dia-
da Nacional i canten una jota que diu: “Es patrono 
de Aragón / el caballero San Jorge / y todos los ara-
goneses / veneramos con amor”; es commemora la 
Batalla de Alcoraz (1096), on diuen, diuen va apa-
rèixer sant Jordi i és en el seu honor que hi ha una 
Cofradía de Infanzones y Justadores i, no en va, 
la SD Osca llueix en el segon equipament la Creu 
de Sant Jordi acompanyada del lema “Fieles siem-
pre, sin reblar”. A Euskadi la celebració la fan prop 
de les sardines a la brasa de Santurtzi / Santurce 
(Sancti Georgi), per no parlar del Castillo de San 
Jorge a Sevilla, de la platja gallega de San Xurxo 
al Ferrol, del Castelo de Sâo Jorge a Lisboa o de la 
sumptuosa Capella de la Llengua d’Aragó –dedi-
cada a sant Jordi– a La Valletta i de la concorre-
guda St. George’s Bay (Malta). L’oficina Gibraltar 
Stamps, el 2003, va imprimir el segell commemo-
ratiu 1700 Ann de Sant Jordi, hi ha monedes d’una 
lliura amb la seva imatge i al Regne Unit han 
tingut un reguitzell de reis George’s tartamuts i  
bojos instauradors de l’Order of the Garter (o de 
la Lligacama de Sant Jordi) que té per lema “Honi 
soit qui mal pense” i que també ostenten els Bor-
bons; recentment el sorneguer Felip d’Edimburg, 
consort d’Elisabet II, va ser inhumat a la cripta de 
la St. George’s Chapel, al castell de Windsor. Cal 
recordar que un súbdit d’aquests geròntics monar-
ques britànics fou George Washington, “pare de la 
pàtria” estatunidenca, i un referent ben viu –però 
mort– és George Floyd (Black Lives Matter).  

El 23 d’abril és, des de 1995, el Dia Interna-
cional del Llibre i del Dret d’Autor declarat per 
la Unesco, dia en què competeixen i compartei-
xen protagonisme Cervantes, Shakespeare i Pla, 
dia en què els enamorats s’intercanvien llibres 
en cent llengües i de mil escrivents i milions de 

roses maresmenques, holandeses, equatorianes 
o colombianes. Després del poeta cortesà Jordi 
de Sant Jordi (València, s. XV) no trobem pas un 
munt d’escriptors en la nostra llengua que portin 
el nom del màrtir guerrer (Puntí, Lara, Coca...), 
però el gentilici no fa sempre la cosa, encara que 
sí el portaren l’enciclopèdic Jorge Luis Borges i el 
mariachi Jorge Negrete i el porten el cinematogrà-
fic George Clooney i el barceloní Jorge Herralde, 
potser l’editor de més prestigi actualment. Tot i 
sent un nom força comú –tothom coneix Jordis i 
Montserrats– i que existeix un premi literari Sant 
Jordi i unes devaluades creus de Sant Jordi, el 
nom no sovinteja en protagonistes de la història, 
la ciència, l’art i la cultura catalanes. I conte con-
tat ja està explicat! 

En la primera dècada d’aquest segle XXI topem 
amb l’associació Soc de la Ceba, de la qual vaig 
adquirir un pack (adhesiu, punt i pin) a la Lli-
breria de la Generalitat, aleshores al Palau Moja. 
Sovint faig ús del pin a la solapa i del punt de lli-
bre on es llegeixen, al davant, les propietats de la 
ceba: “Consistent, forta i integrativa; medicinal i 
nutritiva; participativa, persistent, picant; singu-
lar, solidària i universal”. I aquest il·lustratiu punt 
de llibre, al darrere, ens explica que “igual que 
una ceba, aquests principis tenen les seves capes, 
els seus esglaons. Cadascú en particular sap quina 
és la seva prioritat...”. “Aquí se’n proposen dues: 1) 
Estimar Catalunya com a nació i 2) Saber conviu-
re amb tota la realitat obertament amb respecte i 
solidaritat”.  

Continuant amb el conte de la ceba, diuen, diuen, 
diuen que aquesta planta –bulb– prové de l’Àsia i 
des de temps immemorials es fa servir a les cuines 
del món; aliment terapèutic, en trobem tot l’any i de 
tots colors. Com a remei casolà el xarop de ceba és 
antibacterià i té propietats antibiòtiques; en estètica 
afavoreix la bellesa dels ulls. El seu cultiu és senzill i 
té l’avantatge que es pot consumir tendra o seca –els 
ceballots són magnífics sent un acompanyant idoni 
per a tot tipus de plat, carn o peix, escalivada, truita o 
sofregit; són exquisits els plats de bonítol, de popets i 
de fetge amb ceba. Don Quijote i Sancho Panza men-
gen, quan poden fer-ho, “pan y cebolla” i adverteixen: 
No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor 
tu villanía; el gran Néstor Luján, per la seva part, pre-
cisava que “l’únic secret del fricandó és la ceba”. Els 
típics calçots de les comarques tarragonines s’han fet 
populars a tot el territori i els habitants del Penedès 
i el Garraf es complauen d’estar “grillats per la ceba”; 
les cebes de Figueres són una satisfacció quotidiana i 
les de Fuentes de Ebro, amb DOP, guanyen en excel-
lència. A part del popular joc d’arrancar cebes, el 
refranyer popular ens parla que A la vall mengen ceba 
i caguen all, Amb ceba i pa, a Judes van desmamar o 
A l’abril, fes la ceba com un fil, al maig fes-la com un 
faig. I si, malauradament, no teniu la sana dèria de 
menjar ceba podeu cercar en l’heràldica que ha optat 
per la ceba als escuts de  Sabadell i de Sant Climent 
Sescebes però no pas a l’osonenc municipi de Seva!, o 
visitar el poble de Cebolla a Castella-La Manxa. Tam-
bé podeu arriscar-vos a llegir Tot pelant la ceba de 
Günter Grass, un autor gastrònom que omple pàgi-
nes destriant les capes de la ceba, un escriptor fàcil 
de recomanar però difícil de digerir; més a mà i més 
amenes són les tires còmiques –tebeo– de Manuel 
Vásquez dedicades a La familia Cebolleta amb el llo-
ro Jeremies fent de bec moll. 

I parlant de ceballots i bocamolls, evidentment 
que els governants hegemònics de la  Catalunya 
contemporània (Convergents & Junts i Cia) són 
més devots de la pela monetària que de la ceba amb 
barretina; ara, ni per Sant Jordi –amb pandèmia– es 
donen treva i es traeixen per controlar i malgastar 
uns pressupostos farcits d’uns Next Generation de 
fons europeus injectats –com les vacunes– des de 
Madrid. El relat i la realitat política fa temps que 
s’encavallen i del llibre blanc de l’independentisme 
s’ha passat al full negre –no pas de ruta– del Procés, 
on s’ha vist i comprovat que no tots hi caben. Con-
frontem: Crida Nacional o Consell per la República, 
DNI o IDR, Coprincipat de Vegueries o Administra-
ció Provincial, cònsols honoraris o consellers efici-
ents, ANC o Òmnium, presos o exiliats, Revolució 
dels Somriures o Revolta dels Alens, salut mental o 
confiament perimetral, pla de recuperació o embat 
de claudicació, Mesa de Mutisme o Taula de Dià-
leg, Xalet de Waterloo o Palau de la Generalitat, 
fatiga o fer figa, etc. I dos acudits ignominiosos: la 
vacuna espanyola es dissenya als laboratoris Hipra 
d’Amer de la Selva –comarca de Puigdemont i de 
Torra!– i el Barça, de l’audaç (o Audax?) Laporta, va 
aixecar cofat la Copa del Rei Felipe VI. Davant de 
l’autopragmatisme d’ERC hi ha, doncs, una esquer-
da nacionalista colonial en els fets i simbòlica en 
les formes que s’eixampla de dia i s’enfonsa de nit, 
descobrint-se més com un jaciment medieval que 
no pas com una nació justa i lliure del segle XXI, la 
nació que el Poble Català sí representa i sí mereix. 
Sovint als parlamentaris, als consellers i, fins i tot, 
als MH presidents els ploren els ulls, però no és 
perquè estiguin pelant una ceba picant, és perquè 
no poden omplir-se les butxaques com en aquells 
anys d’absolutisme pujolferrusolià en què tots els 
peixos anaven als seus coves, coves que no eren 
pas canastrells! Amb o sense governs ni projectes 
la política massa sovint, amb pocs principis i amb 
menys sentiments, ha estat aquí i allà una cova de 
lladres i una caverna de dracs; esperar l’alliberador 
retorn de sant Jordi seria un miracle i aquests pro-
digis mai han fet ni fan història. I vet aquí un gat, 
vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos! 

Francesc Ligorred  
Antropòleg
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Conte de Sant Jordi i les cebes

El relat i la realitat política 
fa temps que s’encavalquen 

i del llibre blanc de 
l’independentisme s’ha passat 
al full negre del Procés, on s’ha 

vist que tots no hi caben



OPINIONOU9EL Divendres, 23 d’abril de 202134

A principis d’aquest any va entrar 
en vigor un Brexit que deixa un 

serrell pendent, Gibraltar. En haver sortit de l’espai 
europeu, alguns consideren que s’haurien de nego-
ciar i establir noves relacions diplomàtiques entre 
Londres i Madrid. A canvi de retirar el suport a les 
aspiracions de l’arxiduc Carles d’Habsburg i consoli-
dar Felip V com a nou rei d’Espanya. Anglaterra (el 
1713) es va quedar el penyal de Gibraltar i l’illa de 
Menorca. A més la corona anglesa també va obtenir 
el permís d’Espanya per portar durant trenta anys 
144.000 esclaus africans a l’Amèrica espanyola. I 
ara aquí apareixen els passerells espanyols. I cada 
ministre nou d’Assumptes Exteriors de Madrid cau 
en la vanitat de voler ser el més intel·ligent de tots i 
negociar la sobirania de Gibraltar amb Londres i els 
anglesos. En aquest tema, s’ha de dir, sempre fan el 
sord, que és el que els convé.

A principis d’aquest any es va publicar un llibre 
escrit per l’inefable José Manuel García-Margallo 
(exministre d’Exteriors espanyol) titulat Gibraltar, 
la segunda rendición, en què la tesi principal de 
l’obra és que Espanya hauria de recuperar la sobi-
rania del penyal. En definitiva, la nostàlgia és un 
error i Espanya sempre mira enrere.

Com a ciutadà de Catalunya tinc molt clar el que 
va passar en la tristament famosa guerra anome-
nada de Successió dels anys 1710-1714, i que en les 
nostres terres es lluitava a mort per entronitzar un 
rei a Espanya en disputa entre les potències europe-
es. Als francesos els convenia un rei de la dinastia 
dels Borbons (eren dels seus) i volien tenir un rei 
a Espanya de la seva regàlia, per parentela i situa-

ció geogràfica. Anglaterra lluitava amb França per 
tenir l’hegemonia en aquesta part d’Europa i, per 
tant, lluitava al costat de Catalunya, per tenir un rei 
de la casa dels Àustries. Era el millor pels britànics 
però també per Catalunya, que no volia dependre 
de la corona borbònica franco-espanyola.

El temps ens ha demostrat que teníem raó els 
catalans, perquè encara arrosseguem els Borbons. 
Al final de la Guerra de Successió es va imposar el 
rei Felip V, a qui onomàsticament el segueix l’actual 
rei d’Espanya, Felip VI. Després de moltes negocia-
cions, entre totes les potències europees van signar 
el conegut tractat a la ciutat holandesa d’Utrecht 
(1710-1715) de repartiment de territoris, a canvi 

que les tropes angleses abandonessin l’ajuda que 
donaven a les forces catalanes. Espanya, pressio-
nada per França, es va avenir a donar el penyal de 
Gibraltar i l’illa de Menorca a Anglaterra. Espanya 
va recuperar Menorca l’any 1789 i per celebrar 
aquest esdeveniment Carles III va instaurar la pas-
qua militar el 6 de gener, que encara avui se celebra 
cada any al Palau Reial de Madrid. Com pot ser que 
avui encara es parli de cosobiranies i que Gibraltar 
forma part d’Espanya si se la van vendre fa més de 
300 anys. Ja és tenir barra. Si algú tingués un dret 
sobre el penyal, si més no moral i polític de repara-
ció, només pertany a Catalunya pels fets indignes 

Ramon Vall Ciuró  
Expresident del Consell Comarcal 
d’Osona

Gibraltar i Catalunya

Si algú té algun dret, encara 
que sigui només moral, sobre 
el penyal és Catalunya, que va 
ser víctima d’uns fets indignes 
durant la Guerra de Successió

Qualsevol empresa de qualsevol 
sector s’esforça a oferir un bon 

producte o servei, i fer-ho a un preu competitiu. 
L’objectiu és satisfer les necessitats d’un potencial 
consumidor. La intermediació necessària per posar 
en relació aquesta necessitat amb qui la pot satisfer 
la fan el màrqueting i la comunicació. Tota empresa 
o organització de qualsevol mena requereix d’una 
estratègia de màrqueting i d’una política de comu-
nicació. Qui no ho faci, té poc camí a recórrer. No 
són funcions addicionals o supèrflues, formen part 
del cor de l’activitat, són els mecanismes d’opti-
mització i d’eficàcia empresarial més rellevants. La 
qualitat del producte és fonamental, però l’atractiu 
que li proporciona la imatge, tant o més. Les coses 
bones també ho han de semblar i encara més en un 
món tan competitiu on l’allau d’estímuls que rep 
el comprador són ingents. Quan adquirim un pro-
ducte o servei, la decisió de compra incorpora força 
més coses que la utilitat estricta del que introdui-
rem en el nostre dia a dia. Els intangibles en forma 
de símbols i valors d’una mercaderia resulten fo-
namentals. Per prendre la decisió el missatge que 
se’ns transmet resulta bàsic, però també la manera 
com se’ns fa arribar, ja que forma part d’un ecosis-
tema, d’una cultura que ens resulta coneguda. Tot 
acte de compra té components analítics i racionals, 
però sempre acaben per dominar les pulsions emo-
cionals. Per optar, per decidir, ens cal tot un relat 
implícit del que el producte en qüestió forma part. 
Al capdavall, el que fem és comprar històries que 

siguin ben elaborades i explicades i, si pot ser, que 
ens commoguin.

Philip Kotler, un dels grans pares del màrque-
ting, afirmava el caràcter crucial i ampli d’aquesta 
funció a l’empresa, ja que permet anticipar l’estruc-
tura de la demanda del mercat en què s’ha elegit 
operar, tot plantejant la promoció i distribució dels 
béns o serveis que satisfacin necessitats i alhora les 
estimulin, tot maximitzant al mateix temps les uti-
litats de l’empresa. Posa aquest autor incidència en 
un aspecte decisiu com és el d’avançar-se a l’expres-
sió de les necessitats en la mesura que en una soci-
etat satisfeta en els seus aspectes més bàsics, els 
desitjos i el seu estímul esdevenen fonamentals. 
Així doncs, el màrqueting a més de l’instrument 
d’intermediació imprescindible entre proveïdor i 
client, entre productor i consumidor, es converteix 
en un observatori essencial de l’empresa, en la via 
de redisseny de la nostra marca i negoci. En defi-
nitiva, la importància que tingui en una organitza-

ció aquesta funció li pot proporcionar un dels més 
importants avantatges competitius, especialment 
quan aquesta àrea funcional d’empresa acaba per 
formar part d’un sistema de comunicació integral.

Justament per la seva especificitat i alhora signi-
ficació, els estudis de màrqueting i de comunicació 
empresarial són presents a la universitat amb per-
sonalitat pròpia, com a tals. El mercat requereix de 
professionals que amb una bona base de coneixe-
ments d’economia i empresa disposin de formació 
i habilitats adequades i suficients en comunicació 
així com en les múltiples tècniques i instruments 
de comercialització. Perfils acadèmics amb grans 
possibilitats des del punt de vista professional 
i ocupacional. La UVic-UCC ja fa anys va fer una 
opció clara per aquests estudis, així com també va 
fer una aposta estratègica per desenvolupar una 
notable expertesa en aquest camp. I es preparen 
nous projectes. Les Primeres Jornades de Màrque-
ting i Comunicació Empresarial, d’abast català, 
que se celebraran els propers dies a Vic, en són un 
aspecte més encara que no menor de la significació 
que donem a aquestes disciplines. Volem ser una 
referència, un autèntic punt de trobada del món 
del màrqueting i la comunicació, compartint expe-
riències pràctiques, coneixement aplicat, propos-
tes i reflexions innovadores al servei de l’empresa i 
també de l’entorn acadèmic. A la Facultat d’Empre-
sa i Comunicació portem vint anys impartint graus 
universitaris vinculats al màrqueting, la publici-
tat o la comunicació. Una llarga experiència tam-
bé en formació continuada i de relacions amb les 
empreses d’aquests àmbits d’activitat. Volem amb 
aquestes jornades instituir un espai de referència, 
d’intercanvi i de difusió de coneixement, continuar 
apostant per la innovació al servei de la societat.

Josep Burgaya  
Degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la UVic-UCC
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El màrqueting com a intermediació necessària

que va comportar la Guerra de Successió que amb 
la seva gent va pagar cara la derrota fins a perdre 
l’última batalla del famós i cruel 11 de setembre del 
1714, en el setge a la ciutat de Barcelona.

Avui Gibraltar està fora de la Unió Europea. Els 
34.000 habitants del penyal han fet diversos refe-
rèndums i sempre ha guanyat per golejada (92%) 
l’opció de continuar sent ciutadans britànics, ja 
que tenen més privilegis que si fossin espanyols. 
I hi ha el trànsit d’unes 15.000 persones del camp 
de Gibraltar que van a treballar cada dia al penyal. 
No deixa de ser un lloc molt turístic, i amb certes 
laxituds fiscals. I a la banda espanyola de la provín-
cia de Cadis no hi ha hagut mai prou feina per a les 
persones que hi viuen.

Anglaterra volia i vol el penyal com a territori 
estratègic d’un costat de l’Estret i com a punt de 
defensa i control de la mar Mediterrània. En l’actua-
litat, òbviament, ja no és el mateix que al segle XVI-
II, amb la importància que tenia en aquell moment 
per la navegació marítima quan els vaixells de la 
Royal Navy eren els reis dels mars. Des d’alesho-
res el món ha evolucionat molt, però encara avui el 
penyal conserva un alt valor geopolític i estratègic. 
Actualment, amb la base de Rota (Cadis) i Morón 
de la Frontera (Sevilla), dels Estats Units, i en con-
cordança amb l’OTAN, ja poden controlar militar-
ment el sud d’Europa i el nord del continent afri-
cà. Avui, el penyal de Gibraltar pot controlar una 
quarta part del trànsit marítim mundial, que passa 
per l’Estret. També disposa, de forma impercepti-
ble, d’unes àmplies instal·lacions modernes i molt 
importants per a la seguretat del món occidental, 
que Anglaterra té a Gibraltar dedicades a l’espio-
natge. La Maritime Data Centre (MDC) controla 
tots els moviments dels submarins russos i la base 
del sistema de satèl·lits d’espionatge de comunica-
cions electròniques Echelon, que poden interceptar 
les comunicacions telemàtiques que circulen entre 
tots els continents. Al comandament del servei hi 
ha l’M-16 britànica i la CIA nord-americana. La 
conclusió és que Gibraltar és d’Anglaterra, el rei és 
d’Espanya i Catalunya qui va pagar la derrota.
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Mala praxis
 
El divendres 26 de març a les 4 de la tarda vaig te-
nir un accident al pont del Bruguer. Vaig entrar per 
mútua a urgències amb fractura de genoll i doble  
fractura al peroné. Em van enguixar, perquè s’havia 
d’operar, però estàvem a l’espera dels resultats de 
la PCR. Cap al vespre em van pujar a una habitació  
individual com consta per mútua a l’espera de l’ope-
ració, ja que havia donat negatiu en Covid-19. El di-
lluns dia 29 em van realitzar l’operació a les 5 de la 
tarda i tot va anar bé, i em van tornar a l’habitació 
a la qual estava. El dia 31 de març a mitja tarda em 
diuen que em canvien d’habitació, ja que aquesta 
ala l’han de deixar buida, perquè ve Setmana Santa 
i volen estalviar-se el cost del personal d’aquesta. 
Quina la meva mala sort que em porten a la quinta 
planta, amb un senyor que portava oxigen. Passo la 
tarda i la nit amb aquest senyor que tenia proble-
mes respiratoris. El dia 1 d’abril al matí ve una in-
fermera, vestida amb EPI i pantalla, i em diu que em 
posi una mascareta FFP2, que sospiten que aquest  
senyor té coronavirus. Em treuen de l’habitació i 
em fan les cures en una altra habitació i ja no m’hi 
deixen entrar més. Seguidament em donen l’alta 
abans del migdia i em fan el trasllat amb ambulàn-
cia. El dia 2 em truquen de l’hospital, que el senyor 
que estava amb mi a l’habitació ha donat positiu i 
aquí va començar el malson de la meva família, ja 
que jo  necessito ajuda per aixecar-me, per fer les 
meves necessitats, per menjar, per tot, ja que no em 
puc moure per mi sol. Seguidament em venen a fer 
la PCR a casa el dia 3, tot i haver hagut d’insistir 
molt perquè no hi havia personal que me la pogués 
venir a fer. Fins al dia 6 no vam saber resultats. Vaig 
donar negatiu, per tant semblava que tot estava cor-
recte. Al cap d’uns dies vaig començar a tenir dèci-
mes, vam pensar que era de l’operació, però això va 
anar a pitjor. La meva filla es va començar a trobar 
malament; seguidament, la meva dona. Així que van 
decidir anar al CAP a fer-se la prova i van donar po-
sitiu, van tornar a venir a casa per fer-me-la a mi i 
vaig donar positiu. Arran d’això familiars meus han 
donat positiu. A dia d’avui a causa de la negligència 
de l’hospital tinc set familiars positius i un ingres-
sat a l’hospital. Amb això vull arribar a les persones 
que sé que s’han trobat amb situacions similars i 
han tingut por de dir-ho i remarcar la mala gestió i 
administració de  l’Hospital Universitari de Vic, que 
van prioritzar l’economia davant de la salut en ple-
na pandèmia. Finalment, vull agrair l’atenció de tot 
el personal sanitari, que va ser excel·lent. 

Antoni Alcaide Rodríguez Vic

Qui tot ho vol, tot ho perd

Aquest adagi català és d’una coherència i d’un sen-
tit comú brutal. Doncs, ves per on, és el que ens 
passa als independentistes catalans, que ho volem 
tot i possiblement ho perdrem tot. Segons la meva 
opinió, hi ha dos temes cabdals que passen per 
damunt de tots: un és l’assistència social en temps 
de crisi i pandèmia. Cal fer costat amb molta més 
determinació i eficàcia als més vulnerables, als que 
fa temps que no reben cap ajuda ni cap sou, als que 
estan al llindar de l’exclusió i la pobresa, als refu-
giats, als immigrants sense papers i als que estan 
a punt de ser desnonats, etc. Sens dubte, aques-
ta és la primera necessitat. L’altre és la indepen-
dència. Segur que em direu: i la cultura, que no és 
important? És clar que ho és. Moltíssim. Igual que 
la sanitat, l’ensenyament, els autònoms, les peti-
tes i mitjanes empreses del gremi que siguin, i tot 
el gruix de treballadors, etc. Tot això és importan-
tíssim. Si tinguéssim els quinze o setze mil mili-
ons que el govern de Madrid ens espolia cada any, 
imagineu-vos com de bé podríem resoldre moltes 
d’aquestes necessitats. Per què no som una mica 

més intel·ligents i menys egoistes? I en comptes de 
només pensar en els escons, les cadires, les poltro-
nes i els càrrecs, no formem un front comú sense 
retrets, sense fissures i sense tantes divagacions? 
Per què no sou capaços de fer concessions –però no 
simulacres– sinó concessions de veritat? Per què 
els tres famosos partits no deixeu de barallar-vos 
d’una punyetera vegada... que si de dretes, que si 
d’esquerres, que nosaltres som els millors, doncs 
nosaltres els únics, no, no, som nosaltres els autèn-
tics salvadors... Tot això no ens interessa. El poble 
volem la independència! Els independentistes 
estem arran del cingle, amb un vent terrible que 
ve del centre; cal ser conscients que al més petit 
moviment en fals ens n’anirem tots daltabaix. Com 
més dividits estiguem, més possibilitats tenim de 
sucumbir a aquest temporal huracanat constant 
que ens ve de l’interior de la península. Mentre que 

com més units estiguem més possibilitats tenim 
de resistir, d’aguantar, de lluitar i de vèncer. És 
una metàfora, però és una gran realitat. Per últim, 
senyors dels partits, malgrat tots els retrets que us 
he fet, som conscients que us necessitem, que sou 
vosaltres els que heu de tirar el carro endavant, 
treure les castanyes del foc; nosaltres, el poble, 
tenim ganes boges de fer-vos costat, volem que 
ens torneu la il·lusió, l’esperança. Sobretot, no ens 
decebeu més i fiqueu-vos al cap que qui tot ho vol 
tot ho perd.

Josep Maria Puigdomènech i Boix Balenyà

Futbol Club Osona sud

Després de llegir la notícia publicada al vostre diari 
en data 16 d’abril en què es fa referència a l’acord 
de col·laboració entre la Fundació Esportiva Vic i el 
club esmentat anteriorment, des de la Junta del FC 
Osona Sud volem expressar el nostre desacord. FC 
Osona Sud és un club format per la Unió Esporti-
va Aiguafreda, fundada l’any 1922, i el club Atlètic 
Balenyà, fundat el 1965, per dur a terme la gestió 
del seu futbol base que està vigent en aquests mo-
ments. Des de l’Atlètic Balenyà hem rebut la notifi-
cació via mail que la propera temporada tindran un 
altre tipus de gestió, una informació que ens hauria 
agradat rebre-la de paraula tenint en compte que la 
relació amb l’anterior president de l’Atlètic Balenyà 
era i és molt fluida. Des de FC Osona Sud no ente-
nem alguna de les declaracions efectuades per part 
dels responsables del club Atlètic Balenyà on es co-
menta que el camp de futbol tornarà al servei del po-
ble de Balenyà, com si actualment sigui una instal-
lació en desús o fora de l’abast dels habitants del 
municipi. En el camp Joan Serra s’hi està entrenant 
de forma regular i s’hi juguen partits de futbol 11 i 
alevins amb nens i tècnics d’aquest municipi i dels 
municipis d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, 
principalment. En les mateixes declaracions també 
s’ afirma que la gestió conjunta de FC Osona Sud no 
va funcionar, quan en realitat l’entitat ho està fent 
amb normalitat treballant per fer créixer el club i 
que tots els nens i nenes dels tres municipis esmen-
tats puguin desenvolupar-se i aprendre valors com 
el respecte, la tolerància, la solidaritat i la cultura 
de l’esforç a la vegada que practiquen un esport. 
Per això ens agradaria deixar clar que FC Osona Sud 
existeix, que mai ha tingut la intenció d’entrar en 
cap conflicte amb d’altres clubs, que continuarem 
treballant per acollir nens i joves que vulguin con-
fiar en el nostre club i en la nostra forma de gestió 
inclusiva i local.

Núria Mir Puntí, presidenta del  
FC Osona Sud i en nom de la junta

Balenyà 

Centre cultural Muriel Casals

Amigues i amics, us volem transmetre la nostra ale-
gria perquè l’espai Muriel Casals ja és una realitat i 
ha començat a funcionar. L’embrió d’aquest projecte 
es remunta a l’any 2014, quan, amb la unificació del 
servei d’escola bressol al Pa amb Xocolata, l’edifici 
de la Cuca Fera va quedar sense ús específic i es va 
veure clar destinar-lo a l’àmbit associatiu i cultural. 
I va ser durant el mandat passat (2015-2019) que el 
nostre grup, amb la gestió de l’alcalde Josep Salom 
al capdavant, el va tirar endavant amb: 1) la redac-
ció del projecte; 2) la recerca de finançament (val la 
pena recordar que la Diputació n’ha pagat gairebé 
el 90%), i 3) la definició d’usos i serveis, fase parti-
cipativa en què molts representants del teixit asso-
ciatiu hi vau col·laborar. N’heu estat protagonistes 

COP D’ULL AL TWITTER

ESTER PUJOL ARDERIU

“Sentit ahir, a la plaça de Vic: “A veure quan 
s’acaba això del confinament piramidal.”

@EsterPA

ELISABET VALLBONA

“M’he trobat el meu veí merengue, i m’ha dit: 
“Ei, felicitats, felicitats pel xupito!”. No patiu 
que ja li he recordat que els que munten rues per 
celebrar una Copa del Rei (i a sobre llencen la 
copa), no som nosaltres...”

@Betvs_19 

EVA PIQUER VINENT

“M’he llevat amb mal de cap i mocs, m’he pres 
un frenadol descongestiu. Al prospecte, entre els 
efectes secundaris, hi consten les paraules infart 
i mort. Vacuneu-vos, coi.”

@EvaPiquer 

ALBERT ESPADAMALA

“Avui hem passat sis hores corrent per la mun-
tanya i hem trobat força gent. confirmo pel que 
hem viscut, han set pocs casos per sort, que 
tapar-se la boca o girar-se al nostre pas com si 
fóssim empestats és molt trist i que si a més no 
responen a la nostra salutació, és lamentable.”

@Espadamala3_0

RAMON BESA

“Les dones són les que han donat volada i gran-
desa al Patí Voltregà a partir del seu talent i 
lluita amb històries úniques com les de Carla 
Giudici, Anna Romero, Motxa Barceló, Teresa 
Bernadas i n’hi ha moltes més a la pista i a la gra-
da. Som com som gràcies al seu exemple.”

@Rbesac

EDU PUJOL

“Jo vaig fent que sí amb el cap, però fa molts 
dies que vaig deixar d’entendre tot això de la 
velocitat de propagació, l’RT, el risc de rebrot i la 
incidència acumulada.”

@pujoleduard

ROGER USART

“Avui hem anat d’excursió amb l’escola a veure 
una obra de teatre al poble veí i hem tornat a 
peu per un bonic camí envoltat de natura. Tot 
anava bé, els nens cansats de jugar i caminar, 
pau i calma. Però just al tram final salta un i diu: 
UNA SARDINAAA! I tot s’ha esfondrat.”

@RogerUsart
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reserva el dret d’extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, informem a tots els 
lectors que enviïn cartes per publicar en aquesta secció que les seves dades seran incloses en 
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en el naixement i també n’heu de ser a partir d’ara, 
quan ja comença a caminar i entre tots li hem de 
donar vida i contingut. Les vostres aportacions, re-
flexions, informacions, visions diverses, juntament  
amb les ponderacions dels tècnics municipals i amb 
l’imprescindible impuls polític que ha tingut són 
la garantia de l’èxit que estem segurs que tindrà el 
Muriel Casals, i que els usos i serveis que acollirà 
el nou espai són els encertats. La suma de sinergi-
es que comporta compartir espais i projectes entre 
entitats i associacions molt diverses, i entre serveis 
culturals, educatius i juvenils, ha de permetre que 
Tona faci un gran salt endavant en l’impuls cultu-
ral i associatiu, des de la transversalitat i la coope-
ració, i això ha de comportar per al nostre poble un 
enriquiment espiritual i una major cohesió social. 
El nostre grup considerem aquest projecte com un 
projecte de poble en majúscules; per això el vam im-
pulsar, com un element destacat que s’emmarcava 
en el desenvolupament de la marca de poble Tona 
Amunt i la ferma aposta per la cultura, l’associacio-
nisme, la cohesió social i la qualitat de vida. Pensem 
que tot això, a dia d’avui, és més vigent i necessari 
que mai. Us agraïm la vostra valuosa aportació, que 
ha ajudat a fer possible aquest somni; la vostra feina 
diària (sovint discreta però vital per al poble), i de-
sitgem que gaudiu del  nou espai i dels nous serveis, 
que us ajudi a fer realitat noves fites i inquietuds, 
i que tot plegat sigui en benefici del conjunt de la 
ciutadania de Tona. Bona feina i sempre endavant! 

Marc Poveda, en nom del grup 
municipal de Junts per Tona  Tona

Als responsables de mobilitat

El dia 12 d’abril, venint del nucli antic de la ciutat 
dels sants vaig observar uns fets que m’han mogut 
a treure conclusions i pel que vaig veure no serà 
l’última vegada que personalment o l’assemblea de 

veïns hàgim de continuar reclamant millores i més 
control pels barris. Al mig de la vorera al final de la 
rambla Hospital, dues cagarades de gos; al carrer de 
la Ramada, un turisme entrant a tot drap en direc-
ció prohibida cap a la plaça de la Catedral per apar-
car al carrer de l’Escola, i he vist millores d’obres 
en alguns indrets, com els accessos a la carretera 
de la Guixa (a la zona del Lidl). D’això no en diria 
res, si no fos que em confirma que cap autoritat 
d’aquest ajuntament circula a peu per la plaça Fra 
Joan, totalment deixada, on aviat no quedarà ni una 
rajola al seu lloc. I tot tipus d’estris elèctrics circu-
lant per dalt de les voreres i els cotxes al doble de 
la velocitat permesa. Conclusió: si en plena rambla, 
on podem trobar un municipal a cada cantonada, es 
tolera que el propietari d’un gos no reculli els excre-
ment i la tolerància amb què impunement turismes 
es permeten entrar a la plaça de la Catedral en direc-
ció prohibida sense que els sancionin. Davant d’això 
veig difícil que els barris perifèrics aconseguim un 
dia poder anar tranquils pels carrers sense ser víc-
times d’un atropellament, per falta de control de 
velocitat. Amb l’anunci que va fer l’excel·lentíssim 
ajuntament que preveia tenir a les oficines munici-
pals del barri del Remei un contingent de guàrdies 
municipals, quan això sigui una realitat potser ja 
no tindrem motius per protestar. En alguna anteri-
or carta els donava la idea que de moment envies-
sin pel barri la brigada municipal nocturna, que un 
bon dia amb l’invent de ser un perill d’accident van 
atracar un cotxe ben aparcat al carrer Verdaguer a 
les 12 de la nit. Si el que pretenien era millorar les 
arques municipals, aquesta brigada en poc temps 
ho faria sense necessitat de buscar excuses, ja que 
no hi ha dia que no vegi turismes aparcats en zona 
de càrrega i descàrrega, en zones senyalitzades amb 
el prohibit aparcar, a sobre o a tocar dels passos de 
vianants, malgrat haver-hi el triangle pintat o en 
zones pintades de groc. Confiem que puguin solu-
cionar aquest incivisme i millorar la perifèria aviat. 
Atentament, un veí del Remei.

Toni Vilaró Vic

L’essència del futbol

Un dels fets més clars de l’essència del futbol és el 
sentiment i la discussió que tots els aficionats sen-
tim pel nostre equip. És curiós, però ja des de molt 
petits, per raons diverses, ja comencem a admi-
rar uns colors en concret i durant tota la vida els 
defensem fins a la nostra mort. Fins i tot, podem 
escoltar que quan per fi el nostre col·lectiu guanya 
una copa, pensem en els difunts que no ho podran 
veure. I el més important és que valorem tant les 
victòries davant d’equips molt diferenciats com 
les tristes derrotes. Diria que és l’efecte de David 
i Goliat. Davant d’aquest fet, penso que un gran 
campionat dels millors equips només farà perdre el 
desencís més preuat d’aquest esport. Massa perfec-
ció pot arribar a avorrir.

Albert Altés Segura   
Llançà/Vic

Les persones grans, grans persones

No és fàcil fer-se gran. La societat occidental avan-
ça de manera imparable en el procés d’envelliment 
de la població. Actualment, el que es porta és ser 
jove, atractiu, estar sa, produir, ser actiu. Ens tro-
bem en una societat que valora en excés l’eficièn-
cia i les virtuts atribuïdes a la joventut i que acaba 
excloent les persones que no poden respondre a 
aquestes exigències. La nostra societat cada vegada 
està més envellida, i margina d’una manera cruel 
tots aquells que ja no creu útils. La dimensió més 
dramàtica és la falta de relacions humanes, l’aban-
donament, la soledat i l’aïllament. Les relacions 
socials són fonamentals per a una bona qualitat de 
vida. Maltractar una persona gran és abandonar-la 
a la seva disminució i feblesa, és tractar-la habitu-
alment amb la rutina de la fredor més absoluta. És 

(Continua a la pàgina 37)
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el que suposa un cuidador que només cuida físi-
cament, sense mirades, gestos, paraules d’afecte 
i tendresa. Com més grans, més entranyables són 
les persones grans, i més els hem de tractar amb 
dignitat i sobretot amb tot l’amor, i no amb la màxi-
ma indiferència. Per a les persones grans, el pitjor 
maltractament és la manca de respecte i el tracte 
inadequat que la societat en general els atorga, i 
molt concretament, alguns familiars, perquè els és 
una càrrega, un destorb. Cal sensibilitzar-nos tots 
per evitar la discriminació i abús cap a les persones 
grans, deixar-los sols i marginats, evitar l’aïllament 
familiar i social; en canvi, generar relacions de con-
fiança, d’estima, de suport emocional, molta, mol-
tíssima paciència. Maltractar és menysprear, arra-
conar, dir que no serveixes per a res, avergonyir-te 
d’anar a un lloc perquè fa pena o pel que diran, no 
escoltar perquè tenim pressa. Cal acompanyament, 
escolta, conversa, afecte… i sempre, qui millor ho 
pot fer és la pròpia família, sense cap mena de dub-
te. Perquè no estem parlant, només, de persones 
grans, sinó de grans persones.

Montserrat Rosell Pujol
Vic

I del més enllà, què?

En aquests temps de pandèmia tots hem acomiadat  
persones que estimàvem. Això ens fa pensar que cap 
persona pot desfer-se del tràngol de la mort. Però sí 
fer que aquesta sigui ben portada. La mort no ens 
pot fer por, és l’acostament a una vida nova. Si en 
som dignes i hem fet el bé, el nostre destí serà el cel. 
Maldem doncs per ser persones de bondat i de bé, 
perquè quan ens vinguin a buscar puguem escoltar 
les paraules evangèliques que diuen: “Veniu, beneïts 
del meu Pare, perquè tenia gana, set, estava trist o... 
i vosaltres em vau estimar”. Avui doncs per a tantes 

persones que ajuden i estimen en el seu comporta-
ment anunciaven el Regne de Déu. Doncs que elles 
siguin avui i sempre un parallamps pels qui vivim 
al planeta Terra. Però el major regal que els podem 
fer ara és pregar. No deixem el bon costum de pre-
gar pels difunts. I alguna vegada pensem en el més 
enllà. Jo em recordo molt de la senyora Ramona.

Montserrat Garriga i Sardà Vic

Una d’àngels

Ara fa uns dies vaig enterrar el meu cosí Marià, de 
52 anys, que després d’una temporada amb molts 
alts i baixos va acabar el seu viatge per aquesta vida 
a la terra. Soc infermer de l’Hospital Universita-
ri de Vic, infermer voluntari de l’Hospitalitat de 
Lourdes a Vic… i voldria fer una mica de reflexió a 
partir de les últimes vivències. Ja fa un temps, en 
Jesús (cuiner i companys a les Colònies d’Alpens 
de l’Hospitalitat de Lourdes) em va definir com el 
seu angelet per cuidar-lo quan es va posar malalt. 
En aquell moment em va agradar la definició, però 
no vaig ser conscient de la importància de la parau-
la angelet. No ha set fins ara que he estat més sobre 
l’evolució del meu cosí i per desgràcia la seva des-
aparició i la meva implicació en la seva evolució 
en els últims dos anys que no m’he adonat de la 
importància de la paraula. Moltes coses que a vega-
des fas per amor, amb dedicació, amb desig d’una 
bona evolució que no et són cap esforç, simplement 
amb estima, fent partícips a tots els familiars de 
l’evolució o simplement el fet de cada dia demanar 
com vas, com et trobes… són missatges molt posi-
tius pel pacient, familiar… No has fet res especial, 
simplement has estat pendent d’ell, has ajudat a 
lluitar, has ajudat que altra gent tingui alegries grà-
cies a la seva bona evolució o en el cas del meu cosí, 
poder fer una videotrucada perquè els seus tiets, 
cosins puguin acomiadar-se’n. Ara jo tinc una altra 
estrella/angelet que em cuida a les nits des del cel. 

Simplement moltes vegades ser un angelet no cos-
ta gaire, amb simples gestos o paraules o accions 
senzilles les persones reben missatges molts grans, 
sobretot en aquest temps de Covid, en què les famí-
lies no poden acompanyar els seus éssers estimats 
en el procés de la malaltia i de la recuperació. Com 
tothom, hi ha dies que tenim l’humor o els ànims 
per terra i no podem ser gaire angelets i semblem 
dimoniets.

David Planàs 
Vinyoles

Agraïments

La família de Jacint Font Masramon vol agrair 
molt sincerament l’estima i professionalitat de tot 
l’equip de l’Hospital Universitari de la Santa Creu, 
com també l’acompanyament que ens han donat a 
tota la família fins a l’últim moment. Gràcies a tots 
i totes per cuidar-lo.

Família de Jacint Font Masramon
Vic

Els familiars de Pere Pericas Comajoan volem agra-
ir a tot l’Hospital de Vic les atencions i l’escalf que 
ens han donat durant la malaltia del nostre famili-
ar, en particular a tot l’equip d’urologia i infermeria 
de la cinquena planta. Molt agraïts i més en aquests 
temps tan difícils. 

Família de Pere Pericas Comajoan
Sant Miquel de Balenyà

Fe d’errors

En la carta a la Bústia publicada el 16 d’abril amb 
el títol Quaderns de poesia se citava per error Joan 
Carner quan havia de dir Josep Carner.

(Ve de la pàgina 36)
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Lurdes 
Baulenas, 
presidenta 
del CEDO

La presidenta del Consell Empresarial d’Osona, 
Lurdes Baulenas, explica que durant els confi·
naments no només “he llegit més sinó que he 
rellegit algun altre llibre”. Destaca el “llibre 

molt poètic” d’Irene Solà, Canto jo i la muntanya 
balla, i Como polvo en el viento, de Leonardo 
Padura, que descriu com “un cant a l’amistat i a 
la resistència als canvis del pas del temps”. 

‘Canto jo i la 
muntanya balla’,
d’Irene Solà
Editorial Anagrama

Egavic ha comprat la 
caldereria industrial Presscat

L’enginyeria s’obre així a tenir el control de tot el procés. Presscat era la seva proveïdora

Vic/Taradell

Dolors Altarriba

Egavic Serveis d’Enginyeria 
ha fet un pas més en el seu 
objectiu de tenir el control 
intern de tot el procés de 
construcció per a altres 
empreses comprant la cal·
dereria industrial Presscat, 
SL, de Taradell. L’enginyeria 
vigatana va adquirir Presscat 
el passat mes d’agost i està 
ara en procés de fer noves 
inversions sobretot en siste·
mes robotitzats de soldadura 
ABB, taules vibradores i 
punxonadores Geka. Presscat 
ja era proveïdora d’Egavic i 
està especialitzada en el dis·
seny, fabricació i muntatge 
d’instal·lacions industrials 
tant en acer al carbó com en 
acer inoxidable per a tota 
mena d’indústries. 

Presscat, amb cinc anys 
d’antiguitat, té unes instal·
lacions de prop de 1.000 
metres quadrats amb unes 
oficines reformades i 
modernitzades al polígon 
El Vivet de Taradell. Amb 
vuit treballadors i una fac·
turació prevista per aquest 
any del voltant d’un milió 
d’euros, disposa de maqui·
nària moderna i en aquesta 
primera etapa amb Egavic al 
capdavant ha incorporat una 
oficina tècnica especialitzada 
i la formació continuada del 
personal. El gerent de Pres·
scat, l’enginyer industrial 
Xavier Herrera, explica que 

l’objectiu de l’empresa és 
“dirigir·se cap a processos 
amb un gran valor afegit en 
qualitat, tecnologia i disseny 
que ens permeti, a mitjà 
termini, tenir un creixement 
sostenible i internaciona·
litzar·nos”. Disposen de 
l’homologació en canonada 
polzada de tub mil·limètric, 
SCH 10 i SCH 40 en posició 
6G, la qual cosa “implica 
tenir les homologacions en 
cotes inferiors de canonada, 
planxa i estructura”.

Comprar aquesta empresa 
permetrà a Egavic reacti·
var la patent que tenen ja 

registrada per un projecte 
de convertir contenidors de 

transport marítim en sitges 
de cereals i altres productes 
sòlids a granel per fer més 
fàcil l’exportació (EL 9 NOU 
del 10 de novembre de 2017). 

Com explica el director gene·
ral de l’empresa, “aquesta 
patent estava en standby, però 
la incorporació de Presscat 
ens permetrà concloure’n el 
desenvolupament i posar·la 
al mercat internacional”. 

Egavic, amb uns 40 tre·
balladors i voltant els 11 
milions de facturació, és una 
de les empreses que més ha 
crescut de forma continuada 
i surt a diferents rànquings 
com el que fa la Confedera·
ció Espanyola de la Petita i 
Mitjana Empresa (Cepyme) 
o a la publicació econòmica 
Inc., dels Estats Units. 

La nau de Presscat és a Taradell. S’ha remodelat l’espai i s’hi han incorporat les oficines

Comença la 
segona fase 
de les obres 
al polígon de 
Manlleu

Manlleu 

EL 9 NOU 

Dimecres va començar la 
segona fase de les obres de 
millora al Parc d’Activitats 
Econòmiques de Manlleu, 
obres que s’acabaran al 
juliol. En aquest cas, es 
preveu arranjar i substituir 
les voreres més malmeses i 
pavimentar els carrers que 
tenen més males condicions, 
a més de renovar la senyalit·
zació vertical i horitzontal. 
Amb l’objectiu de millorar 
la mobilitat sostenible s’hi 
instal·larà un punt de recàr·
rega de vehicles elèctrics i 
s’està treballant també en la 
implantació d’un carril bici 
per tota la ciutat i que també 
arribi als polígons. La cons·
trucció de dues o tres zones 
d’aparcament per a cotxes és 
un altre dels projectes per 
evitar els cotxes aparcats als 
carrers del polígon i millorar 
la mobilitat de camions.

En la primera fase de les 
obres, definida com a “molt 
positiva” per l’Ajuntament, 
s’ha fet la millora del cla·
vegueram i el subministra·
ment d’aigua potable i s’ha 
actuat en la canalització del 
torrent a cel obert que està 
situat entre els carrers Alp i 
Sogorb. També s’han substi·
tuït els punts de llum actuals 
per d’altres de tecnologia 
LED, a més d’implantar la 
infraestructura necessària 
per al pas de la fibra òptica. 

Egavic podrà 
ara reactivar 
el projecte de 

contenidors en 
sitges de cereals 
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Mercat de la Terra amb productes locals i
de proximitat i venda de flors
Festival de combos EMM El Faristol
Tallers de dibuix
Taller de cultiu de bolets sobre troncs
Tastets de productes agroalimentaris
Degustació de cerveses del Collsacabra
Titelles “Llegendes de bèsties i valentes”
amb Cacuet Teatre 
Concert amb Bernat Riera i els seus músics
Exposició oberta del Mosquit tigre

A partir de les 10 h fins a les 18 h
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Daniel Bassas, 
director 
general de 
Plana de Vic 

El director general de la Cooperativa Agrària 
Plana de Vic assegura haver gaudit molt durant 
el confinament amb la lectura de Jo confesso, de 
Jaume Cabré. “He llegit molt més aquest any”, 

diu, mentre explica que és molt de novel·la his-
tòrica, directament història i biografies. Ara en 
llegeix una de Winston Churchill i també li ha 
agradat Sapiens.

‘Jo confesso’,  
de Jaume Cabré
Editorial Proa

Vic

D.A.

L’empresa Detervic, que 
fabrica la marca de deter-
gents industrials Instaquim, 
ha obtingut l’etiqueta Ecola-
bel, que és el certificat ecolò-
gic que atorga la Unió Europa 
dins de la categoria de deter-
gents per a roba d’ús indus-
trial i institucional. Es tracta 
de dos productes, un deter-
gent líquid i un suavitzant 
–Eco Wash i Eco Soft–, disse-
nyats específicament per al 
rentat de roba en bugaderies 
d’autoservei, que se sumen 
als certificats d’etiqueta eco-
lògica que ja tenen pels seus 
detergents per rentar vaixella 
a mà, un desengreixant per a 
cuines, un netejador multiu-
sos i un neteja terres. Segons 
explica el gerent de l’empre-
sa, Ferran Martínez, tots dos 
productes “asseguren una 
neteja eficaç i rendible de 
qualsevol teixit però també 
redueixen l’impacte ambien-
tal d’aquests productes”. 

L’any 1990 va néixer de la 
mà d’un grup de persones 
amb experiència en el camp 
de la neteja industrial una 
comercial distribuïdora amb 
el nom d’Instaquim. Dos 
anys més tard, va fer el pas 
a la fabricació de producte 
amb aquest mateix nom com 
a marca i va néixer Detervic 
com a nom de l’empresa. De 
caire familiar, l’impulsor, 
Josep Lluís Martínez, es va 

Acord a Osona 
per impulsar 
la continuïtat 
en les empreses 
familiars

Vic

EL 9 NOU

El Consell Empresarial 
d’Osona (CEDO) i l’Associ-
ació Catalana de l’Empresa 
Familiar (ASCEF) han fet un 
acord que té com a objectiu 
impulsar la continuïtat de les 
empreses familiars, majoria 
a Osona, i ajudar-les a assolir 
els seus projectes empresari-
als. A les dues organitzacions 
els preocupen temes com el 
relleu generacional, el creixe-
ment, la professionalització, 
la internacionalització, la 
transformació digital i la sos-
tenibilitat de les empreses. 
Entre les accions previstes hi 
ha la posada en marxa d’eines 
facilitadores per a l’intercan-
vi d’experiències i la genera-
ció de coneixement de valor 
i es posarà “especial atenció 
als joves que formen part 
de l’empresa familiar tant 
en la gestió com en les àrees 
de govern de la companyia”, 
expliquen. En això ajuda 
que les dues entitats tenen 
espais com “Fem empresa”, 
del CEDO, i “Fòrum”, de 
l’ASCEF, adaptat als joves.

La primera acció que s’ha 
fet, fa una setmana, és una 
conferència sobre la inter-
nacionalització de l’empresa 
a càrrec de Jaume Alsina, 
conseller delegat d’Encofrats 
Alsina, amb seu a Sentmenat 
(Vallès Occidental). Alsina és 
membre de la tercera genera-
ció de l’empresa familiar.

Instaquim disposa de dos nous 
productes amb etiqueta ecològica

És la marca de l’empresa Detervic, que fabrica productes de neteja per a indústries i col·lectivitats 
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Instaquim té les instal·lacions al polígon Malloles de Vic 

jubilar el gener del 2017 i va 
donar pas a la segona gene-
ració amb el seu fill Ferran. 
Des de l’inici les accions per 
a la millora mediambiental 
s’han succeït, des d’obtenir 
la certificació ISO 14001 fins 
a la reutilització d’aigües o 
un sistema de tractament de 
descalcificació i desminera-
lització d’aquestes ja l’any 
2002. L’empresa disposa 
d’una planta automatitzada 
des del 2008 i amb laboratori 
propi en uns 4.500 metres 
quadrats i 14 treballadors. 
El 2016 va deixar de fabricar 
productes per a la comerci-

alitzadora Itram, també de 
Vic, i aquesta va sortir de 
l’accionariat de Detervic. 

L’empresa, que ha apostat 
per vendre directament al 
sector alimentari industri-
al, ha crescut de l’ordre del 

23% i el 27% els anys 2019 
i el 2020, tot i la pandèmia. 
“Ha caigut el sector hoteler, 
que representava el 40% 
de la nostra facturació”, diu 
Martínez, però l’exploració 
de nous sectors i les noves 
necessitats de productes des-
infectants ho han compensat. 
“Per al 2021 preveiem un 
creixement d’entre el 15% 
i el 20% respecte al 2020”, 
conclou. L’exportació repre-
senta el 26% del total de les 
vendes, que van majoritària-
ment a països europeus com 
França, Portugal i Suïssa, 
entre d’altres.

Dedicada 
únicament a 

productes propis, 
exporta el 26% a 
països europeus 
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Ripoll

EL 9 NOU

La Unió Intersectorial 
Empresarial del Ripollès 
(UIER) i l’empresariat de 
la Cerdanya han adreçat un 
manifest conjunt a la Gene-
ralitat reclamant que es tin-
gui en compte el tancament 
perimetral de l’hivern que 

van patir les dues comarques 
a l’hora de calcular la inten-
sitat dels ajuts que es farà en 
la comparativa de la caiguda 
de facturació de l’any natural 
2019 i 2020. “Demanaríem 
que aquest càlcul s’ajusti a 
la realitat”, diuen. També 
pensen que molts sectors 
pateixen una situació de ten-
sió de tresoreria i proposen 

vincular els ajuts a diferents 
criteris. Ara bé, afegeixen, si 
això suposa que les subvenci-
ons no siguin àgils de cobrar, 
proposen que “via ICO o ICF 
es pogués flexibilitzar aques-
ta tresoreria vinculant-ho a 
una subvenció aprovada”. 

Les altres dues demandes 
que els empresaris feien en 
el seu manifest, preparat 

Convoquen el premi 
Emprenedoria 
Quintanes del 2021

Les Masies de Voltregà 

La Fundació Antiga Caixa 
Manlleu conjuntament amb 
BBVA, Casa Tarradellas i 
l’escola EFA Quintanes han 
convocat la tercera edició 
del premi Emprenedoria 
Quintanes/BBVA de l’entorn 
rural. Aquest premi, dotat en 
15.000 euros i tres accèssits 
de 2.000 euros, s’atorga a una 
empresa dels sectors agrari, 
forestal i de la jardineria. 
La inscripció es clou el 30 
d’abril.  

La UVic dedica unes jornades a les 
noves tendències del màrqueting

En dues jornades, dilluns i dimarts, passaran per l’Aula Magna 13 ponents diferents

Vic

EL 9 NOU

L’Aula Magna de la UVic-
UCC acollirà durant dos dies 
–dilluns i dimarts– un total 
de nou ponències i una taula 
rodona al voltant de les noves 
tendències del màrqueting 
i la comunicació empresari-
al. Hi passaran 13 ponents 
diferents, entre els quals 
destaquen experts d’àmbit 
internacional com el publi-
cista Lluís Bassat –que per 
qüestions de seguretat per 
la pandèmia farà la ponència 
en format virtual– i directius 
d’empreses com BBDO & 
Proximity, Svenson Corpora-
tion, Cromology, la CCMA, 
TBWA, Omnicom Media 
Group, ASAP o Veritas, entre 
d’altres. Pensades com un 
espai de reflexió, és també un 
pas més “del centre per unir 
el món de l’empresa amb el 
món universitari, de cara a la 
transmissió de coneixement i 
marcar tendències futures en 
un món altament canviant”, 

segons Josep Burgaya, degà 
de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació. Les jornades 
seran inaugurades dilluns en 
format virtual pel conseller 
d’Empresa i Coneixement, 
Ramon Tremosa, i David 
Coral, president i CEO de 
BBDO & Proximity Iberia 
i membre de BBDO Worl-

dwide (xarxa d’agències de 
publicitat mundial), farà la 
primera conferència titulada 
“La rellevància de la comu-
nicació”. Destaca dilluns la 
ponència de Lluís Bassat, 
fundador del grup Bassat, 
Ogilvy Espanya,  “Com dina-
mitzar l’economia de la seva 
empresa?”.

Dimarts hi haurà entre 
altres una ponència amb 
Jordi Pi, productor executiu 
de continguts digitals de la 
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), 
i Àlex Marquina, director 
d’estratègia de la marca 
CCMA, que radiografiaran 
el concepte de televisió 
líquida. Seran presentats per 
Natàlia Peix, periodista d’EL 
9 TV, que, juntament amb EL 
9 NOU, són col·laboradors 
de les jornades. Altres 
empreses, com Seidor i Casa 
Tarradellas, i entitats com 
La Cambra o Eserp també 
són patrocinadors de l’acte. 
Dimarts també hi haurà una 
taula rodona al voltant de la 
comunicació verda i la nova 
economia amb Silvio Elias, 
director general de Veritas; 
José María Batalla, soci 
fundador de Casa Carlota 
& Friends, i Josep Burgaya 
i es clourà la jornada amb 
la ponència d’Ana Palencia, 
directora de Comunicació 
d’Unilever España.

Santiago Jordan: 
“Tenim un panell 
de ponents de 
primer nivell” 

Vic El coordinador del 
grau en Màrqueting i 
Comunicació de la UVic 
i organitzador de les jor-
nades explica que “hi ha 
un panell de ponents de 
primer nivell que perme-
tran posar sobre la taula 
les últimes tendències 
en aquest món i aportar 
al territori coneixements 
nous com el màrqueting 
4.0”. Es refereix a noves 
maneres de donar-se a 
conèixer com la incorpo-
ració del propòsit social, 
l’anàlisi dels consumidors 
o l’omnicanalitat. Jordan 
considera que en dos dies 
i cada dia des de les 9 
del matí fins a les 7 de la 
tarda es “tindrà una visió 
global del sector després 
d’un any marcat per la 
Covid” que ha permès que 
s’avancés en un any el que 
s’hauria fet en cinc pel que 
fa a les noves tecnologies 
en el camp de la comu-
nicació. “Ara es tracta de 
saber aprofitar l’oportu-
nitat”, diu. Les jornades 
es podran seguir a l’Aula 
Magna i per streaming.

Lluís Bassat, d’Ogilvy Espanya Ana Palencia, d’Unilever España

aquesta setmana, ja sem-
blen tenir solució. El govern 
espanyol ha acceptat que 
s’ampliïn els ajuts directes a 
les activitats que havien que-
dat excloses –hi havia entre 
altres escoles i estacions 
d’esquí– així com incloure 
les empreses amb pèrdues 
l’any 2019, ja que “a vegades 
les pèrdues venen provoca-
des per inversions i amortit-
zacions accelerades però no 
vol dir que l’empresa estigui 
en una mala situació”, expli-
ca el gerent de la UIER, Josep 
Pascal. El govern espanyol ha 
traspassat la gestió d’aquests 
ajuts a cada comunitat autò-
noma. 

Ho fa juntament amb els empresaris de la Cerdanya 

La UiER torna a reclamar ajuts 
concrets pel tancament perimetral

Llotja de Bellpuig (19-4-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,24 (=) – 1,41 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,05 (=) – 2,22 (=) 
OUS: xl: 1,24 - l: 0,85 - m: 0,79 - s: 0,58 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,28 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (16-4-21) 

PORC: 1,947 / 1,959 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 86,50 / 88 (-3,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,99/3,85/3,63/ 3,34 (+0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,04 /3,86/3,68 /3,43 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,56/ 3,48/ 2,22 (+0,03)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,27 / 3,17/ 1,67 (+0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 4,07/3,93/3,79/3,44/2,78 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,13/3,97/3,83/3,53/2,77 (=)
VEDELLA(180/220 kg):  4,18/3,98/3,84/3,56/2,79 (=)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,70 / 2,15/ 1,60 / 1,40 (+0,05)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 105 / 220 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (16-4-21)

PORC VIU selecte: 1,472 (=) 
LLETÓ 20 kg: 66,50 (-2,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,47 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,32 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 240 (-3)
BLAT PA: 244 (-3)
MORESC: 249 (+1)

ORDI LLEIDA: 224 (-3)   
COLZA: 480 (+50)

Llotja de Barcelona (20-4-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 405/t (–1)
MORESC UE: 254/t (+4)
BLAT: 244/t (=)
ORDI PAÍS: 231/t (+1) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (=)
GIRA-SOL: 299/t (–1)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 321/t (+2)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (16-4-21)

GRA DE COLZA: 436,75  (+23)
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ALIMENTACIÓ A DOMICILI
Gent gran, dependència, mobilitat reduïda

El menjar portat a casa 
que ha canviat la vida de moltes famílies
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Malla

Txell Vilamala

Un Seat Panda carregat de 
taulons circulant a dues 
rodes. Una porta petita que 
els obligava a treballar les 
peces grans a fora del taller. 
Nits de tornar a la feina 
havent sopat per continuar 
serrant, encolant o fent mot-
llures. Són alguns dels retalls 
que podrien conformar l’àl-
bum de vida de Pimall, una 
fusteria que va néixer el 5 de 
maig de l’any 1980 a Malla, i 
que al llarg d’aquestes quatre 
dècades ha mantingut l’apos-
ta pels mobles fets a mida i 
d’alta qualitat. Pel camí ha 
tocat adaptar-se –canvis de 
temps i canvis de gust, nous 
materials i veure desaparèi-
xer el regle i l’escaire a favor 
de màquines que treballen 
amb models matemàtics–, 
però sempre amb la consigna 
de treballar la fusta al màxim 
de bé. Tampoc han variat els 
cognoms que hi ha al darrere 
del negoci, tot i que ara ja 
pertanyen a la segona gene-
ració.

La llavor la van plantar 
Pep Capdevila, Jaume Erra i 
Antoni Sabata amb poc més 
de 20 i 30 anys, quan van 
decidir plegar dels tallers 
on treballaven per muntar 
el seu: “Érem joves, teníem 
empenta, però ens faltava 
un local. Va passar temps 
fins que se’ns va encendre 
la bombeta que la rectoria 
d’aquí Malla estava pràcti-
cament abandonada”. Sent 
tots tres del poble, i amb 
l’ajuda del mossèn, no els 
va costar arribar a un acord 
amb el Bisbat de Vic, que els 

Quatre dècades d’ofici
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D’esquerra a dreta, Jaume Erra, Pep Capdevila, Antoni Sabata, Pep Sabata i Gerard Erra, fundadors i segona generació de la fusteria Pimall

va permetre instal·lar-s’hi 
de franc amb la condició de 
posar al dia un espai que 
aleshores servia per poc més 
que guardar el carro dels 
morts. “A la rectoria com a 
tal hi teníem les màquines 
i treballàvem sobretot a la 
sala del costat, la del teatre. 
El dia que hi havia funció 
s’havia de desmuntar tot”, 
recorda Capdevila. A banda 
d’encàrrecs de particulars, 
en aquesta primera etapa van 
preparar i muntar l’estructu-
ra del campanar de l’església, 
que passats 40 anys sobreviu 
impertèrrit al pas del temps, 
la prova que Erra té raó quan 
diu que la fusta és un mate-
rial amb molta corda: “Abans 

es corcava, però amb els trac-
taments actuals si ens canvi-
em els mobles és perquè ens 
n’hem cansat, gairebé mai 
deixen de ser bons”. 

Cinc anys després d’enge-
gar la fusteria, a Pimall les 
perspectives també ho eren, 
de bones, i els tres socis van 
prendre la decisió que calia 
traslladar-se a un local més 
ampli. La intenció era anar-
se’n a Vic, però l’alcalde 
de Malla tenia interès que 
continuessin al poble i els 
va aplanar el camí per instal-
lar-se a la nau de darrere la 
Citroën que encara ocupen 
actualment. L’esclat de les 
franquícies i l’obertura de 
centres comercials, que com-

paginaven amb les feines a 
cases de particulars, els van 
portar arreu d’Espanya, tam-
bé a les Canàries o a Eivissa, 
i a créixer fins a superar la 
vintena de treballadors, entre 
els quals Pep Sabata, el fill de 
l’Antoni, que es va incorpo-
rar al negoci ja amb el pòsit 
d’haver crescut entre serres, 
broques i martells. 

Tots els anys fins a l’esclat 
de la bombolla immobiliària 
van ser bons, però llavors la 
crisi va suposar una frenada 
en sec. Capdevila, Erra i Saba-
ta reconeixen sense embuts 
que “les vam passar canutes”, 
amb acomiadaments i moltes 
nits de mal dormir. La bona 
notícia és que després el 

sector va remuntar. Amb la 
pandèmia i el confinament 
ha arribat un altre boom de 
reformes i Gerard Erra, el 
soci més jove, explica que ara 
mateix tenen encàrrecs fins al 
febrer de l’any 2022, sobretot 
gràcies a les aliances amb 
decoradors i interioristes.

Aquesta nova etapa, els 
tres fundadors de Pimall la 
segueixen ja des de la pers-
pectiva de la jubilació, però 
Antoni Sabata continua tre-
pitjant el taller gairebé cada 
dia. Per gust, “no perquè 
pateixi”. Diu que a l’empresa 
hi ha bona fusta. I deu ser 
tan literal com metafòric: 
bon material i bones mans 
per treballar-lo.  

Pimall va néixer el 1980 a la rectoria de Malla. Al capdavant del negoci ara ja hi ha la segona generació de fusters
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Tona

EL 9 NOU

Tona posa en marxa el pro-
jecte L’Aula de Tona. Música 
tradicional i popular, un 
espai d’aprenentatge a través 
d’instruments tradicionals. 
La proposta, que neix arran 
de les sinergies entre la 
Colla de Diables de Tona, 
l’Ajuntament i el CAT Cen-
tre Artesà Tradicionàrius, 
arrencarà amb una prova 
pilot el proper 3 de maig, ini-
cialment amb quatre tallers: 
violí, acordió diatònic, gralla 
i flabiol i tamborino, que es 

duran a terme al nou espai 
Muriel Casals. 

Arran de la desaparició de 
la línia formativa de música 
tradicional a l’Emvic, l’Aula 
de Tona assumeix el repte de 
“cohesionar la comunitat de 
música tradicional del terri-
tori en tota la pluralitat de 
manifestacions artístiques 
de cultura popular, i norma-
litzar i millorar l’aprenentat-
ge d’instruments tradicio-
nals”, destaquen en una nota 
de premsa de presentació. En 
aquesta línia, l’espai Muriel 
Casals vol esdevenir “eix ver-
tebrador i de relació per la 

Tona posa en marxa 
una aula de música 
popular i tradicional
Engegarà amb una proposta pilot a partir del  
3 de maig dins del flamant espai Muriel Casals

cultura popular a Tona, ofe-
rint la possibilitat de generar 
nous vincles i relacions entre 
entitats i moviments ciuta-
dans”, s’apunta en el comu-
nicat.

L’activitat pedagògica s’or-
ganitza trimestralment amb 

10 sessions col·lectives i de 
grups reduïts. Per aquest tri-
mestre, que engegarà el pro-
per dilluns 3 i acabarà el 15 
de juliol, amb caràcter pilot, 
s’ofereixen els tallers de violí 
(amb Coloma Bertran de pro-
fessora), gralla (amb Enric 

Montsant), acordió diatònic 
(amb Marc del Pino) i flabiol 
i tamborí (amb Pau Benítez). 
El preu dels tallers és de 120 
euros per trimestre i les ins-
cripcions ja es poden fer en 
línia a través del web <tallers-
delcat.tradicionarius.cat>.
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Una de les noves aules de l’espai Muriel Casals

Enderroquen 
Can Grau als 
Hostalets

Balenyà

V.B.

L’Ajuntament de Balenyà ha 
enderrocat Can Grau, un antic 
mas de pagès abandonat que 
va quedar engolit pel crei-
xement dels Hostalets, just 
al costat de la zona escolar. 
L’Ajuntament té llogada la fin-
ca com a aparcament i d’aques-
ta manera ha guanyat superfí-
cie disponible al mateix temps 
que evitava el perill que supo-
sava el mal estat de la cons-
trucció. Els grups de l’oposició 
han qüestionat que sigui 
l’Ajuntament qui es faci càrrec 
dels 9.500 euros que val l’en-
derroc, però segons el regidor 
Ramon Roig aquesta quantitat 
anirà a compte del terreny, 
que tenen el compromís d’ad-
quirir i que està qualificat com 
a zona d’equipaments.
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L’enderroc de la masia ha permès ampliar la superfície de l’aparcament

Els Frikifonts de Centelles arreglen 
la font del Forn de la Rovira
Centelles Aquest mes d’abril s’ha dut a ter-
me la restauració de la font del Forn de la 
Rovira, a Centelles, per iniciativa del grup 
Frikifonts i la col·laboració de l’Ajunta-
ment, que n’ha assumit el cost. La font feia 
anys que estava pràcticament destruïda i 
sense rajar aigua. El grup Frikifonts no dis-
posava de fotos del seu estat original i per 
això s’ha seguit el model d’altres fonts del 
municipi i s’hi ha instal·lat un broc nou for-
jat per l’ocasió. El grup Frikifonts, format 
per una trentena de famílies que vetllen pel 
bon estat de les fonts, han anat recuperant 
fonts gairebé perdudes i en fan manteni-
ment. Des de l’Àrea de Cultura es dona 
suport a la iniciativa, que serveix per con-
servar el patrimoni cultural del poble. J.P.
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Nou espai

un espai privat per

trobades· xerrades· tallers 
presentació de productes, 

de llibres· workshops 
reunions· networking 

caterings· cuina privada 
degustacions

àpats particulars i 
d’empresa· restaurant 

menjador

la sala d’Stances
al cor de Vic

C/ de la Bòbila, 1  (costat benzinera)
08550 Els Hostalets de Balenyà
pineda.textiles@gmail.com · Tel. 626 243 122 decor_her_pineda2015

herminia pineda@

Tot en tèxtils
per a la decoració

En l’ambient
que tu vulguis
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Taradell

Laia Miralpeix

Des del 6 d’abril una vintena 
d’alumnes de primer i segon 
de Primària de l’escola Les 
Pinediques de Taradell han 
iniciat el “Bus a peu”. Es trac·
ta d’un projecte, impulsat 
per la comissió de mobilitat 
de l’AmPA de Les Pinedi·
ques i l’Ajuntament, que 
consisteix en un itinerari 
pensat per recórrer a peu el 
trajecte fins a l’escola, amb 
l’acompanyament de moni·
tors. 

L’objectiu “és que els més 
petits tinguin més autono·
mia, arribin a l’escola d’una 
manera més sostenible i 
saludable, i s’eviti el col·
lapse de cotxes al carrer de 
l’escola”, explica Bea Escarrà, 
representant de la comissió 
de mobilitat de l’AmPA de 
l’escola. De moment, el ser·
vei només funciona a prime·
ra hora del matí. La voluntat 
de l’AmPA és “que els nens 
i nenes tornin a caminar i a 
arribar a l’escola a peu, man·
tenir una vida activa i retor·

tingut. Les famílies que en 
fan ús també ens han dit que 
funciona”. Aquesta iniciativa 
va sortir d’un projecte de 
l’AmPA el curs anterior però 
a causa de la pandèmia s’ha·
via posposat fins ara. 

L’itinerari del “Bus a peu” 
comença al centre del poble, 
a la plaça de les Eres, quan 
falten cinc minuts per a 2/4 
de 9 del matí. Hi ha dues 
parades més: a 2/4 de 9 a la 
cantonada entre el carrer 
Batllia i la ronda Vilademany 
i deu minuts després a l’en·
trada al bosc de Pratsevall 
pel carrer de Seva. 

Des de l’Ajuntament 
comenten que “la iniciativa 
servirà per estudiar l’im·
pacte, la repercussió quant 
a sostenibilitat i mobilitat, 
i l’interès que genera entre 
les famílies”. Si té èxit, de 
cara al proper curs es podria 
ampliar a tota l’escola Les 
Pinediques i donar servei en 
els quatre trajectes a l’esco·
la, sempre amb la voluntat 
que sigui gratuït a través de 
pares voluntaris o algun ajut 
públic.
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Un grup d’alumnes passant per l’antic camí ral de Taradell a Seva, a prop de l’entrada del bosc de Pratsevall

Anar a l’escola caminant
L’AmpA de Les pinediques i l’Ajuntament de Taradell impulsen el “Bus a peu” per anar al centre de primària

nar els carrers als vianants”, 
ja que més a l’escola de 
Primària de Les Pinediques, 
ubicada a la urbanització de 
Goitallops, “hi ha un volum 
molt gran de circulació a 
l’hora de les entrades i sorti·

des”. De moment s’ha fet una 
prova pilot amb aquests dos 
cursos, “perquè pensem que 
són l’alumnat més depen·
dent, ja que a mesura que 
són més grans acostumen a 
anar més sols”. En aquests 

moments queden dues places 
lliures i es disposa de dues 
monitores que acompanyen 
els alumnes. La valoració 
“és molt positiva, estem 
molt contentes de com està 
anant i de la resposta que ha 

Sañé recupera les 
rutes de natura a 
l’entorn de casa 
seva, a Balenyà

Balenyà

EL 9 NOU

La primavera passada, en ple 
confinament, el naturalista 
Jaume Sañé va posar en mar·
xa unes sortides guiades a 
l’entorn de casa seva, el Soler 
de l’Espina, una finca situada 
a tocar el turó de Puigsagor·
di, en terme de Balenyà. La 
proposta, titulada “Conviu·
re amb la natura”, va tenir 
tan bona acceptació que ha 
decidit reeditar·la. Arran·
carà aquest cap de setmana 
i s’allargarà fins la primera 
setmana de juny. Per assistir·
hi cal reserva prèvia, per a 
grups d’un màxim de 12 per·
sones (jaumesane.com).

Una de les novetats 
d’aquest any serà l’observa·
tori d’ocells que ha instal·lat 
davant d’una menjadora, que 
permetrà accedir·hi a dins i 
observar de prop els ocells 
que hi entren a donar menjar 
als seus pollets. També s’ex·
plicarà, entre d’altres, com 
elaborar un jardí per atrau·
re·hi papallones. L’activitat 
també s’està oferint per a 
visites escolars. 
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El canonge que escrivia
L’estudi de la figura d’Adanagell revela dades sobre les arrels culturals del bisbat al segle IX

El bisbat de Vic no va quedar desert 
després de la invasió sarraïna del se-
gle VIII. La cultura s’hi va continuar 
transmetent fins que la diòcesi es va 

restaurar a finals del segle IX. Aques-
ta és la conclusió a què arriben Jesús 
Alturo i Tània Alaix, autors d’un llibre 
sobre un personatge poc conegut però 

molt important del moment: el canon-
ge Adanagell. L’home que estava al 
costat dels bisbes escrivint els docu-
ments. L’home més culte d’Osona. 

Vic

Jordi Vilarrodà

En els primers documents 
del segle IX en què apareix 
el seu nom signa com a 
Addanagildus, que en una 
adaptació al català actual es 
pot traduir com a Adanagell. 
Era un canonge, la mà dreta 
de Gotmar, el bisbe amb el 
qual la diòcesi de Vic va ser 
restaurada després de la 
invasió dels sarraïns. I sobre-
tot, era “l’home més culte 
que devia haver-hi en aquell 
moment al bisbat”, expliquen 
Jesús Alturo i Tània Alaix, 
que s’han fixat en la seva 
figura per estudiar aquest 
moment històric en el llibre 
El canonge Adanagell de Vic 
(860-925), llavor de noves 
semences. El llibre, editat per 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, es va presentar 
dimecres al Temple Romà. 
Les conclusions d’Alturo i 
Alaix obliguen a replantejar 
algunes idees fins ara molt 
establertes sobre un període 
poc conegut. 

I la principal és la que Oso-
na havia quedat convertida 
en una mena d’erm després 
de les ràtzies musulmanes 
de principis del segle VIII. 
Sense bisbe, sense autoritat 
política... una mena de desert 
que hauria durat gairebé 
dos segles, fins que Guifré el 
Pelós aconsegueix recuperar 
el bisbat l’any 886. Fins i tot 
la documentació desapareix i 
els historiadors han de recór-
rer a les deduccions sobre 
el que va passar en aquest 
forat negre medieval. Alturo 
i Alaix consideren, però, que 
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La presentació del llibre, aquest dimecres al Temple Romà. Els autors de l’estudi són a cada extrem de la taula

La monja i el llibre prestat
Vic Entre els documents que aporten 
Alaix i Alturo hi ha aquest, un dels més 
curiosos: és de l’any 971 i testimonia que 
Riquell, una monja del monestir de Sant 
Joan, tenia en la seva possessió un llibre 
procedent de la catedral de Vic, un Liber 
Regum (Llibre dels Reis). Un precedent 
dels actuals préstecs bibliotecaris. 

 

a Osona sí que va quedar-hi 
una mínima base: “El territo-
ri potser queda més erm de 
fonts històriques que no pas 
de gent del país”, afirmen. I 
gent que, d’alguna manera, 
estava organitzada. 

Com arriben a aquesta 
deducció? Ho fan, precisa-
ment, gràcies als documents 
que deixa escrits el canonge 
Adanagell. Fins ara es dona-

va per suposat que tots dos 
havien arribat a Osona pro-
cedents de l’entorn de Nar-
bona, a Occitània, on hi havia 
l’arquebisbat. Però l’escriptu-
ra sembla indicar el contrari. 
En un moment en què es va 
canviant la lletra –de l’antiga 
visigòtica a la nova carolín-
gia, que arriba de l’imperi de 
Carlemany– Adanagell con-
tinua amb trets significatius 

de la primera. Una escriptura 
d’aquí, que dona pistes “que 
tant ell com el bisbe van 
rebre formació aquí, no a 
fora”. I si la van rebre, és que 
algú els la va proporcionar. 
Gotmar i Adaganell no eren 
de Narbona, doncs. Tampoc 
es pot assegurar que fossin 
osonencs, però sí molt pro-
bablement catalans. “Devien 
subsistir escoles parroquials 

regentades pels eclesiàstics 
més ben preparats”, diuen 
els autors després de rellegir 
atentament tota la documen-
tació de l’època, amb alguns 
testimonis tan significatius 
com el de la consagració 
de l’església de Sant Martí 
d’Aiguafreda, que posa per 
escrit el canonge Adanagell. 
Era un llunyà 8 d’agost de 
l’any 898. 

Una societat on 
escriure i llegir 
era excepcional
Vic Adanagell era l’home 
més culte enmig d’una 
societat en què escriure i 
llegir era un fet excepcio-
nal enmig d’una població 
majoritàriament analfa-
beta. Fins i tot entre els 
nobles i els eclesiàstics, 
no tots eren lletrats. Per 
això els homine scholatici 
eren imprescindibles. 
Adanagell acompanyava 
el bisbe Gotmar en els 
actes més rellevants, i sin-
gularment entre aquells 
que han deixat més rastre 
documental: les consagra-
cions d’esglésies, com la 
d’Aiguafreda. Els experts 
com Jesús Alturo –un 
dels màxims entesos en 
paleografia de Catalunya 
i d’Europa–i Tània Alaix 
no solament saben llegir 
uns documents que per a 
la majoria de mortals seri-
en incomprensibles, sinó 
que identifiquen la lletra 
i acaben entrant en la 
personalitat d’aquells que 
posaven sobre un pergamí 
els fets més importants. 
Així poden descriure Ada-
nagell, el canonge lletrat 
de Vic: “Ens el podem afi-
gurar laboriós i primmirat, 
curiós i culte, servicial i 
atent”. 

La pell de Barrabàs,
de Miquel Codina

Una crònica de l’auge i la caiguda del 
sector de la pell, a Vic

Del 23 al 30 d’abril,
El podeu comprar

a la vostra llibreria habitual.

També el podeu comprar
a través de la botiga d’el9club

Entreu a 9club.el9nou.cat (botiga)
Per només

9,95€

Divendres, 23 d’abril de 202144
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DS 24/04 - 19 h

ORBITALROGER MAS

DS 01/05 - 19 h

Preu: 12 €
ÚLTIMES ENTRADES!

Preu menors 12 anys: 6 €
Preu: 12 €

Farrés Brothers Cia. 
Obra finalista Premi BBVA
de Teatre 2021

acompanyat de Míriam Encinas
En concert

El termini de recepció d’originals acaba 
dimecres 30 de juny de 2021.

XLII PREMI DE NOVEL·LA Armand Quintana
XLII PREMI DE POESIA Jacint Verdaguer
XIV PREMI DE TEATRE Lluís Solà i Sala
XXXVI PREMIS LITERARIS PER A ESTUDIANTS de Calldetenes
XXXVI PREMIS LITERARIS PER A ESTUDIANTS dels Països Catalans
XXVII PREMIS CO, CO, CÒMICS  de Calldetenes

XLII
PREMIS
LITERARIS

Calldetenes

Ajuntament de
Calldetenes

Organitza: Col·labora:

Més informació: www.calldetenes.cat 
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Vic

J.V.

No només hi haurà llibres i 
roses. Els escenaris tindran 
una agenda gairebé normalit-
zada aquest cap de setmana, 
mentre el món de la cultura 
espera que dilluns s’aixequi 
el confinament comarcal. 
Destaquen les activitats pro-
gramades amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa a 
L’Atlàntida de Vic i als Tea-
trets d’Osona.

DIA DE LA DANSA

Un total de 10 escoles de 
dansa participen aquest dis-
sabte en la producció Vida, 
que es presenta en dues ses-
sions a L’Atlàntida (5 tarda i 
8 vespre). “La producció ha 
demanat un gran esforç però 
s’ha aconseguit”, expliquen 
des del teatre-auditori de 
Vic. Sobre un mateix tema 
comú, el que defineix el títol, 
passaran per l’escenari alum-
nes de la desena de centres 
i els seus professor. El Dia 

Més enllà dels llibres i les roses
El cap de setmana de Sant Jordi multiplica l’activitat de teatre, dansa i música 

Doblet de Roger Mas
Manlleu/Calldetenes El cantautor 
Roger Mas serà present per partida 
doble a Osona. Aquest divendres (8 
vespre) té previst un concert al Tea-
tre Centre de Manlleu en el marc de 
la programació Primavera enCantada. 
I dissabte actuarà a l’Auditori-Teatre 
de Calldetenes (7 tarda), acompanyat 
per Míriam Encinas (flautes i per-
cussió), amb un programa que dona 
cabuda també a músiques ancestrals 
del món. A la fotografia, Mas en el 
concert que va fer al Festivalet del 
Collsacabra, el juliol passat.
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Internacional de la Dansa 
arribarà també a altres llocs 
d’Osona. A La Canal de Tona, 
per partida doble: divendres 
(9 vespre) amb la producció 
It Is There. Around de Corner, 
una creació de Clara Cortés 
que va passar pel darrer 
Festus, i dissabte (9  ves-
pre) amb Biraka amb Nerea 
Martínez. La Sala Petita 
d’Osona, a Sant Hipòlit, apos-
ta diumenge (6 tarda) per la 

dansa urbana amb Scrakeja’t 
2.0 de CobosMika Company.

BOSCH I VILARASAU

Jordi Bosch i Emma Vilara-
sau protagonitzen La cabra 
o qui és Sylvia?, una nova 
versió de la provocadora 
obra del dramaturg Edward 
Albee que fa anys va portar 
als escenaris catalans Josep 
M. Pou. Diumenge (6 tarda) 
arriba a L’Atlàntida de Vic, i 

en aquest cas és Ivan Mora-
les qui ha dirigit aquesta 
nova versió d’un text que 
posa a prova els límits de la 
tolerància, amb una disfressa 
de comèdia. 

CECILIA I LÍDIA PUJOL

Lídia Pujol ha decidit recu-
perar les cançons de Cecilia, 
que han traspassat generaci-
ons. La cantant madrilenya 
que va morir d’un accident 

de trànsit l’any 1976, amb 
27 anys, reneix en la veu 
de Pujol aquest dissabte (8 
vespre) al Cirvianum, amb 
versions despullades dels 
arranjaments dels 70.

ORGUE I TROMPETA

Amics de la Música de Man-
lleu trasllada al santuari de 
la Gleva el seu concert del 
mes d’abril. Aquest diumen-
ge (5 tarda) hi actuaran l’or-
ganista Juan de la Rubia amb 
la trompetista Mireia Farrés, 
amb un gruix de peces del 
barroc, però que inclou tam-
bé una improvisació a l’orgue 
del mateix De la Rubia.

PATI DE VEÏNES

Tres actors del Teatre Cen-
tre amb vinculació familiar 
són protagonistes de Pati de 
veïnes, que es representarà 
aquest dissabte (7 tarda) i 
diumenge (2/4 d’1 migdia) a 
l’Espai Rusiñol.

DEL VENT... DE TROIA

Tint Taradell Teatre porta 
a l’escenari poemes d’Agus-
tí Bartra, Kavafis, Homer 
(en versió de Carles Riba) i 
l’osonenc K-100 en un mun-
tatge que es podrà veure a 
Can Costa i Font de Taradell 
aquest dissabte (9 vespre).

    PUBLICITAT Calldetenes
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Ferran 
Latorre,
alpinista

“Un llibre de poesia és un refugi recorrent, 
que mai s’acaba de començar del tot i mai 
s’acaba d’acabar de llegir del tot. La seva 
poesia m’ha acompanyat en molts viatges, 

tant terrestres com personals. Després del 
seu recent traspàs, cal rellegir-lo i recordar-
lo, per tot allò que ens ensenya. Per tot allò 
que n’aprenem.”

‘Trist el qui mai no ha 
perdut per amor una casa’, 
de Joan Margarit
Editorial Proa

Amb més de 2.000 socis, la Unió 
Excursionista de Vic és una de les 
entitats amb més socis dins la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes 

de Catalunya. Aquest mes d’abril 
hi ha hagut relleu a la presidèn-
cia i Núria Macià ha passat a ser-
ne la nova cara visible. 

Jaume Anglada ha passat el relleu com a president de la Unió Excursionista de Vic a Núria                Macià, la primera presidenta de l’entitat amb més de 100 anys d’història

“Tothom hauria de 
passar per un centre 

excursionista”
Entrevista a Jaume Anglada i Núria Macià, president sortint i nova 

presidenta de la Unió Excursionista de Vic

Vic

Esther Rovira

Només una junta directiva 
es va presentar a la convo-
catòria d’eleccions a la Unió 
Excursionista de Vic un cop 
acabat el mandat de Jaume 
Anglada. És la que encapçala 
Núria Macià, que s’ha con-
vertit en la primera presiden-
ta en els 110 anys d’història 
de l’entitat. 

Com afronta el repte?
Núria Macià: El tema de la 

dona és un tema estètic, no 
perquè sigui dona ho he de 
ser. El que és important és 
que hem aconseguit que 12 
persones noves s’incorporin 
a la junta de 21, els altres 
repetim, i som un equip on 
hi ha 9 dones en total. Això 
és sàvia nova i mirades dife-
rents que sempre és positiu.

Quins són els punts prin-
cipals del projecte on també 
tenen pes els joves?

N.M.: Fa un parell d’anys 
vam fer un procés participa-
tiu amb socis i tècnics per 
veure cap on anar i això ens 
dona el full de ruta per avan-
çar. Una de les coses que va 
sortir era que calia incorporar 
els joves en l’àmbit de gover-
nança de l’entitat i n’entren 
cinc per fer un relleu gene-
racional. També que calia 
apropar-nos més als socis i 
intentarem potenciar l’àrea 
social, i per últim garantir el 
voluntariat i buscarem com 
estructurar-ho. Tenim feina.  

I la junta sortint, quin 
balanç fa d’aquests 4 anys?

Jaume Anglada: Estem 
satisfets del que hem fet. 
Evidentment queden coses 
per fer, algunes que no depe-
nen de nosaltres com el Cen-
tre de Tecnificació Esportiva 
d’escalada. Ens pensàvem 
que estaria més avançat i em 
sap greu deixar-ho empan-
tanegat però fins que no hi 

hagi govern a la Generalitat 
sembla que no es mourà res.

Quin és el seu vincle amb 
l’entitat?

J.A.: Vaig començar l’any 
1975 per fer un curs d’esca-
lada perquè el meu pare no 
em deixava fer-ne sense for-
mar-me. I des de llavors hi he 
fet tots els papers: secretari, 
director de l’escola recone-
guda, vicepresident i fins 
arribar a president.

N.M.: Jo em vaig fer sòcia 
als 90 per fer un curs d’es-
quí de muntanya, que és de 
les coses que més m’agrada. 
Durant molts anys he fet de 
voluntària i em vaig implicar 
sobretot a l’escola amb el 
meu fill fins fa quatre anys 
que vaig entrar a la junta.

Es veu diferent una enti-
tat des de fora i des de dins?

N.M.: Molt. Ja em va passar 
a l’AMPA, que des de fora et 
sembla que és un nucli tan-
cat i quan hi entres t’adones 

del que implica i veus que 
s’hi fa molta feina. 

J.A.: Aquí és per deixar-hi 
les hores que vulguis i sem-
pre es pot fer més feina.  

Quants socis tenen actu-
alment? Els ha afectat la 
pandèmia?

J.A.: No arribem a 2.100 
i més aviat respecte a l’any 
passat ha augmentat. Quan 
fa un any es va començar a 
deixar fer esport només podi-
en sortir els federats i vam 
notar que es feien nous socis.

N.M.: També s’ha notat 
amb l’escola esportiva per-

què fem tota l’activitat al 
medi natural i cada setmana 
tenim gent nova. 

Són de les entitats grans 
de Catalunya?

J.A.: Sí, i ho veiem cada any 
a les assemblees de la FEEC. 
Tens vots en funció dels 
socis i sempre som la tercera 
o la quarta depenent de si 
ens passa Terrassa. Madte-
am, que és virtual i el Centre 
Excursionista de Catalunya 
són les que en tenen més.

S’ha notat que la gent 
tenia ganes de sortir en 
aquesta pandèmia?

i un segon a salt. L’equip de 
VO8 format per Iris Cárde-
nas, Nàstia Torras, Martina 
Pujadas i Carla Hueso va ser 
primer, amb Pujadas segona 
i Hueso quarta, mentre que 
Cárdenas va rebre una pri-
mera posició a terra. Mireia 

Coromina va ser la segona 
millor a VO6. Per part del 
Club Gimnàstic Vic (a la 
foto de la dreta), Elsa Farrés 
va adjudicar-se l’or a VO3 
amb un resultat pràctica-
ment immillorable: primera 
a paral·leles, barra i terra i 

segona a salt. Jana Russinyol 
aconseguia els mateixos 
èxits a VO4, on va ser pri-
mera guanyant l’or a salt, 
barra i terra. A VO2 Andrea 
Balta es va penjar la plata i 
Cora Noguer la seguia amb 
el bronze. Entre les dues 

gimnastes van aconseguir 
els llocs més alts a cada un 
dels aparells, juntament 
amb la seva companya Ona 
Ochoa, amb qui guanyaven 
la plata com a equip. També 
va destacar la tercera posició 
a barra de Laia Sala a VO5.  

G
IM

N
À

ST
IC

 O
SO

N
A

 

Acaba la competició 
en línia de gimnàstica 
amb èxits osonencs

Vic Les trobades en línia 
de la Federació Catalana de 
Gimnàstica van acabar amb 
les categories més altes de 
competició on han continu-
at arribant els reconeixe-
ments a la bona feina dels 
dos conjunts osonencs. El 
Club Gimnàstic Osona (a la 
foto de l’esquerra) després 
d’uns anys torna a tenir 
una gimnasta a Via Olím-
pica 9, Clara Dalmau, que 
va ser quarta a la general 
amb un primer lloc a barra 
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Marta 
González, 
nedadora

“Premi Víctor Català l’any 1954, aquest llibre 
consta de 31 contes ordenats en tres perspec-
tives diferents: l’insòlit, l’absurd i l’imprevist. 
Deixeu-vos endur per un dels millors escrip-

tors catalans. Humor, fantasia i molta imagi-
nació fan de Cròniques de la veritat oculta un 
llibre que, si més no, us provocarà una bona 
rialla.”

‘Cròniques de la 
veritat oculta’, de
Pere Calders
Editorial Educaula 62
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Jaume Anglada ha passat el relleu com a president de la Unió Excursionista de Vic a Núria                Macià, la primera presidenta de l’entitat amb més de 100 anys d’història

J.A.: Només has d’anar pels 
voltants de Vic i et trobes 
pilots de gent que abans no 
hi era. 

N.M.: I les sortides col-
lectives que organitzem 
s’omplen de seguida.

Això ha comportat massi-
ficació en algunes zones. Els 
preocupa?

J.A.: Molt. Fa un temps 
vam fer unes jornades de 
neteja i vam recollir informa-
ció sobre els usos de la Creu 
de Gurb. Els corriols cada dia 
són més profunds en algunes 
zones. 

És important que hi hagi 
entitats com la seva que ofe-
reixen formació per anar a 
la muntanya?

J.A.: És imprescindible. Ara 
hi ha com una plaga de gent 
que hi va sense cap conei-
xement de res. Vas a Savas-
sona i està ple de gent fent 
boulder i amb gossos que no 
saben que allò és un espai 
natural, que les pedres estan 
protegides i no es poden 
marcar amb guix. La gràcia 
de l’escalada és enfrontar-
te a un problema. És gent 
que surt d’un rocòdrom, no 

J.A.: En cada època van sor-
tint modes o interessos de la 
gent i hi ha canvis. N’havíem 
tingut fins i tot de piragüis-
me. És complicat, depèn 
de com t’ho muntis. Si s’ho 
carrega tot la junta, sí, però 
si ve algú amb interès per 
una activitat nova i encaixa, 
endavant. Nosaltres donem 
tot el suport però no som una 
empresa de serveis. 

N.M,: Més enllà dels valors 
de muntanya, natura, esport 
i cultura hi ha el tema del 
voluntariat, que té un pes 
molt important a l’entitat. 
Totes les seccions les estiren 
voluntaris. El més diferent és 
l’Escola Esportiva que té 10 
tècnics, que aquests estan en 
nòmina.

Alguna secció destaca més 
que les altres?

J.A.: Està molt diversificat. 
Potser la que té molta gent és 
la d’orientació, perquè és tota 
la família la que fa curses.

N.M.: A l’escola el que bus-
quem és que ho provin tot i 
van rodant entre escalada, 
orientació, bicicleta, córrer... 
Així anem fent planter. On 
sí que tenim molta gent és a 
esdeveniments com la Mata-
galls-Vic i l’Olla de Núria. 

Aquesta última cursa es 
veurà afectada per la nova 
taxa que ha imposat l’Ajun-
tament de Queralbs a les 
curses. Com ho valoren?

J.A.: Acabaran posant un 
peatge per pujar a Fontalba. 
L’única solució que troben 
els estaments oficials és fer 
pagar. L’Olla també porta 
molta gent a dormir a la Vall 
de Ribes i als bars i sembla 
que no ho vegin.

N.M.: Alguna cosa s’ha de 
fer amb la massificació. Crec 
que entre tots hem de trobar 
un equilibri perquè tothom 
té dret a accedir a la natura.

Es lliura la recaptació de l’Oncoesquimo  
i s’obren inscripcions de l’Olla de Núria

Vic Tot i no haver-se pogut disputar a causa de la pandèmia, 
la Unió Excursionista de Vic va lliurar dimecres a Osona 
contra el Càncer la recaptació que es va fer de l’Oncoes-
quimo, ja que els participants van preferir no reclamar els 
diners i donar-los a l’entitat. La presidenta d’Osona contra 
el Càncer, Montserrat Freixer, agraïa la iniciativa “perquè 
amb la pandèmia hem perdut un 70% d’ingressos i encara 
que hi hagi Covid també hi ha càncer i hem de continuar 
lluitant-hi”. D’altra banda, aquesta setmana s’han obert 
també les inscripcions d’una altra de les curses de l’entitat, 
l’Olla de Núria, que enguany forma part de les Golden Trail 
National Series i serà el 21è Campionat de Catalunya. En la 
primera fase d’inscripcions s’ha donat prioritat als que ja 
estaven inscrits el 2020 i, de moment, ja s’ha comptabilitzat 
un 40% dels dorsals disponibles. 

d’una entitat. No ho fan pas 
amb mala idea però els falta 
coneixement.

N.M.: Per això l’escola 
esportiva és tan important. 
Aprenen a fer la motxilla, a 
ser autònoms, a anar ben cal-
çats, a tenir consciència...

J.A.: Això hauria de ser 
obligatori. Tothom hauria de 
passar per un centre excur-
sionista i fer un curs perquè 
allà donen coneixements 
bàsics sobre la manera d’in-
teractuar amb la natura. No 
s’hi pot anar amb la música 
forta, per exemple.

També tenen un paper 
clau en la conservació de 
senders i espais.

J.A.: I tant. Nosaltres fem 
el manteniment de dos sen-
ders de petit recorregut que 
són el de Vic-Sant Pere de 
Casserres i el de Gurb, que és 
circular, i s’hi ha d’anar cada 
any perquè hi ha zones que 
es tanquen.  

Els 2.000 socis del centre 
estan repartits en diverses 
seccions com l’orientació, 
l’escalada, les curses de 
muntanya... Això complica 
la gestió?

Bona estrena de 
l’orientació a peu
Olot El cap de setmana pas-
sat es va reprendre l’orienta-
ció a peu amb els relleus clàs-
sics. A la cita que es va fer a 
la Garrotxa hi van participar 
250 orientadors repartits en 
92 equips de 12 clubs dife-
rents i entre els nombrosos 
osonencs van destacar les 
victòries en Júnior d’Andreu 
Grau i Bernat Selva (UE Vic) 
i en Veterà A de Jordi Ordeig, 
Jordi Sales i Eduard Gira-
bent, també de la UE Vic. 
D’altra banda, Guinedell Faja 
i Rosa M. Sanjaume, totes 
dues dels Aligots, es van 
imposar en Cadet i Veterà B.

Gerard Cano, segon  
a la Volta Salamanca
Salamanca El ciclista 
campdevanolenc Gerard 
Cano va ser segon a la pri-
mera edició de la Challenge 
Ciclista Cadet de Salamanca 
que es va disputar el passat 
cap de setmana. La prova 
constava de tres etapes i el 
corredor de l’equip Purito-
Tadesan-Núria només va ser 
superat per Miguel Domín-
guez en una competició amb 
gairebé 190 corredors. Cano 
va ser cinquè a la contrare-
llotge del primer dia, vint-
i-unè el segon dia per una 
caiguda del grup de davant i 
tercer l’últim dia. I.M.

El duatló es torna  
a posar en marxa
El Prat de Llobregat Des-
prés de més d’un any, diu-
menge es va disputar una 
prova de duatló, el Campio-
nat de Catalunya per equips. 
El Vic-ETB va acabar en 
catorzena posició en masculí 
i en vintena i femení mentre 
que el Club Atlètic Torelló 
va ser dinovè en masculí. 
D’altra banda, la triatleta 
del Vic-ETB Marta Sánchez 
va disputar una prova de la 
Copa d’Europa a Melilla on 
va acabar al lloc 34 i la secció 
de ciclisme del club vigatà va 
sumar nous podis en Infantil 
i Cadet. 

Més renovacions 
al CP Voltregà
Sant Hipòlit de Voltregà 

El Club Patí Voltregà-Stern 
Motor continua perfilant el 
seu equip de cara a la prope-
ra temporada i va renovant la 
major part de les peces clau 
de la plantilla que enguany 
està signant un gran curs. 
Aquesta setmana ha estat el 
torn del jugador Aleix Molas 
i del jove porter Miquel 
Estrada, que fa uns dies 
va debutar a l’OK Lliga. Se 
sumen així a Gerard Teixidó i 
Marc Palazón. Pel femení, de 
moment, només s’ha anunci-
at la continuïtat de la portera 
Viky Caretta. 

Podis al Català 
Màster de natació
Manresa Nou cap de setma-
na d’èxits per a la nedadora 
del Vic-ETB Maria Gràcia 
Masgrau al Campionat de 
Catalunya de natació Màster 
d’hivern, on es va penjar tres 
medalles de plata als 400 crol 
i als 100 i 200 estils. Del NC 
Torelló, també Anna Mas es 
va proclamar subcampiona 
de Catalunya als 50 lliures i 
als 50 i 100 papallona, men-
tre que Gerard Cuní va pujar 
al tercer calaix del podi als 
200 braça. Bona competició 
així mateix de Cesc Sala, que 
va finalitzar sisè en els 50 
lliures. 
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Ouassim Adreuach, Iker Cámara i Xevi Cámara van ser els tres atletes vigatans que van competir a l’Estatal

Els millors en el cos a cos
El Club Jiu-jitsu Brasiler Vic torna amb sis medalles del Campionat d’Espanya

Vic

E.R.

Va ser arribar i moldre. Era 
la primera vegada que el 
Club Jiu-jitsu Brasiler Vic de 
l’Acadèmia d’Arts Marcials 
competia al Campionat d’Es-
panya de lluita de la federa-
ció espanyola –habitualment 
ho fa en altres federacions i 
competicions com a Reinal-
do Ribeiro Team, prenent 
el nom del seu mestre– i en 
va tornar amb sis medalles. 
Els seus tres representants 
van demostrar a la Núcia, 
Alacant, la bona feina que 
es fa al club vigatà des de fa 
anys i van despertar l’interès 
de molts tècnics i entesos 
d’aquest esport. Especial-
ment destacades van ser 
les lluites dels dos joves de 
la representació osonenca: 
Ouassim Adreuach, que es 
va penjar l’or en Cadet a 
grappling i grappling-gi (sen-
se i amb quimono), i Iker 
Cámara, bronze a grappling i 
or a grappling-gi en categoria 
Sènior. Xevi Cámara, entre-
nador de tots dos, va com-
pletar els èxits vigatans amb 

dues plates en Veterans.
“Hi ha molta feina darrere 

que no es veu per arribar fins 
aquí”, remarca el tècnic, que 
es va aficionar amb 22 anys 
al jujitsu tradicional –una 
art marcial japonesa anteri-
or al naixement del judo o 
l’aikido– i més tard va fer el 

salt al brasiler –una de les 
moltes escoles existents que 
es caracteritza per la deriva-
ció esportiva–. Cámara va ser 
qui va començar a entrenar 
el seu fill Iker i a en Ouassim 
quan tots dos tenien 5 anys i 
ara viu els seus èxits com un 
reconeixement a 14 anys de 

dedicació a un club que des 
del desembre té noves instal-
lacions al carrer Figueres 
del polígon Sot dels Pradals. 
“Abans tots dos ja es van pen-
jar dos ors al Campionat de 
Catalunya i per això es van 
classificar pel d’Espanya i ara 
l’Iker opta també al Mundial 

a la tardor. Els resultats estan 
arribant. Estem molt con-
tents i esperem que puguin 
anar a més”, continua. 

Iker Cámara, que tot i tenir 
19 anys i ser Júnior ja va 
competir a l’Estatal en Sèni-
or, continua la seva progres-
sió, que fins ara havia tingut 
com a moment més destacat 
el Mundial Júnior del 2019 
on es va penjar tres ors en 
grappling i grappling-gi del 
seu pes i també en l’absolut. 
“Aquesta vegada vaig fer deu 
lluites i em vaig haver d’en-
frontar a molt bons atletes. 
No va ser fàcil i vaig haver 
de lluitar de valent contra 
gent molt experimentada”, 
diu el jove, que aspira a ser 
professional d’aquest esport. 
Ouassim Adreuach, per la 
seva banda, va aconseguir fer 
submissió en els sis combats 
que va disputar i va assolir 
còmodament l’objectiu de 
penjar-se l’or. “Jo ja havia fet 
altres competicions per aquí 
però aquesta era la primera 
important. També em vaig 
trobar molt bons atletes, 
però vaig poder guanyar”, 
celebra el jove de 15 anys. 

La situació actual de pan-
dèmia fa que cap dels dos 
sàpiga ara com continuarà la 
temporada, però les medalles 
han estat la injecció de moral 
que necessitaven per conti-
nuar entrenant i millorant en 
la lluita cos a cos. 

En memòria de Jaume Maspons i Safont
Premi narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta La Gralla-
EL 9 NOU es concedirà al millor relat 
de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor 
podrà participar al concurs amb una 
sola obra, d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i 
escrits en llengua catalana. Les obres 
no podran haver estat premiades 
anteriorment, ni estar pendents de la 
resolució d’altres certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre 
mínim de 9.500 caràcters i màxim 
d’11.500 caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis 
i una selecció dels altres set millors 

que s’hagin presentat, a criteri del 
jurat, seran publicats per EL 9 NOU 
d’Osona-Ripollès i EL 9 NOU del 
Vallès Oriental en les seves edicions 
de divendres, del 2 de juliol al 3 de 
setembre d’enguany. La participació 
al premi comporta la cessió dels drets 
de publicació de l’obra al convocant. 
Un cop emès el veredicte del jurat, els 
autors premiats i seleccionats hauran 
d’enviar el seu relat en format digital i 
no podran renunciar a la publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al 
Premi de Narrativa Curta La Gralla-
EL 9 NOU. S’hauran d’enviar dos 
documents diferents. El primer serà la 
narració, a l’encapçalament hi ha de 
constar el títol. En el segon document, 
hi haurà d’haver el títol de la narració 
i les dades personals: Nom i cognoms, 
adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba 
el dia 2 de juny de 2021.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic a 
través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 28 de juny de 
2021.

11. Els autors dels relats seleccionats 
es comprometen a aparèixer a EL
9 NOU amb fotografia i amb el seu 
nom i cognoms, i en cap cas sota 
pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del 
premi es reserven el dret de resoldre, 
segons el seu bon criteri, qualsevol 
cas no previst en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.

Divendres, 23 d’abril de 202148
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Costa amb el cavall aquesta setmana al Mas La Vall, on tenen l’hípica familiar

L’Esquirol

E.R.

Osona és terra de cavalls i 
sobretot en els darrers anys 
s’ha convertit en una potèn·
cia mundial en la disciplina 
dels raids. A la seva ombra, 
però, hi ha també diverses 
quadres i preparadors de 
cavalls de carreres –el que es 
coneix com a turf– que col·
leccionen així mateix diver·
sos èxits malgrat les dificul·
tats que tenen per entrenar 
en condicions per manca 
d’instal·lacions. Justament 
per això l’any 2014 la comar·
ca va liderar la construcció 
del que havia de ser l’únic 
hipòdrom fix de Catalunya, 
que havia de generar diver·
sos llocs de treball i suposar 
un impuls econòmic per a la 
zona. La iniciativa que pro·
movien la delegació a Osona 
de la Cambra de Comerç i el 
Consell Empresarial d’Oso·
na, però, es va encallar en el 
primer pas, que era trobar 
un terreny pla d’almenys 25 
hectàrees –en alguns casos 
pel preu i en d’altres per 
l’orografia– i no va prospe·
rar. Malgrat això els prepara·
dors osonencs han continuat 
endavant amb la seva feina i 
s’han convertit en els grans 
referents de Catalunya. És 
el cas de Marc Comas, Josep 
Fusté o Ramon Costa, que 
competeixen sobretot al País 
Basc, Madrid i França. Costa, 
per exemple, va ser notícia 
fa uns dies perquè un dels 
seus cavalls, Orange Run, 
de 13 anys, va guanyar una 
carrera a Sant Sebastià i es 
va convertir en el més veterà 
de l’Estat a aconseguir·ho 
batent els rècords anteriors.

“Estem molt contents. Gua·
nyar costa molt i més amb els 
recursos que tenim nosaltres. 

Domini a l’Estatal de raids
Carmona Nou èxit osonenc al Campionat 
d’Espanya absolut i de Joves Genets de raid. 
Omar Blanco, muntant Soraya Peu, es va 
proclamar campió d’Espanya, seguit de Gil 
Berenguer, amb Bundy Artagnan, i Cristina 
Yebra, amb Maver Larissa. D’altra banda, 
l’equip format per Jana Oms, amb Kinder de 
Montfluq; Irene Barcons, amb Blat; Emma 
Soler, amb Ruixat CR; Àlex Crivillé, amb 
Asifa, i María Álvarez, amb JM Elegido, es va 
penjar l’or. Dissabte va ser el torn de l’Estatal 
de Joves Genets i els èxits van continuar arri·
bant per a la delegació osonenca. La medalla 
d’or va ser per a Bruna Pujols, amb Ibericoper, 
davant de Laura Fernández, amb Beauty du 
Poncelet, i Laia Soy, amb JM Espejo. L’equip 
format per Pujols i Fernández així com Raquel 
Costa, Aina Casas i Marc Vila va ser el millor.
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És gairebé impossible però 
ho estem aconseguint, que és 
el més sorprenent. Sense un 
hipòdrom o una pista en con·
dicions aquí juguem a Terce·
ra Divisió, però tot i així tant 

jo com els meus companys 
guanyem una o dues curses 
a l’any”, ressalta Costa, que 
es va aficionar a les carreres 
fa 25 anys, tot i que de for·
ma més seriosa ha estat en 

els últims 10. “A casa hem 
tingut cavalls tota la vida i 
el meu pare i el meu avi ja 
n’havien fet. El meu germà 
es va decantar pels raids i jo 
ho vaig fer per les carreres”, 

recorda. Els seus inicis van 
ser a Perafita i en carreres 
que es feien pels Tonis, però 
amb el pas dels anys va voler 
provar sort als llocs on hi ha 
més afició. “Això no és tenir 
un cavall i ja pots córrer. És 
un món molt professionalit·
zat, que mou molts diners 
amb les apostes, i t’has de 
treure una llicència i seguir 
uns protocols”, detalla aquest 
entrenador que actualment 
té tres cavalls per competir 
a la casa familiar de l’Esqui·
rol, on té la quadra Costa La 
Vall. Orange Run, que és un 
pura sang anglès adquirit 
fa tres anys a França, és el 
més experimentat que té i 
va ser el millor en la darrera 
carrera que va fer entre 12 
cavalls, en un recorregut de 
2.000 metres i amb el genet 
local Raúl Ramos a lloms. 
“No és habitual que facin 
bons resultats tan grans i se 
n’ha fet molt ressò. Es veu 
que feia més de dues dèca·
des que un cavall com aquest 
no guanyava una cursa a 
Espanya”, explica Costa, que 
l’entrena i en té cura a diari. 
“És molt sacrificat. Hi has de 
ser cada dia. Jo tinc la meva 
feina als matins però les 
tardes les dedico sempre als 
cavalls. I quan competim hi 
hem de sumar els quilòme·
tres per carretera. Tot i així, 
he de dir que és molt bonic”, 
confessa. 

Aquests dies Orange Run 
descansa de l’esforç realitzat 
en els dos intensos minuts 
de cursa que va fer amb la 
mirada posada a la tempo·
rada d’estiu. “Competirem 
a diverses proves al juny, el 
juliol i l’agost a Sant Sebastià 
i tinc moltes esperances 
posades que vagi bé. No 
només amb aquest cavall 
sinó també amb les altres 
dues eugues, que tenen 3 i 4 
anys”, avança el preparador 
osonenc. Una ja ha corregut 
amb bona nota, mentre que 
l’altra debutarà i Costa espe·
ra poder continuar recollint 
els fruits del que va sem·
brant amb passió a diari.

Un veterà que encara guanya
El cavall Orange Run de Ramon Costa és el més gran de l’Estat que venç carreres

Ascens del Club Atlètic Vic al 
Campionat de Catalunya de clubs

Mollet del Vallès L’estadi municipal La Pedra Salvadora de 
Mollet va acollir el cap de setmana passat la segona i última 
jornada del Campionat de Catalunya de clubs, on el Club 
Atlètic Vic va aconseguir l’ascens de categoria. El conjunt 
vigatà formava part del grup C (sent el grup A el més alt i el 
D el més baix) juntament amb set clubs més, dels quals els 
dos primers pujaven al grup B i els dos últims baixaven al D. 
En totes les disciplines de l’atletisme hi participaven dos atle·
tes masculins i dues atletes femenines (amb classificacions 
separades) i a cada prova els clubs aconseguien punts segons 
els resultats dels seus atletes. Pel nombre de proves, el campi·
onat es va haver de disputar en dues jornades. En la primera, 
el CA Vic anava líder amb 352 punts, a 22 punts del segon 
classificat i a 49 del tercer. Tots i totes les atletes van rendir 
a nivell extraordinari i a la segona jornada van confirmar el 
liderat amb un total de 728,5 punts. El segon classificat va ser 
el CA Gavà, amb 700 punts, que també va ascendir, i el tercer 
va ser el CE Penedès, amb 695,5 punts.
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 
   

Miquel Boada i Miquel Vilardell, a les instal·lacions del CT Vic

El CT Vic ha confiat en l’em·
presa Boada en la reforma 
dels vestidors amb la instal·
lació d’un sistema modern 
de detecció d’antiincendis. 
Aquesta col·laboració no 
s’acaba només aquí, ja que el 
CT Vic des de fa molts anys 
confia en l’empresa vigatana 
en la seguretat de les seves 
instal·lacions mitjançant 
càmeres IP i Wifi, en la detec·
ció de seguretat de robatori 
i incendi i en la millora con·
tinuada de la il·luminació de 
les instal·lacions. 

Des de fa més de 40 anys, 
el CT Vic també ha confiat en 
Boada per a la il·luminació de 
les pistes. L’any 2017 es va 
canviar la il·luminació a LED 
de sis de les seves pistes de 
tennis i es va instal·lar una 
central de domòtica equi·
pada amb un processador 
d’última generació. D’aques·
ta obra n’estan gaudint ple·
nament els socis del CT Vic 
“sabent que aquesta millora 
no només suposa una millora 
de la uniformitat lumínica de 

Aquest dissabte comença el  
Torneig Internacional Sub·
16 · 19è Memorial Nacho 
Juncosa. Hi participaran 
128 jugadors, de 24 països 
diferents, repartits en les se·
güents categories: 32 quadre 
prèvia masculina, 32 quadre 
prèvia femenina, 32 quadre 
final masculí i 32 quadre final 
femení. 

En el quadre masculí, el cap 
de sèrie número 1 és l’espa·
nyol Martin Landaluce i en el 
femení, la cap de sèrie núme·
ro 1 és Monika Stankiewicz 

(Polònia). La primera espanyo·
la és la cap de sèrie número 6 
del torneig, Alexia Gonzaláz.

Paral·lelament al campi·
onat, dimecres es farà una 
classe magistral de tennis per 
membres de la Fundació Sant 
Tomàs a càrrec del tennista 
professional Tommy Robredo, 
La finalitat d’aquesta jornada 
solidària és “apropar aquest 
esport i fer·lo accessible a 
qualsevol persona que vulgui 
practicar·lo sense exclusió 
de cap col·lectiu”, assenyalen 
des del CT Vic.

l’enllumenat sinó que a més 
es redueixen les emissions de 
CO2 i la contaminació lumíni·
ca promovent així l’economia 
verda i donat que no requereix 
de manteniment s’ha millorat 
considerablement la seguretat”, 
destaquen des del CT Vic.

El CT Vic i Boada compar·
teixen uns valors comuns i 
una confiança que s’ha anat 
consolidant al llarg dels anys. 
Boada ha volgut estar present 

i fer costat al club en l’organit·
zació dels tornejos de tennis de 
més alt nivell que s’organitzen 
al CT Vic. 

En aquest sentit i per segon 
any consecutiu, Boada serà 
el patrocinador principal del 
Torneig Internacional ITF Men’s 
Circuit que es disputarà del 
17 al 23 de maig i també col·
laborarà en el Torneig Interna·
cional Sub·16 que començarà 
aquest dissabte. 

Hi participaran 128 tennistes de 24 països diferents

Podis als estatals 
d’enduro i trial
Sitges/Arteixo El cap de set-
mana passat va començar el 
Campionat d’Espanya d’en-
duro a Sitges, on el perafi-
tenc Pau Tomàs (Beta) va ser 
tercer en Enduro 1. També va 
començar a Arteixo l’Estatal 
de trial, on la millor posi-
ció la va aconseguir Adama 
Raga (TRS), també tercer en 
TR1. En Cadet 125CC, Nil 
Riera (Vértigo) va ocupar 
la primera posició. D’altra 
banda, l’Estatal de motocròs 
disputava la tercera prova 
a Calataiud i Nil Arcarons 
(Yamaha Ausió) es va quedar 
a tocar del podi i va firmar 
un cinquè lloc en MX1.

Gil Arumí guanya  
al TTI Escolar
Taradell La primera prova 
del TTI Escolar de tennis 
taula va tenir com a vencedor 
en el nivell A Gil Arumí, del 
CTT Roda de Ter, per davant 
dels seus companys de club 
Àlex Martín, Maika Sagrera i 
Marc Sánchez. En el Nivell B 
va guanyar el també jugador 
del CTT Roda de Ter Biel 
Hermoso per davant de Pol 
Manrique (TT Torelló), Biel 
Hormigón (CTT Roda de 
Ter) i Damià Sala (TT Tore-
lló). La propera prova es farà 
el dissabte 15 de maig, també 
a Taradell com la primera.

Dissabte arrenca el Torneig 
Internacional Sub-16 al CT Vic

El Club Tennis Vic i Boada 
comparteixen valors comuns
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El partit es va jugar a Vic per la falta de llum a Santa Eulàlia. A la dreta, el Vic Riuprimer celebrant la victòria

UE Vic 1

Reig, German, Raúl Garcia (Caballé, 
min 46), Gil Bertrana, Hicham 
(Peque, min 46), Generó, Bellalta 
(Vilajosana, min 70), Joel Solà 
(Balagué, min 65), Orriols, Bruno 
Muller i Aleix Feixas.

Vic Riuprimer 2

Arnau Soria, Abad, Puigdesens 
(Farrés, min 70), Aliberch, 
Puigdollers, Ferran Sadurní, (Gorgals, 
min 89), Jordi Orra, Uri Espina, Isern 
(Collell, min 83), Aleix (Vila, min 70) 
i Sergi Puig (Soler, min 89).

ÀRBITRE: Berjaca Ruz. Correcte. Targeta groga al local Generó i als visitants 
Aliberch (2 la segona minut 57), Sadurní, Soria, Isern, Orra i Puigdesens.

GOLS: 0-1, Puigdollers, min 26 (remata de cap una centrada de Sadurní); 0-2, 
Puig, min 50 (remata de cap un córner); 1-2, Muller, min 70 (xut col·locat).

Vic

Lluís de Planell

El derbi històric a la Primera 
Catalana de futbol entre el 
Vic Riuprimer i el Vic, ajor-
nat per Setmana Santa per 
un positiu de Covid-19 dels 
vigatans, va ser per al con-
junt de Santa Eulàlia, que va 
fer un partit impecable i amb 
dues grans rematades de cap 
va deixar el marcador en un 
0-2 impossible de superar 
per un Vic imprecís i mancat 
de ritme perquè feia tres 

lamenta, en haver de jugar 
dos derbis, el de dimecres a 
casa contra el Vic Riuprimer 
i el de diumenge a Manlleu, 
en quatre dies. Aquesta s’en-
treveu com la causa del mal 
partit dels vigatans. Els de 
Santa Eulàlia van merèixer 
la victòria i molt més tenint 
en compte que al minut 57 
Aliberch va veure la segona 
targeta groga.

Amb aquest resultat, el Vic 
Riuprimer és vuitè amb 11 
punts i el Vic, novè amb 10 
amb dos partits pendents.

El derbi se’n va a Santa Eulàlia
Victòria per al record del Vic Riuprimer en el duel amb el Vic ajornat per Setmana Santa

setmanes que no jugava. La 
Federació Catalana de Futbol 

va obligar a disputar el partit 
dimarts, un fet que el Vic 
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Agenda esportiva 

BÀSQUET

Sots-21 Nivell B. Grup 3
CB Vic-UVic -Gramenet
(ds. 16.00h)

Femení Primera Catalana. 
Grup 1A
Femení Osona- Cassanenc
(ds. 19.30h)

BEISBOL

Sénior Segona Divisió
Vic Bat-L’Hospitalet 
(dg. 11.00h)

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, sortida 
a les 8 del matí, a la cruïlla del c. 
Hortes i la ctra. de Gombrèn. Sor-
tida curta a Cobert de Puigcercós 
(65km) i sortida llarga al santuari 
dels Munts (98km).

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a 2/4 de 8 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Vic-Olost-Prats-Avinyó-
Vic-Taradell (100km).

FUTBOL

Torneig Segona Catalana. Grup 1
Camprodon-EF Bosc de Tosca 
(ds. 16.15h)

Grup 9
OAR Vic-Torelló (dg. 11.45h)
Gurb-St. Julià (ds. 16.00h)

Tercera Catalana. Grup 5
St. Vicenç-Seva (ds. 16.00h)
Sta. Eugènia-Borgonyà (ds. 16.00h)
Centelles-Roda de Ter (dg. 16.00h)
Pradenc-Manlleu B (dg. 17.00h)
Taradell-St. Feliu de Codines 
(ds. 16.00h)
Olímpic La Garriga-Tona B 
(ds. 16.00h)
Voltregà-Castellterçol (ds. 16.30h)
Aiguafreda-Llorençà (ds. 16.30h)
Olímpic La Garriga-Sta. Eugènia
(dt.19.00h)

Seva-Castellterçol (dj. 19.00h)
Centelles-Moià (dj. 19.30h)

Grup 18
Abadessenc-Les Preses (ds. 16.00h)
EF Garrotxa-Campdevànol 
(dg. 11.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Torelló B-Sta. Eugènia B 
(ds. 16.00h)
Folgueroles-La Gleva (ds. 16.00h)
Vinyoles-Cantonigròs (ds. 17.00h)
Corcó-Riudeperes B (ds. 16.00h)
Calldetenes-Santperenca 
(ds. 16.15h)

Grup 4
St. Julià B-Riudeperes (ds. 16.00h)
Figaró-Collsuspina (dg. 12.00h)
St. Miquel Balenyà-Caldes M. C 
(ds. 16.00h)
Viladrau-Ol. La Garriga B 
(ds. 15.30h)
Ol. La Garriga B-St. Miquel Balenyà
(dc. 19.30h)

Grup 27
Ripoll-Palamós B (dg. 17.00h)

Juvenil Lliga Nacional. Segona 
Fase. Grup D
Manlleu-Sants (ds. 17.30h)

Femení Primera Nacional. Grup 3
Vic Riuprimer-Balears (dg. 12.00h)

Femení Preferent. Grup 1
Júpiter-Manlleu (dg. 18.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Sta. Susanna-Torelló (dg. 17.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
OAR Vic-Voltregà (dg. 16.00h)
Vic Riuprimer B-L’Armentera 
(dg. 16.00h)
La Pera-Moià (dg. 11.30h)
Taradell-Vilafant (dg. 18.15h)

FUTBOL SALA

Divisió d’Honor. Grup 1
Pineda de Mar-Manlleu 
(dg. 12.00h)

Lliga Nacional. Grup A
Centelles-Segarra (ds. 19.00h)
Padre Damián-Ripoll (ds. 18.30h)

Primera Territorial
Centelles B-At. Aguilar Segarra  
(ds. 16.00h)

Unión Llagostense B-Ripoll B 
(ds. 17.00h)

Segona Divisió. Barcelona Grup 1
Aiguafreda-Castellterçol 
(ds. 17.30h)

Tercera Divisió. Barcelona Grup 1
Manlleu B-Unió Mollet B 
(dg. 18.30h)

Femení Lliga Nacional Barcelona
Centelles-Corbera (ds. 17.30h)

Femení Segona Divisió. Barcelona 
Grup 1
Manlleu-Vilamajor (dg. 17.00h)

HOQUEI

OK Lliga
Voltregà Stern Motor-Lleida 
(dg. 18.30h)
Barça-CP Taradell (ds. 19.30h)
CP Vic-Noia (ds. 20.00h)

OK Lliga Plata Nord
Manlleu Emb. Solà-Jolaseta 
(ds. 20.00h)

Nacional Catalana. Repesca
Voltregà B-Vic B (dv. 21.30h)
Vic B-Voltregà B (dg. 11.30h)

Manlleu B-Cerdanyola (ds. 11.30h)
Cerdanyola-Manlleu B (ds. 18.20h)
Tona-Caldes (ds. 19.30h)
Caldes-Tona (dg. 13.00h)

Primera Catalana. Grup 1A
Farners-Roda (ds. 20.00h)
GEiEG-Folgueroles (ds. 20.00h)
Voltregà C-Ripoll (dg. 18.00h)

Femení Primera Catalana
Vic-Cubelles (dv. 20.00h)
Roda-Sferic (dg. 17.30h)
Voltregà C-Mataró (dg. 12.30h)

Segona Catalana. Grup 1B
Sant Feliu-Centelles (dg. 18.45h)
Tona B-Caldes (ds. 17.30h)
Ripoll B-Roda B (ds. 18.00h)

Femení Segona Catalana. Grup B
Tona-Malgrat (dg. 11.00h)

Tercera Catalana. Grup A1
Vilassar-Taradell B (dg. 13.00h)

Grup A2
Taradell C-Figueres (ds. 10.00h)
Salt-Voltregà D (dg. 12.30h)

RUGBI

Divisió Honor. Grup 3
Mataró-Osona-Ripollès R.C. 
(dg. 12.00h)

TENNIS TAULA

Superdivisió Femenina. Grup 2
Linares-Girbau Vic TT (dg. 10.30h)
Jaén-Girbau Vic TT (dg. 15.30h)

Divisió Honor. Grup 4
Girbau Vic TT-Calella (ds. 18.30h)
Olot-Girbau Vic TT (dg. 11.00h)

Tercera Divisió. Grup 2B
Tona-L’Escala (ds. 17.00h)

VOLEIBOL

Amateur Mixt. Grup F
Taradell-Sta. Eugènia (dg. 18.00h)

Grup G
St. Quirze Negre-Taradell B 
(dg. 16.00h)
AV Barcelona B-Sta. Eugènia
(dg. 16.00h)

Resultats i classificacions 

Primera Catalana. Subgrup 1A
Manlleu-Vic (dg. 18.00h)
Tona-Palamós (ds. 16.30h)
Vic Riuprimer-L’Escala 
(ds. 17.15h)

Manlleu i Vic s’enfrontaran 
aquest diumenge a partir de les 
6 de la tarda en un nou derbi 
osonenc a la categoria. Els viga-
tans, amb dos partits menys per 
Covid-19 i després de perdre 
contra el Vic Riuprimer, neces-
siten una victòria per sortir 
de la zona baixa mentre que el 
Manlleu, amb les novetats de 
Martí Soler i Albert Jordà, que 
ja van debutar en el darrer par-
tit, buscaran la segona victòria 
consecutiva. Ara mateix el Vic 
és vuitè amb 10 punts i el Man-
lleu sisè amb 14. També juguen 
a la comarca aquesta setmana el 
Tona, que rebrà el Palamós, i el 
Vic Riuprimer, que s’enfrontarà 
a l’Escala. 

Bàsquet

JÚNIOR INTERTERRITORIAL. 
GRUP 5B

CB Vic-UVic 2, 77 - Lliçà d’Amunt, 88
Esparreguera, 78 - Vedruna Gràcia, 50
Lima-Horta, 58 - IPSI A, 79

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- IPSI A ................................4 3 1 297 226 7
 2.- Esparreguera ....................4 3 1 265 229 7
 3.- Lliçà d’Amunt ..................3 3 0 263 164 6
 4.- Vedruna Gràcia ................4 1 3 221 252 5
 5.- Lima-Horta.......................4 0 4 178 337 4
 6.- CB Vic-UVic 2 ................ 3 1 2 199 215 4

JÚNIOR NIVELL A. GRUP 2

Ripoll, 74 - Tona 1, 50
Berga, 57 - Manresa, 73
Navarcles, 50 - Torelló, 92

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 4 4 0 333 174 8
 2.- Ripoll ............................. 4 3 1 245 206 7
 3.- Manresa ............................4 3 1 252 211 7
 4.- Tona 1 ............................ 4 2 2 257 254 6
 5.- Navarcles ..........................4 0 4 196 336 4
 6.- Berga .................................4 0 4 198 300 4

JÚNIOR NIVELL B. GRUP 13

CB Vic-UVic 3, 62 - Les Franqueses, 41
Granollers 3, 33 - Llinars, 70
Vila de Montornès, 77 - Manlleu 1, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Llinars ...............................4 4 0 266 148 8
 2.- Manlleu 1....................... 4 3 1 304 260 7
 3.- Vila de Montornès ..........4 1 3 227 270 5
 4.- Les Franqueses ................3 2 1 154 157 5
 5.- CB Vic-UVic 3 ................ 3 1 2 179 200 4
 6.- Granollers 3......................4 0 4 159 254 4

JÚNIOR NIVELL C. GRUP 6

CA Sabadell, 85 - Salesians Sabadell, 34
St. Cugat, 26 - Cerdanyola B, 70
CB Vic-UVic 4 - Viladecavalls, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CA Sabadell ......................4 3 1 273 204 7
 2.- Salesians Sabadell ...........4 3 1 223 219 7
 3.- Cerdanyola B....................2 2 0 141 49 4
 4.- St. Cugat ...........................4 0 4 130 250 4
 5.- Viladecavalls ....................3 0 3 143 200 3
 6.- CB Vic-UVic 4 ................ 1 1 0 65 53 2

GRUP 7

Premià B, 57 - Premià Dalt, 62
Centelles, 61 - St. Pol, 53
Alella - Cabrera, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Premià B ........................ 4 3 1 247 210 7
 2.- Alella .................................3 3 0 150 92 6
 3.- St. Pol ................................4 1 3 152 190 5
 4.- Cabrera .............................3 0 3 139 196 3
 5.- Centelles ........................ 2 1 1 100 102 3
 6.- Premià Dalt ......................2 1 1 113 111 3

GRUP 8

Sta. Perpètua, 66 - Voltregà-Manlleu 2, 33
Mataró - CA Sabadell, ajornat
St. Cugat, 77 - L’Ametlla, 46

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CA Sabadell ......................3 2 1 161 153 5
 2.- Sta. Perpètua....................3 2 1 176 133 5
 3.- Mataró ..............................3 2 1 155 157 5
 4.- St. Cugat ...........................2 2 0 167 88 4
 5.- L’Ametlla ..........................4 0 4 184 279 4
 6.- Voltregà-Manlleu 2 ....... 1 0 1 33 66 1

FEMENÍ SÈNIOR. GRUP 5A

Femení Osona B, 59 - Solsona, 26

Santpedor B, 54 - Llívia-Puigcerdà, 34
Descansa: Navàs

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor B......................4 3 1 242 167 7
 2.- Llívia-Puigcerdà ..............4 1 3 182 224 5
 3.- Femení Osona B ............ 2 2 0 139 73 4
 4.- Solsona .............................4 0 4 148 274 4
 5.- Navàs .................................2 2 0 117 90 4

FEMENÍ JÚNIOR 
INTERTERRITORIAL. GRUP 1

Palamós, 54 - GEiEG Unigirona, 52
E. Figueres, 63 - Femení Osona Taronja, 59
Descansa: Fontajau

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- GEiEG Unigirona .............4 3 1 304 196 7
 2.- Palamós ............................4 3 1 227 205 7
 3.- Escolàpies Figueres .........4 1 3 207 331 5
 4.- Femení Osona Taronja . 2 1 1 128 108 3
 5.- Fontajau............................2 0 2 104 130 2

GRUP 2

Vilassar de Mar, 48 - Torelló, 66
St. Josep, 59 - St. Celoni, 67
Descansa: St. Adrià

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................4 4 0 238 204 8
 2.- Torelló ........................... 4 3 1 247 199 7
 3.- Vilassar de Mar ...............4 0 4 188 251 4
 4.- St. Adrià ............................2 1 1 101 107 3
 5.- St. Josep ............................2 0 2 114 127 2

FEMENÍ JÚNIOR NIVELL B. 
GRUP 12

Femení Osona Negre, 85 - Llívia-Puigcerdà, 36
Artés - Roda, ajornat
Santpedor, 78 - Puig-reig, 42

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................4 4 0 258 170 8

 2.- Femení Osona Negre .... 4 3 1 259 191 7
 3.- Llívia-Puigcerdà ..............4 3 1 215 212 7
 4.- Puig-reig ...........................4 0 4 163 275 4
 5.- Roda ............................... 3 1 2 145 129 4
 6.- Artés .................................3 0 3 99 162 3

Beisbol

SÉNIOR SEGONA DIVISIÓ

L’Hospitalet, 3 - Barcelona, 10
Tarragona Black, 13 - Viladecans, 14
Barcino, 6 - Tarragona Red, 19
Descansa: Vic Bat

Equips ................................. PJ  PG  PP  AVG GB
 1.- Tarragona Red .................3 3 0 1000 0
 2.- Barcelona ..........................2 2 0 1000 0,5
 3.- Viladecans ........................2 1 1 500 1,5
 4.- Vic Bat............................ 2 1 1 500 1,5
 5.- Barcino..............................3 1 2 333 2
 6.- L’Hospitalet .....................3 1 2 333 2
 7.- Tarragona Black...............3 0 3 0 3

Rugbi

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP C

CNPN B, 95 - Carboners, 7
Osona-Ripollès R.C., 12 - Banyoles, 47
CEU, 38 - Mataró, 13

Equips ...........................  PJ  PG  PE  PP  TF  TC BO BD  Pt.
 1.- CEU ............................. 5 5 0 0 215 49 3 0 23
 2.- CNPN B ....................... 5 3 0 2 217 102 2 0 14
 3.- Banyoles. .................... 4 3 0 1 114 36 1 0 13
 4.- Mataró ........................ 4 1 0 3 115 88 1 0 5
 5.- Osona-Ripolès R.C ...4 1 0 3 67 176 1 0 5
 6.- Carboners ................... 4 0 0 4 31 281 0 0 0

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP F

St. Fruitós B, 0 - Valls d’Andorra, 3
Torelló, 1 - Alpicat, 3
Descansa: Igualada

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Alpicat ..............................4 4 0 12 1 8
 2.- Valls d’Andorra ...............4 3 1 9 5 7
 3.- St. Fruitós B .....................4 2 2 5 9 6
 4.- Torelló ........................... 4 1 3 8 10 5
 5.- Igualada ............................4 0 4 2 11 4

AMATEUR MIXTE. GRUP F

Sta. Eugènia, 0 - Vilassar, 3
Sabadell, 3 - Taradell, 1
Descansa: Dream Team

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sabadell ............................4 3 1 9 6 7
 2.- Vilassar .............................3 3 0 9 1 6
 3.- Dream Team ....................3 1 2 5 6 4
 4.- Taradell ......................... 3 1 2 5 7 4
 5.- Sta. Eugènia ................... 3 0 3 1 9 3

GRUP G

Sta. Eugènia, 3 - L’Ametlla, 0
Taradell B, 3 - AV Barcelona B, 2
Descansa: St. Quirze Negre

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sta. Eugènia ................... 3 3 0 9 2 6
 2.- St. Quirze Negre ..............3 2 1 8 4 5
 3.- Taradell B ...................... 3 2 1 6 5 5
 4.- L’Ametlla ..........................4 1 3 3 11 5
 5.- AV Barcelona B ................3 0 3 5 9 3

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

Copa Catalana de Trial 2021. 
Diumenge, a partir de les 8 del 
matí, a les instal·lacions del 
Centre de Tecnificació Esporti-
va de l’Avellaneda de Ripoll, es 
disputarà la primera prova de la 
Copa Catalunya de Trial 2021. 
Els més de 180 inscrits partici-
paran en les 13 categories de la 
competició en el següent ordre 
de sortida: R3, Aleví, Open 
blanc, R2, Màsters, Open blau, 
Open negre, R1, Elit femení, 
Principiant, Elit masculí, Pre-
benjamí i Benjamí.

OK Lliga Femenina. 1r-8è
Manlleu Magic Studio-Palau 
Plegamans (ds. 17.00h)
Las Rozas-Voltregà Stern Motor
(ds. 17.00h)

Última jornada de la sego-
na fase de la competició on el 
Manlleu buscarà quedar segon 
i el Voltregà classificar-se per al 
play-off pel títol.
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Pep Palau,
gastrònom

“Les cròniques de Txell Feixas des de Beirut 
són pròpies d’un estil periodístic tan lloable 
com escàs. Dones valentes n’és un compendi. Un 
homenatge a les dones que a l’Orient Mitjà no 

s’han sotmès. Dones que han resistit de veres, 
heroïnes, supervivents. Destapant la versió més 
cruel del patriarcat, encarada sense embuts. Re-
lats crus de dones que els han robat la vida.”

‘Dones valentes’,
de Txell Feixas
Editorial Ara 
Llibres

Vilalleons aflora 
al mapa dels vins

Els propietaris del mas Lleopart han plantat 11.000 ceps 
amb la intenció de treure els primers vins d’aquí a tres anys

De mica en mica van apareixent 
petits projectes d’elaboració de 
vins a Osona i el Ripollès, on fins 
al segle XIX hi havien abundat les 

vinyes. Un dels més notables és 
el que estan posant en marxa els 
propietaris del mas Lleopart, a 
Vilalleons. Però n’hi ha més.

Vilalleons

Miquel Erra

El projecte ja té nom i comp-
te propi a Instagram, Vinya-
lleons, malgrat que tot just 
es troba en la fase inicial. Ara 
fa dos anys, els propietaris de 
la històrica masia del Lleo-
part, a Vilalleons, van decidir 
plantar 11.000 ceps, amb 
cinc varietats diferents de 
vinya. L’objectiu, elaborar els 
seus propis vins; i uns vins, 
a més, que traspuïn l’essèn-
cia de l’entorn i la terra que 
els acull. Si res no es torça, 
confien a treure les primeres 
ampolles al mercat d’aquí a 
tres anys.

“Per a nosaltres és un pro-
jecte de família, un projecte 
il·lusionant”, apunta Núria 
de Soto Salvans, que junta-
ment amb el seu germà Oriol 
–i la seva dona i fills– estan 
liderant la iniciativa. Va ser 
l’Oriol, precisament, qui va 
tenir la idea inicial després 
de localitzar uns documents 
antics que certificaven que 
al Lleopart s’hi elaborava vi 

fins a finals del segle XIX 
–de fet, encara existeix un 
camp, a tocar de la casa, 
que se’n diu de la Vinyeta–, 
d’abans que la plaga de la 
fil·loxera n’esborrés el rastre 
aquí i a bona part d’Europa. 

Els dos germans també van 
veure, en aquesta idea un 
punt bucòlica, una oportu-
nitat per “revifar” la finca 
i trencar amb la monotonia 
dels cultius habituals de la 
Plana. Engrescats amb la 
proposta, de seguida van 
contactar amb l’enòleg Jordi 
Campreciós, de Tiana. Corria 
l’any 2018. 

Aquell mateix any van fer 
les primeres cates per esco-
llir el solar més adequat i la 
primavera següent ja planta-
ven 11.000 ceps, que ocupen 
un total de dues hectàrees 
–de la trentena que té la fin-
ca–. Van apostar per empel-
tar cinc varietats de vinya, 
tres de caràcter més local, la 
garnatxa blanca, la garnatxa 
negra i el samsó (o cari-
nyena), i dues d’originàries 
de la Borgonya francesa, el 
chardonnay blanc i el pinot 
negre. “Vam creure que eren 
les ideals per la climatologia 
i la meteorologia d’aquesta 
zona”, defensa Campreciós.

Conscients que un projecte 
vitivinícola que parteix de 

Varietat ancestral

Vilalleons A més de les 
proves documentals, una 
altra evidència testimo-
nia el passat vitivinícola 
de la finca del Lleopart. 
En uns marges del camp 
de la Vinyeta, precisa-
ment, hi van localitzar 
alguns brots de ceps 
puntuals. Des d’Incavi 
han pogut identificar 
com a mínim una varietat 
autòctona, la Pirineus 23. 
L’objectiu, més endavant, 
seria provar d’empeltar 
aquesta variant, amb 
caràcter experimental, 
per veure si és possible 
de vinificar aquests ceps 
ancestrals de la finca.

zero, com aquest, requereix 
els seus temps, volen anar 
pas a pas. “Una vinya neces-
sita un període de quatre 
o cinc anys de formació”, 
recorda Campreciós. Aques-
ta tardor ja esperen recollir 
el primer raïm –les gelades 
d’aquests dies no els han fet 
cap bé– i elaboraran unes 
incipients vinificacions; 
seran les primeres pistes 
sobre el grau, l’acidesa o les 
aromes que volen anar explo-
rant. “Les dues o tres prime-
res veremes tot just seran un 

banc de proves”, adverteix 
l’enòleg. 

El que tenen molt clar, des 
del primer dia, és el camí a 
resseguir. “El respecte a la 
natura i l’entorn són claus, 
fonamentals”, destaca De 
Soto. “Volem fer les coses 
ben fetes i amb la mínima 
intervenció possible”, insis-
teix. Per això aposten per 
una producció cent per cent 
ecològica, sense la utilització 
de llevats manipulats, ni fer-
tilitzants, ni transgènics.

La seva il·lusió és avançar 

Eloi Crusats té en marxa un petit projecte d’elaboració de vins de 
muntanya a Muntanyola; l’any que ve ja es podrien comercialitzar

Cap a uns vins de Muntanyola

Muntanyola

M.E.

No vol vendre el blat fins que 
estigui al sac i ben lligat. Per 
això, Eloi Crusats, veí de San-
ta Eulàlia de Riuprimer, enca-
ra parla amb la boca petita 
del seu projecte d’elaboració 
de vins que està impulsant a 
Muntanyola. Un projecte de 
caràcter molt personal, a la 
recerca d’una gamma de vins 

pròpiament de muntanya. Si 
tot va bé –“està sent un mal 
any, per les glaçades”, adver-
teix– podria començar-los 
a comercialitzar a partir de 
l’any que ve.

Ja fa set anys que, de forma 
experimental, va plantar les 
primeres vinyes, de varie-
tats molt diverses, tot just 
pensant a fer proves “i per 
al consum propi”. Tres anys 
després, es va animar a fer 

un pas més, posant el focus 
en tres varietats autòctones, 
el moscat, l’ull de llebre i 
el sumoll. Avui n’hi té uns 
5.000 ceps, que ocupen una 
hectàrea repartida entre les 
finques de les Feixes i Can 
Lleó, situades a més de 700 
metres d’alçada. “A mi el que 
m’agrada és fer de pagès i la 
viticultura de muntanya”, 
adverteix Crusats, que prefe-
reix anar pas a pas.

Núria de Soto, amb el pagès Josep Vilamala i l’enòleg Jordi Campreciós, la setmana passada al mig de les vinyes, amb l’històric mas del Lleopart al fons

Brad Call amb l’enòleg Gregorio Gordaliza, a la verema del 2018

Es tracta del projecte del nord-americà Brad Call

Mas Clarella de Besora traurà 
els primers vins a finals d’estiu 

Santa Maria de Besora

M.E.

Cinc anys després de plan-
tar els primers ceps a mas 
Clarella, aquesta finca de 
Besora podria treure els pri-
mers vins al mercat “a finals 
d’estiu”, avança Gregorio 
Gordaliza, l’enòleg de La 
Rioja que assessora l’empre-
sari nord-americà Brad Call, 
impulsor del projecte. “El 

projecte avança més lent del 
que ens hauria agradat per 
culpa de la pandèmia”, apun-
ta Gordaliza. El mateix propi-
etari fa més d’un any que no 
pot visitar les vinyes, fet que 
ha endarrerit la presentació 
de la marca. Les primeres 
veremes han estat fins ara un 
banc de proves. A mas Clare-
lla hi ha plantats 15.000 ceps, 
entre ull de llebre, pinot 
negre, macabeu i riesling.
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Bernat 
Camps, 
president 
dels Sagals

“Aquest temps de confinament a mi m’ha servit 
per rellegir velles lectures i algunes trilogies. 
I, per les ganes que tinc de tornar a fer castells 
i retrobar-me amb els Sagals, també he rellegit 

Arrelats al país, enfilats als castells. Sagals d’Oso-
na 15 anys, escrit per Oriol Casellas i Domènech. 
Un llibre interessant per reviure els inicis de la 
nostra colla castellera.”

‘Arrelats al 
país...’,
d’Oriol Casellas
Editorial Sagals

cap a un vi que aporti algun 
toc diferencial, el que li 
imprimeixi el mateix entorn 
de la vinya. “Volem aprofitar 
la tipicitat d’aquest terreny, 
no anar a buscar un chardon-
nay més”, avança Campreci-
ós, convençut que l’alçada (a 
uns 600 metres) i la pluvio-
metria (amb una mitjana de 
800 litres anuals) són òptims 
per poder aspirar a “un vi 
negre de molt alta qualitat”. 
Un vi que ara mateix ja ima-
gina “no molt concentrat, 
amb bona presència aromàti-

ca, golós i d’un grau alcohòlic 
mitjà, d’entre 12 i 13 graus”. 
La idea serà anar desplegant 
tota una gamma de vins. 
“Primer seran més joves i 
senzills, i de mica en mica 
anar incorporant els primers 
reserves i alguna proposta 
més singular”. 

Amb el celler a ple rendi-
ment, la vinya podrà tenir 
capacitat per produir prop 
de 20.000 ampolles anuals. 
En qualsevol cas, però, la 
comercialització no arrenca-
rà abans del 2024, preveuen. 
Un dels propers passos serà 
equipar i habilitar l’espai de 
celler, que ubicaran en unes 
antigues corts que hi ha a 
tocar del mas.

Un mas, d’altra banda, 
carregat d’història. Un escut 
amb el nom Lleopart presi-
deix el portal adovellat, amb 
una data: 1627. Va ser el seu 
rebesavi, de la branca Sal-
vans, qui va comprar la finca 
l’any 1902. Durant la Guerra 
Civil, part de la finca es va 
habilitar com a camp d’avia-
ció i la masia es va convertir 
en seu dels oficials republi-
cans. A tocar la masia, a més, 
s’hi estén l’emblemàtic bosc 
del Llopart, la roureda més 
extensa de la Plana i també 
una de les més antigues.

Durant molt temps la famí-
lia De Soto-Salvans només hi 
estiuejava, a la casa, però fa 
un parell d’anys tant la ger-
mana –que és dissenyadora 
de moda– com la seva mare, 
Núria Salvans, s’hi van instal-
lar a viure. Durant aquests 
últims mesos s’han fet un tip 
d’arremangar-se al costat de 
Josep Vilamala, el pagès veí 
que els està donant un cop 
de mà en el dia a dia de les 
feines a la vinya. Entre tots 
miren de fer realitat un som-
ni, el de Vinyalleons.
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Núria de Soto, amb el pagès Josep Vilamala i l’enòleg Jordi Campreciós, la setmana passada al mig de les vinyes, amb l’històric mas del Lleopart al fons

El projecte de Xavier Garcon a Planoles, amb elaboracions petites, 
el més avançat en la lenta recuperació de la viticultura a la comarca

Brots verds al Ripollès

Planoles

Jordi Remolins

El conreu de la vinya durant 
l’anterior mil·lenni era fre-
qüent a Ripoll. I no només hi 
havia plantacions de ceps al 
barri vell, sinó també al pla 
de Ginebret, de Sant Pere i 
de la Magdalena o a la costa 
de Sant Bartomeu. Al segle 
XVIII els vilatans van deixar 
de conrear la vinya, accep-

tant el comerç de vi d’altres 
indrets, que segons explicava 
l’historiador Gonçal Cutrina 
al llibre Ripoll, entre dos rius 
tenien “superiors qualitats, 
que competien amb el vi verd 
i aspre autòcton”. 

L’enginyer agrònom Xavier 
Garçon va iniciar el 2008 
l’aventura de plantar ceps 
al sector de Can Cruells de 
Planoles, per tal de destinar-
los al consum propi de vi, als 

clients de la casa de turisme 
rural i també a algun celler 
i restaurant de proximitat. 
El resultat de cada verema 
és imprevisible, perquè el 
mateix Garçon afirma que 
“Planoles és un lloc molt 
extrem per la vinya”. El 2019 
va ser una collita infructuo-
sa, però el 2020 es va poder 
fer, i aquest mateix dissabte 
procedirà a traspassar-ne el 
resultat de la bota a l’ampo-

Lluís Tuneu i Roger Reig porten sis anys al capdavant del primer celler 
que va tornar a fer vins a Osona, a Taradell, i ja n’han tret tres de nous

Masia Vila-rasa, els pioners

Taradell

M.E.

Fa més de 25 anys que 
s’elaboren vins a Masia 
Vila-rasa de Taradell. Van 
ser pioners en la recupe-
ració del cultiu de vinya i 
la comercialització de vi a 
Osona. El seu fundador, el 
barceloní Enric Riera, va 
fer realitat un projecte que 
aleshores semblava extem-
porani, però que ha acabat 
resultant premonitori. La 
mort de Riera, fa vuit anys, 
va obrir moments d’incer-
tesa pel futur del negoci, 
que es van esvair quan el 
taradellenc Lluís Tuneu i 
un seu nebot, Roger Reig, 
en van agafar les regnes. 
Sis anys després, han man-
tingut els cinc vins que 
ja es comercialitzaven, i 
n’hi han sumat tres més, 
als quals estan imprimint 
noves maneres de fer.

L’última incorporació 
al catàleg és un dels que 
exhibeixen amb més orgull; 
“és el nostre pal de paller”, 
assegura Reig, que ha assu-
mit el dia a dia de la vinya. 
Es diu Eixabuiro. Es tracta 
d’un vi negre, “de gamma 
alta”, fruit d’un cupatge 
entre les varietats de pinot 
negre i merlot. Les pri-
meres ampolles són fruit 
d’una anyada “extraordi-
nària”, la de la verema del 
2015. Un dibuix de Pilarín 
Bayés acaba de donar el toc 
d’exclusivitat a l’etiqueta. 

Abans de l’Eixabuiro ja 
havien tret Sagals (2015) i 
Quarantons (2017), uns vins 
més joves, però ja amb l’em-
premta de la nova etapa.

Ara mateix treballen per 
presentar, d’aquí a mig any, 
un vuitè vi a la carta. “Serà 
un pinot espectacular, de 
criança curta”, avança Reig. 
Un vi, encara sense nom, 
que també vol evidenciar 
“un nou estil a l’hora de 
fer vins”, amb una manera 
de treballar “molt manual, 
gairebé primitiva”. Reig és 
conscient que en aquest 
món, com en la majoria de 
feines del camp, les condici-
ons meteorològiques posen 
en quarantena qualsevol 
previsió. “Aquests dies han 
començat a brotar les vinyes 
i tot just s’insinua el primer 

raïm, però una glaçada t’ho 
pot espatllar tot”. I és que, 
segons ell, la feina a la vinya 
és clau: “Has de saber inter-
pretar la planta, estar-hi a 
sobre i intentar avançar-te 
al que passarà”. En total la 
finca disposa de 5.200 ceps, 
els mateixos que Riera hi 
va fer plantar fa 30 anys; 
dues terceres parts de pinot 
negre i la resta, de merlot.

Ara mateix, el context de 
pandèmia tampoc no està 
posant les coses fàcils als 
petits productors. A banda 
que molts restaurants han 
funcionat a mig gas, Reig 
lamenta que no els resulti 
fàcil accedir a tots. “No sem-
bla que tothom hi cregui, en 
el producte de proximitat”. 
Avui distribueixen bàsica-
ment a Osona i rodalia.
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Roger Reig a peu de la vinya, amb una ampolla d’Eixabuiro, l’últim d’arribar

lla. Però pel que fa a aquesta 
anyada, els ceps encara no 
han brotat, entre altres raons 
perquè aquesta setmana 
encara ha nevat, i la recollida 
cal fer-la a finals d’octubre. 
En un any normal surten 800 
ampolles del Vi d’Estels. 

Per ara Garçon és l’únic 
productor de vi actiu al Ripo-
llès. L’any 2012 alguns aficio-
nats a la viticultura de Ripoll 
i Sant Joan van animar-se 
a intentar-ho, sense massa 
continuïtat. Actualment una 
altra família de Planoles ja fa 
dos anys que va plantar dues 
mil vinyes a terrenys de Cal 
Tià, tot i que encara caldrà 
esperar per constatar-ne el 
resultat.
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Brad Call amb l’enòleg Gregorio Gordaliza, a la verema del 2018
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El Vicpuntzero obre portes
Vic Ara sí. Després de dues jornades de portes 
obertes –per Nadal i pel Mercat del Ram, amb 
més de 3.000 visites gratuïtes, bàsicament de 
públic local–, el Vicpuntzero s’obre al públic 
en general a partir d’aquest cap de setma-
na. El nou equipament cultural i turístic, a 
l’entorn de la Pietat, ofereix una experiència 
immersiva i una visita guiada a través dels 
2.000 anys d’història de la ciutat. La primera 
fase d’aquest projecte ha tingut un cost d’1,2 
milions, 700.000 dels quals coberts via Feder; 
350.000 dels plans de foment de turisme de la 
Generalitat; 120.000 de la Diputació, i la resta, 
del mateix Ajuntament. Inicialment l’equipa-
ment obrirà dissabtes i diumenges, amb visites 
únicament guiades. La sessió estàndard tin-
drà una durada d’una hora i mitja i l’entrada 
costarà 6 euros per persona (amb un ventall 
de descomptes per a determinats col·lectius). 
També s’oferirà el pack titulat Descobrir Vic, 
que inclourà una passejada per la plaça Major 
i una visita a la catedral, en aquest cas per 8 
euros. Paral·lelament també s’oferiran visites 
concertades per a grups, tant dins com fora 
d’aquests horaris. A partir de la tardor, i sense 
deixar de funcionar, s’iniciaran les obres de la 
segona fase del projecte, inicialment amb les 
excavacions arqueològiques a la nau central de 
l’església o l’habilitació dels recorreguts aeris 
per les sobrecapelles i el sota teulada. Tot ple-
gat ha de culminar el 2023. M.E.

Divendres, 23 d’abril de 202154

Vic

V.P.

Arran de l’obertura del 
Vicpuntzero, l’Ajuntament 
de Vic va encarregar un 
pla estratègic per definir 
les mesures a prendre per 
posicionar la ciutat com un 
referent en turisme cultural.  
El ple de l’Ajuntament del 
mes d’abril el va aprovar per 
unanimitat. Segons Susagna 
Roura, regidora de Turisme, 
Vic no és considerada una 
destinació turística però 
sí que té atractiu turístic. 
L’objectiu que persegueix el 
pla estratègic, elaborat per 
l’empresa Quaderna Estra-
tègia Corporativa i que té 
una vigència fins l’any 2025, 
és treballar en dues línies, 
“proporció i qualitat”, evi-
tant el turisme de masses i 
potenciant sobretot “l’entorn 
urbà, paisatgístic, patrimoni-
al i comercial, que convida a 
visitar-la”. Segons Roura, es 
promocionarà Vic com a ciu-
tat de turisme d’art i cultura, 
que vagi no només des del 
centre històric fins als barris, 
sinó també cap a la resta de 
la comarca. 

D’altra banda, Vic també 
ha aprovat un conveni amb 
l’Ajuntament de Rupit per 
impulsar accions de promo-
ció conjunta que afavoreixin 
el turisme als dos municipis. 
Es crearà una comissió for-

Turisme cultural i de qualitat
Vic aprova un pla estratègic per posicionar-se com a ciutat de referència aprofitant l’empenta del Vicpuntzero
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mada per representants de 
Vic i Rupit per promoure, 
entre d’altres, paquets turís-
tics conjunts i intercanviar 
informació promocional als 
seus visitants. L’acord és per 
dos anys i és prorrogable. 

El regidor de Capgirem Vic 
Roger Cumeras va reclamar 
que s’aprofiti aquest acord 
per promoure la mobilitat 
sostenible entre els visitants 
dels dos municipis, ja que 
actualment la connexió amb 

transport públic és mínima. 
Des d’ERC, Roger Mas va 
felicitar que es disposi d’un 
pla i un projecte turístic “que 
vagi més enllà de les fires i 
mercats”. Va demanar, però, 
que a l’hora de promocionar 

la ciutat es tingui en compte 
la seva diversitat, tant de 
la població com de la ciutat 
en general, “al pla es parla 
només d’un model de vida 
vigatana i d’un dels molts Vic 
que existeixen”. 
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L’historiador Jordi Colom, comissari de l’exposició, divendres amb Xavier Cervera, Josep Martínez i Susagna Roura

Vic

M.E.

L’experiència esdevé un 
autèntic viatge en el temps a 
través dels 270 anys d’histò-
ria que acumula la Processó 
dels Armats de Vic i els 332 
de l’entitat que la va impul-
sar i la manté, la Venerable 
Congregació de la Mare de 
Déu dels Dolors. Diven-
dres passat es va inaugurar 
“Resurget”, una exposició 
temporal que s’ha fet coin-
cidir amb el 40è aniversari 
de la recuperació d’aquesta 
icònica manifestació de reli-
giositat popular. La mostra 
es podrà visitar fins al proper 
24 de juny, només amb visi-
tes guiades i reserva prèvia.

L’exposició, comissariada 
per Jordi Colom, historiador, 
actor i participant de la pro-
cessó des de ben petit, vol 

recollir el “batec” d’aquesta 
processó” a través d’un recor-
regut “íntim” –en paraules 
del prior de la congregació, 
Josep Martínez–, que inclou 
molts espais desconeguts per 
al gran públic.

La visita arrenca des de la 
mateixa església dels Dolors, 
l’emblemàtica “bombonera 
barroca”, com la va descriure 
Eduard Junyent, per acce-
dir tot seguit a la sagristia, 
on avui s’exhibeix el moble 
cedit de l’antiga sagristia de 
l’Hospital de la Santa Creu. 
Des d’aquí, visita obligada al 
cambril de la Mare de Déu 
dels Dolors, imatge que con-
serva la testa original, obra 
de l’escultor Antoni Real, 
igual que quatre dels ange-
lets que l’acompanyen. I de 
l’església, a l’antiga “casa del 
sagristà”, on, només d’entrar, 
sorprenen les set històriques 

sibil·les penjades, unes peces 
de tela que daten de 1810. 
Atxes, improperis, vestes o 
l’estendard del Capità Mana-
ia van apareixent per la resta 
de les estances. Destaquen 
alguns elements dels armats 
de la desapareguda processó 

de Torelló, que durant els 
anys 40 es van cedir a Vic, 
que s’havia quedat sense 
arran de la Guerra Civil.

“Això que esteu fent és 
fomentar el turisme cultural 
i de qualitat, en la línia del 
pla estratègic que acabem 

d’aprovar; és d’agrair”, els 
va felicitar la regidora de 
Turisme i Cultura, Susagna 
Roura, que divendres va par-
ticipar en la sessió inaugural. 
La mostra es completa amb 
documentació i imatges anti-
gues, inclòs un No-Do.

Una exposició mostra els elements i espais 
de la processó de Vic, recuperada fa 40 anys 

“Resurget”
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Torelló

Miquel Erra

Diuen que el bonsai és l’art 
de cultivar la paciència i la 
constància. A aquestes dues 
virtuts, Santi Vivet, exalcal-
de de Torelló, hi suma un 
punt de tossuderia. “Quan 
em fico en una cosa, m’hi 
fico de ple”, deixa anar. Si fa 
uns anys es va abocar, com a 
afició, al món de la canaricul-
tura –“vaig arribar a tenir-ne 
500”–, ara ha substituït els 
canaris per aquests icònics 
arbres de butxaca. Tot un art.

Bonsai és un terme d’ori-
gen japonès format per dos 
ideogrames: bon (safata) i 
sai (cultivar). Tot i que la 
paraula és japonesa, l’origen 
d’aquest art es remunta a 
l’antiga Xina, pels volts del 
2000 aC. Va ser precisament 
en un viatge a aquest país, 
el 1994, que Vivet va desco-
brir la tradició; en concret, 
recorrent diferents temples 
budistes, com el de Shaolin. 
“No en sabia res i em va cri-
dar molt l’atenció”, recorda. 
Aquell impacte, però, va que-
dar hivernat. I va rebrotar, 
de cop, una dècada després, 
el dia que el veí d’un seu 
cunyat, d’Olot, n’hi va rega-
lar un. Era un exemplar de 
serissa, que va instal·lar al 
jardí. Amb tan mala fortuna 
que al cap de 15 dies l’ar-
bre ja era mort. “Allò em va 
picar”. I de quina manera. 

De seguida es va posar en 
contacte amb l’associació 
Amics del Bonsai de Sant 
Joan les Fonts, de la qual 
era membre la persona que 
li havia regalat el primer, i 
es va començar a introduir 

pai– en un reducte de silenci 
i desconnexió. “Quan soc 
aquí no penso en res més; és 
la meva teràpia”, diu, malgrat 
que li exigeix una implica-
ció gairebé diària, ja sigui 
plantant nous esqueixos, 
controlant el reg, pentinant 
i podant els brots rebels, afi-
nant la fertilització o filant 
i trasplantant cada planta, 
de test en test, de forma 
regular. “Cada espècie té les 
seves necessitats”, detalla. I 
d’espècies, les que vulguis. 
Des d’oms, oliveres, faigs, 
pomeres o cirerers, fins a 
aurons, ficus, Chaenomeles 
o boixos –una de les que li 
estan portant més problemes 
per la plaga d’erugues que 
les està afectant els últims 
anys–. Vivet no sabria esco-
llir quins són els seus bonsais 
preferits: “M’agraden tots”.

Segons la tradició, aquells 
que podien conservar un 
arbre dins d’un test tenien 
assegurada l’eternitat. Vivet 
es conforma amb fruir del 
dia a dia que li ha deparat 
aquesta afició. Més enllà 
de les hores al jardí, valora 
les bones amistats que ha 
conreat tots aquests anys. 
“T’acabes coneixent amb tot-
hom dins d’aquest món”. A 
més, ha participat en algunes 
exposicions col·lectives a la 
Bisbal, Olot, Sant Joan les 
Fonts, Sant Joan de les Aba-
desses, Ripoll o Banyoles.

Durant un temps, l’afició 
també va resultar el contra-
punt perfecte al tragí de vuit 
anys a l’alcaldia. Una etapa 
que rememora “amb molt 
bon regust”. El jardí de bon-
sais ha esdevingut, avui, la 
seva sala de plens particular.
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Santi Vivet, al jardí que té darrere de casa seva, regant alguns dels bonsais que hi té plantats

Aficions singulars SANTI VIVET conrea i col·lecciona bonsais

L’art de cultivar paciència
L’exalcalde de Torelló fa una quinzena d’anys que va començar a conrear bonsais i en té desenes a casa seva

en aquest món. L’any 2006 
adquiria els seus tres primers 
exemplars –una olivera, un 
teix i un Ginkgo biloba, que 
encara conserva– i des de lla-
vors la col·lecció no ha parat 
de créixer. Una col·lecció a la 
qual mai ha posat xifra, però 
que, a cop d’ull, podria supe-
rar els 200 exemplars.

Durant els últims 15 anys 

ha convertit aquest art en 
una autèntica passió. Un 
cop al mes participa als 
tallers que imparteix l’ex-
pert Sebastian Fernández, a 
Cabrils (el Maresme); visita 
periòdicament els vivers de 
Mistral Bonsai, a Camarles 
(el Tarragonès), un dels 
productors més importants 
d’Europa; i, fins i tot, l’any 

2015 va programar un viatge 
al Japó, únicament pensat 
per poder visitar “els millors 
mestres de bonsais d’aquell 
país”. Una experiència que el 
va impactar: “M’encantaria 
tornar-hi”, reconeix.

Vivet ha convertit el seu 
jardí de bonsais –tot i que 
també en té de repartits al 
seu taller per manca d’es-
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El Mercat dels Tastets de la Terra i les Trompetes viurà aquest cap 
de setmana la vuitena edició d’una festa que s’ha acabat consolidant

Tornen els ‘tastets’ a l’Esquirol

L’Esquirol

EL 9 NOU

Aquest cap de setmana arriba 
una nova edició, la vuitena, 
del Mercat dels Tastets de 
la Terra i les Trompetes de 
l’Esquirol, enguany acompa-
nyat de totes les mesures que 
exigeix l’actual context de 
pandèmia –en l’últim dia de 
confinament comarcal– però 
amb el convenciment, tant 

des de l’Ajuntament com 
de Cabrerès Associació de 
Comerciants, implicats en 
l’organització, que la inicia-
tiva s’ha acabat consolidant 
com una de les grans cites 
festives del poble. Dissabte 
es viuran alguns actes previs, 
amb una exposició, xerrada 
i degustació de mongeta del 
Collsacabra, avui en perill 
d’extinció, com a nota més 
destacada. Diumenge serà 

pròpiament el dia de la fira, 
amb una vintena de parades 
i diverses activitats relaci-
onades amb els productes 
locals i amenitzades amb 
les actuacions d’alumnes de 
l’escola de música. Com cada 
any en aquest mercat hi hau-
rà venda de flors i es regalarà 
terra per celebrar la festa de 
les flors. La fira funcionarà 
de les 10 del matí a les 6 de 
la tarda.



NOU9EL PUBLICITAT

El dia de Sant Jordi la Granota Nota tindrà una parada a la plaça Major de Vic. 
S’hi podran trobar tots els contes editats i el CD amb les cançons.

Compartiu amb els vostres 
fills i filles les aventures de 
la Granota Nota i les flors 
màgiques.

Entreu al canal
de la Granota Nota
i canteu plegats les seves 
cançons.

Aquest

us r E G A l A
una nova aventura de

G r At u ï t
amb El 9 NOu
del 23 d’abril

Preu llibreries 5€

Divendres, 23 d’abril de 202156
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Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Divendres 23

Balenyà. 17.15, espectacle 
familiar Contadors de llegenda, 
amb la Companyia Jordi Font, 
inscripció prèvia. 19.00, cantata 
El somriure de la princesa, amb 
l’alumnat de l’Aula de Música, 
inscripció prèvia. Pavelló.

Campdevànol. 15.15, pati 
escola, espectacle infantil amb 
la companyia Rovell d’Ou. 18.30, 
sala auditori del centre cívic, 
presentació del llibre A peu de 
balcó, de Josep Maria Sebastián.

Centelles. 18.00, sala 
d’exposicions Niu del Palau, 
obertura de l’exposició 
“Maridatge d’instants. Una 
simfonia d’imatges i poemes”. 
18.00, Casal Francesc Macià, 
concert familiar Big chiken, amb 
el grup Xiula.

Folgueroles. 12.00, tasta llibres 
amb Xavier Serrano i micro 
obert. Exposició dels punts de 
llibre dels usuaris del SAIAR. 
16.00, activitat guiada a càrrec 
de l’Esplai El Creixent. Plaça 
Verdaguer i plaça Cal Turu.

Les Masies de Voltregà. 
Presentació del llibre Loli, de 
Montse Romero. Jardins del 
Despujol. 18.00.

Manlleu. 10.00-20.00, plaça Fra 
Bernadí, concurs internacional 
de Música de Maria Canals 
“Manlleu porta cua”. 15.30-
17.30, jardins de Can Puget, 
ràdio en directe i club de 
lectura. 17.30, jardins de Can 
Puget, entrega de Premis del 
Concurs de Dibuix de Sant 
Jordi. 18.30, jardins de Can 
Puget, sardanes amb la Cobla 
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
20.00, teatre Centre, concert de 
Roger Mas.

Moià. Sant Jordi del revés, amb la 
Companyia La Minúscula. En cas 
de mal temps a l’Auditori. Parc 
de la Biblioteca. 17.30.

Ripoll. Concert de sardanes amb 
la Cobla Tres Vents. Plaça Sant 
Eudald. 18.00.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Presentació del llibre El 
funcionari estressat i altres 
‘cuentus’, amb l’autor Frederic 
Tormo Reig. Plaça de la Vila-1 
d’Octubre. 19.00.

Seva. La llegenda de Sant Jordi, 
amb Contadors de llegenda. 
Entrades a el9nou.cat. Plaça de 
l’Església. 18.45.

Taradell. 17.15, Llegenda de 
Santa Jordina, amb la Companyia 
Circulant. 17.45, entrega de 
premis del 4t Concurs d’Art 

Jove. 18.30, taller de kokedamas. 
Espai 1 d’Octubre.

Tona. 17.15, c. Barcelona, 
cercavila amb Xarop de Canya. 
18.00, exterior de la Biblioteca 
Caterina Figueras, sessió de 
contacontes amb Caro von 
Arend.

Inauguració de l’exposició 
“Natura en color”, d’Imma Parés. 
Espai Muriel Casals. 18.00.

Inauguració de l’exposició 
“Natura en blanc i negre”, 
d’Imma Parés. Can Sebastià. 
19.30.

Espectacle de circ-dansa It is 
there. around the corner, amb 
la Cia Efecto R. Sala La Canal. 
21.00.

Torelló. 17.30, plaça Nova, 
concert i recitacions poètiques 
amb l’Escola de Música de 
Torelló, Els Rapsodes de la Vall 
del Ges i Nou 69 Teatre. 18.00, 
Biblioteca Dos Rius, hora del 
conte La dent del gos brillava a 
la foscor i altres històries de vius, 
d’animals i d’esquelets del Tibet, 
a càrrec de Carles Alcoy, a partir 
de 5 anys.

Vic. Patges de Sant Jordi. Joc 
de pistes per a infants de 5 a 10 
anys. Centre de Vic. 17.00.

La llegenda de Sant Jordi, amb 
l’alumnat de la Casa d’Oficis. 
Plaça d’Osona. 17.30.

Inauguració de l’exposició 
“CovidExpress”, de Josep Maria 
Balanyà. Galeria fotogràfica Tres-
e-u. 19.00.

Dissabte 24

Calldetenes. Concert de 
Roger Mas. Auditori-Teatre 
Calldetenes. 19.00.

Campdevànol. Entrega de 
premis del XX Certamen Literari 
de Campdevànol amb l’actuació 
de Mecànica Orgànica. Sala 
Auditori del Centre Cívic La 
Confiança. 18.00.

Centelles. 18.00, jardins del 
Palau dels Comtes, inauguració 
de l’exposició “Maridatge 
d’instants. Una simfonia 
d’imatges i poemes”, amb el grup 
Versons. 19.00, Casal Francesc 
Macià, presentació del llibre La 
història de Centelles des del 1900 
(volum 2): Festes i entitats, de 
M. Dolors Bernal, Anna Gómez 
i Josep Rovira, amb Josep Paré, 
Anna Chávez i autors del llibre.

L’Esquirol. XIII Mercat 
dels Tastets de la Terra i les 
Trompetes. Pista Cooperativa. 
17.00.

Les Masies de Voltregà. Taller 
de ceràmica “Raku”. Amb 
l’Escola Municipal de Pintura i 
Ceràmica Joan Jutglar. Inscripció 
prèvia. Jardins del Despujol. 
10.00-17.30.

Lluçà. Presentació del curt És 
lloc de poca estada el paradís. 
Església de Santa Maria. 18.00.

Manlleu. Mostra de glosa amb 
Cor de carxofa. Inscripció prèvia. 
Jardins de Can Puget. 12.00.

Vermuts musicals a El 
Manlleuet. Amb Juli Piris. 12.30.

Pepa i Pili, les venedores de 
cactus. Microteatre familiar amb 
la Cia. La Mariona. Jardins de 
Can Puget. 18.00.

Pati de veïnes. Amb La Golfeta. 
Taquilla inversa. Teatre Centre 
Espai Rusiñol. 19.00.

Concert d’Anna Andreu. Teatre 
Centre. 20.00.

Montesquiu. El despertar del 
bosc. De la mà de les àvies 
remeieres de l’Associació 
Pedra Tosca. Parc del Castell de 
Montesquiu. 10.00-13.00.

Ripoll. 12a Mostra d’Artesania. 
Plaça de la Lira. 09.00-14.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Inauguració de l’exposició “Sou 
davant d’una dona i busqueu 
un quadre” ,de la Col·lecció 
d’escultura de la Fundació Vila 
Casas. Amb M. Rosa Fraxanet i la 
comissària de la mostra, Natàlia 
Chocarro. Espai Art l’Abadia - 
Palau de l’Abadia. 18.00.

Sant Miquel de Balenyà. Concert 
Passions de la Barroca. Amb Paco 
Hernández, veu i guitarra, i Juan 
de Diego, trompeta. Plaça de 
l’Església. 19.00.

Taradell. A l’abril, cada llibre 
val per mil! En Bum i el llibre 
màgic de les fades”, contat per la 
Companyia Homenots. Entrada 
de la urbanització La Roca. 18.00.

Del vent... de Troia, de Tint 
Taradell Teatre. Centre Cultural 
Costa i Font. 21.00.

Tona. Biraka, amb la Cia 
Nerea Martínez. Espectacle 
de dansa tradicional basca i 
contemporània amb txalaparta. 
Sala La Canal. 21.00.

Torelló. Presentació del llibre 
En terra de carlins. Evolució, 
fets i anècdotes de la darrera 
carlinada a la Vall del Ges 
(1872-1875), amb l’autor, Joan 
Torrents i Juncà. Museu de la 
Torneria. 11.00.

Conversando con Cecilia. 
Espectacle amb Lídia Pujol 
acompanyada en directe per Dani 
Espasa, piano; Carlos Monfort, 
violí i guitalele, i Miguel Àngel 
Cordero, contrabaix i baix 
elèctric. Teatre Cirvianum. 20.00.

Vic. Espectacle Vida, amb Osona 
en dansa. Sessions a les 17.00 i a 
les 20.00. L’Atlàntida.

Experiència Vicpuntzero. Visita 
semiguiada per tots els espais 
del Vicpuntzero, que inclou 
l’audiovisual immersiu. A les 
10.00 i a les 12.00. 

Fem dissabte amb Josep Maria 
Balanyà. L’artista compartirà 
i explicarà tots els detalls de 
la seva obra “CovidExpress”. 
Galeria fotogràfica Tres-e-u. 
10.00-13.00.

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

Visites comentades a 
l’exposició temporal “Goula. 
Projecte d’art, joc i memòria”, 
amb Montsita Rierola i Jordi 
Lafon. Museu de l’Art de la 
Pell. 12.00 i 17.00.

Un viatge per la literatura. Visita 
guiada. Museu de l’Art de la Pell. 
16.30.

Descobreix Vic. Visita guiada 
per l’experiència Vicpuntzero 
i pel nucli històric de la ciutat. 
17.00.

Diumenge 25

Balenyà. Balenyà en escena. 3r 
cicle de teatre per a públic adult. 
Presentació del nou disc Màtria, 
de Gemma Humet. Teatre 
Municipal l’Ateneu. 18.30.

Centelles. 17.30, Casal Francesc 
Macià, concert Les dones de la 
meva vida, amb Elena Gadel, 
Marta Robles i Toni Pagès. Amb 
veredicte i lliurament de premis 
del Relat breu i poesia per a 
joves 2021. 18.30, plaça Major, 
audició de sardanes amb la cobla 
Lluïsos.

Presentació del llibre Per què es 
riuen de Noa?c d’Àlex Font. Amb 
l’autor i Margo Prims i Núria 
Carbonés. Horts del Palau dels 
Comtes. 12.00.

Folgueroles. Passejades guiades 
2021. Descobreix l’encant de 
l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. “Madrones i llitons. 
Llegendes de vora l’aigua”. 
Passejada per indrets màgics. 
Informació i inscripcions 
a info@verdaguer.cat Font 
Trobada. 10.00.

L’Esquirol. XIII Mercat 
dels Tastets de la Terra i les 
Trompetes. Plaça Nova. 10.00

Les Masies de Voltregà. 10.00-
14.00 i 16.00-19.00, 5è Ral·li 
Fotogràfic del Voltreganès. 
10.00, xocolatada popular, 
exhibició de gimnàs i hip-hop 
amb Fitness Voltregà i contes 
titelles amb l’Alma i la Mar 
de Contes. 16.30, concert 
d’havaneres amb Terra Endins i 
botifarrada. Plaça Sant Jordi.

31è Cicle de Concerts de 
Manlleu. Juan de la Rubia, 
orgue, i Mireia Farrés, trompeta. 
Santuari de la Gleva. 17.00.

Manlleu. Diumenges a la vora 
del Ter. Investiguem l’estat de 
salut del riu. Inscripció prèvia. 
Museu del Ter. 11.00.

Actuació dels Carbonell. Poesia i 
música. Cal inscripció. Jardins de 
Can Puget. 12.00.

Pati de veïnes. Amb La Golfeta. 
Taquilla inversa. Teatre Centre 
Espai Rusiñol. 12.30.

Espectacle Muuuunc amb La 
Curiosa. A partir de 6 anys. 
Teatre Centre. 17.00.

Duet Albrich & Serra. Clàssics 
i poble. Cal inscripció. Auditori 
Fundació Antiga Caixa de 
Manlleu. 18.00.

Ripoll. En Patufet (i els seus 
pares)c amb Teatre Nu. Teatre 
Comtal. 12.00.

Sant Agustí de Lluçanès. 2a 
jornada d’orientació en família 
al Lluçanès. Cal reserva prèvia. 
Santuari de la Mare de Déu dels 
Munts. 09.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
17è Cicle d’Espectacle Infantils. 
Princeses, dracs, cargols (i altres 
animalons)c de la Cia Patawa. 
Inscripció prèvia. Teatre Centre. 
18.30.

Taradell. Cicle de Cinema 
Gaudí. Projecció de la pel·lícula 
Sentimentalc de Cesc Gay. 
Centre Cultural Costa i Font. 
19.00.

Vic. El cavaller, la princesa i el 
drac. Activitat familiar. Museu 
Episcopal. 10.30.

Descobrim el museu. Visita 
guiada. Museu de l’Art de la Pell. 
11.30.

El Pacte dels Vigatans. Visita 
guiada. Ermita de Sant Sebastià. 
12.00

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

Visites comentades a l’exposició 
temporal “Goula. Projecte d’art, 
joc i memòria”, amb Montsita 
Rierola i Jordi Lafon, Museu de 
l’Art de la Pell. 12.00 i 17.00.

Espectacle familiar La Nana i 
l’avi Pepetc d’Anna Roig Dolz. 
L’Atlàntida. 12.00.

Experiència Vicpuntzero. Visita 
semiguiada per tots els espais 
del Vicpuntzero, que inclou 
l’audiovisual immersiu. A les 
10.00 i a les 12.00.

Espectacle La Cabre o qui és 
Sylvia?c amb Emma Vilarasau i 
Jordi Bosch. L’Atlàntida. 18.00.
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Farmàcies

Vic

✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 23

✚FARGAS
C. Bisbe Morgades, 25 | dia 24

✚ARUMÍ
Pl. Divina Pastora, 5 | dia 25

Roda de Ter

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dia 23

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 24

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 23 i 24

Tona

✚VILELLA
C. Seva, 1 | dies 23, 24 i 25

Torelló

✚NOFRE
C. Manlleu, 31 | dia 23

✚PRAT
C. del Pont, 17 | dies 24 i 25

Manlleu

✚ESPONA
Pg. St. Joan, 115 | dia 23

✚DE GRÀCIA
Av. Roma, 200 | dies 24 i 25

Olost

✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 23 i 
24 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dies 24 matí i 
25 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 24 matí

Ripoll

✚PRUJÀ
Pl. Sant Eudald, 2 | dia 23

✚RIERA
C. Tarragona, 12 | dies 24 i 25

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 23, 
24 i 25

Defuncions

Maria Madrid Alba. 83 anys. Manlleu

Josep Molas Font. 89 anys. L’Esquirol

M. Antonia Herrerias Castillo. 84 anys. Tona/Vic

Josep Verdaguer Rossell. 97 anys. Manlleu

Rosalia Torrents Casellas. 82 anys. Manlleu/Vic

Sergio Peláez Rodríguez. 41 anys. Vic/Centelles

Rosa Espona Jolis. 98 anys. Manlleu

Josep Jofre Costa. 93 anys. Vic/Manlleu

Rosi Villar Pérez. 93 anys. Vic

Rita Vilamala Balasch. 80 anys. Barcelona/Vic

Anna Vilaseca Balda. 86 anys. Manlleu/Vic

Maria Pérez Martínez. 91 anys. Vic

Rafael Orte Martínez. 81 anys. Vic/Terrassa

Conxita Serrallonga Vilar. 84 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 23

St. Jordi i Sta. Jordina
Sol: h 07.01 i 20.40

Dissabte, 24

Sant Fidel
Sol: h 07.00 i 20.41

Diumenge, 25

Sant Marc
Sol: h 06.58 i 20.43

Dilluns, 26

Sant Isidor
Sol: h 06.57 i 20.44

Dimarts, 27

Mare de Déu de 
Montserrat
 
Sol: h 06.56 i 20.45

Dimecres, 28

Santa Valèria
Sol: h 06.54 i 20.46

Dijous, 29

Santa Caterina
Sol: h 06.53 i 20.47

Segundo López Pla. 52 anys. Barcelona/Vic

Pere Pericas Comajuan. 78 anys. Sant Miquel de Balenyà

Pere Viñas Canet. 58 anys. Balenyà

Presentación Rico Juárez. 95 anys. Sant Pere de Torelló/San-

tiago de la Espada (Jaén)

Carme Teixidó Magem. 80 anys. Torelló

Alfons Cànovas Velasco. 88 anys. Torelló

Dolors Jofre Domènech. 87 anys. Sant Vicenç de Torelló

Montserrat Soler Solanich. 90 anys. Vic/Sant Martí d’Albars

Moisès Sánchez Casas. 88 anys. Ribes de Freser

Lluís Pascal Valle. 57 anys. Sant Joan de les Abadesses

Dolors Mir Arimany. 88 anys. Ripoll

Sebastià Bonfill Coll. 91 anys. Planoles

Pere Corominas Solà. 88 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

Clàudia Magem Puigdesens. Calldetenes

Mohamed Mahou. Vic

Dana Sofia Amzaiab. Vic

Ayoub Malhi. Sant Bartomeu del Grau

Dimecres, 21.00 i 23.00h
Presenta: Jordi Sunyer

Espai dedicat a les arts escèniques
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Vic

Ripoll

6.59 am

8.40 pm

Vic

Ripoll

7.01 am

8.39 pm

Vic

Ripoll

7.02 am

8.38 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 17-Abr. -1,4 19-Abr. 11,3 2,6

Els Munts Guilleries 17-Abr. -0,9 19-Abr. 15,8 3,6

Gombrèn 17-Abr. -1,5 19-Abr. 15,7 16,6

Gurb “El Serrat” 18-Abr. -1,6 19-Abr. 20,3 14,8

L’Esquirol Sud 18-Abr. -2,1 19-Abr. 15,8 3,4

Malla 18-Abr. -2,7 19-Abr. 17,8 8,4

Ripoll 18-Abr. -2,4 19-Abr. 18,0 7,5

St.Hipòlit de Voltregà 18-Abr. -1,0 19-Abr. 19,5 9,6

St.Pau de Segúries 18-Abr. -2,5 19-Abr. 14,1 9,6

St.Quirze de Besora 18-Abr. -1,8 19-Abr. 17,7 4,4

Seva “Els Sors” 17-Abr. -1,0 19-Abr. 17,4 9,6

Ulldeter 17-Abr. -10,9 19-Abr. 1,6 5,7

Vic 18-Abr. -2,3 19-Abr. 18,1 11,2

previsió divendres
Després d’un últim cap de setmana amb 
temps inestable, nevades a cotes baixes i una 
bona baixada de les temperatures, aquest 
divendres temps estable i anticiclònic, amb 
algun banc de boira i cel parcialment serè, 
només amb algunes nuvolades de tarda. Les 
temperatures tindran tendència a pujar.

previsió dissabte
Es mantindrà el temps estable, amb domini 
del sol i temperatures màximes que pujaran  
lleugerament i mínimes que baixaran un 
grau. Ambient molt suau. Matí amb algun 
banc de boira i alguna nuvolada de tarda 
sense precipitació. El vent serà moderat del 
sud-est.

previsió diumenge
El pas d’un front ens deixarà el cel mig 
ennuvolat, al matí amb estones de sol, però 
cada cop més ennuvolat a la tarda, amb rui-
xats dispersos i irregulars. Les temperatures 
màximes es mantindran suaus i les mínimes 
pujaran lleugerament tant a Osona com al 
Ripollès. Principi de la setmana amb ruixats 
de tarda.
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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: 27-4-21.

Música

Divendres 30 d’abril - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 14

8, 9 i 10
Raül Refree & Isaki Lacuesta

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 27-4-21.

Dansa

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 27-4-21.

Teatre

Orbital 

Premi BBVA de Teatre

Farrés Brothers i cia

Totes les edats
1 de maig 2021

a les 19.00

12 anticipada

Oferta
subscriptors

30  de dte. per a compres superiors a 100 
presentant el carnet de subscriptor.

Promoció

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el Carnet del 
Subscriptor.

Oci

C/ Cabrerès, 2 - Pol. Ind. Malloles - VIC - Tel. 93 886 60 36
info@circuitosona.com  -  www.circuitosona.com

Imprescindible reserva prèvia, 
indicant oferta 2x1
Límit d’aforament

Consulteu mesures Covid-19

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’un lot de jocs i puzles.
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 27-4-20

SORTEIG ESPECIAL • 1 Puzzle de 500 peces de 
Venecia (+ 11 anys )

• 1 Puzzle infantil de 60 peces 
en caixa de llauna (+6 anys)

• 1 Joc de “1-Oct”
• 1 Joc “Dog Fight”
• 1 pot de cola de puzzles 

amb dosificador

us regala un fantàstic 
lot de jocs de taula i puzles,
per a petits i grans.

Diversió per a tota la família!

Juguem? Valorat en 68 
Per gentilesa de:

Divendres, 23 d’abril de 202160
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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

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

GUIA
MÈDICA

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• 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

Prevenció de les càries 
a la infantesa

Les càries en els infants
La principal causa en els infants més petits és adormir-se amb 
un biberó a la boca que contingui una solució ensucrada (llet 
amb cereals, sucs, farinetes, fruita…) i l’addició de sucre o 
mel sobre la tetina del biberó o el xumet. En més grans la 
causa sol ser l’excés d’aliments ensucrats (sucs, caramels…), 
sobretot aquells que es queden enganxats a les dents.
No obstant això, la mala higiene dental i la susceptibilitat a 
patir càries són determinants. Per tot això convé que ja des 
de petits els ensenyem a agafar uns bons hàbits pel que fa a 
la higiene bucal, i que els ensenyem amb l’exemple.

Adquisició dels hàbits
Menors d’un any:
Cal netejar la boca amb un cotó humit després de menjar.
Suprimiu com més aviat millor els biberons i sobretot el mal hàbit 
de deixar al bressol el biberó amb llet i cereals perquè el nen 
s’adormi durant la presa.
No doneu les farinetes de fruites amb el biberó, hem de comen-
çar com més aviat millor amb la cullera.
Retireu el xumet com més aviat millor, en cap cas és recomanable 
allargar l’ús de biberons i xumets més enllà dels 24 mesos.

A partir dels 2 anys:
Cal raspallar les dents 5-10 minuts després de cada menjar.
Deixeu que l’infant esculli el seu raspall, el que vulgui i del seu 
color preferit, que formi part d’un joc.
El nostre primer objectiu és que adquireixi l’hàbit; el segon, que 
sàpiga fer un bon raspallat.
L’ideal és que vegi pares, mares, germans, germanes, com es 
renten les dents: l’exemple és el millor mètode per assolir l’hàbit.

Fins als 6 anys:
És aconsellable ajudar-los, ja que no tenen la coordinació ni la 
força suficient per fer-ho ells sols.
Ensenyeu-los com s’han de rentar les dents i recordeu que per 
fer-ho bé calen uns quants minuts.

Altres mesures preventives
En cas que no puguin disposar del seu raspall després de dinar es 
pot aconsellar fer simplement una bona esbandida amb aigua.
La seda dental és molt útil per netejar els espais interdentals.
Els aliments que contenen sucre i que romanen enganxats a les 
dents tenen un gran poder per produir càries. En cas de consu-
mir-los, millor amb els àpats i no en dejú, i insistir en el posterior 
raspallat de dents.
Dentifricis fluorats, i en una quantitat menor del que pensem: la 
mida d’un pèsol ja és suficient.
El raspallat s’ha de fer correctament, tant pel que fa a la forma 
com pel que fa al temps, sense oblidar que la llengua també s’ha 
de raspallar.
Les solucions fluorades no són necessàries si es manté una bona 
higiene. Ara bé, en determinades condicions, i a partir dels 6 
anys, es pot fer un parell de cops a la setmana.
Cal canviar de raspall de dents cada dos mesos.
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botiga per emportar 
plaça major de Vic, 35
    Tel. 621 26 88 05

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

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

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

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

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
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 a l’agricultura 
ecològica (DUN)

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

peTiTS aNuNCiS

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Leo Munell
Cap del servei de 
Farmàcia del Consorci 
Hospitalari de Vic, amb 
qui analitzarem els 
efectes secundaris dels 
medicaments

Francesc Mateu
Director del Fòrum 
de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya

Josep Ginesta
Director general de 
Pimec

Divendres, 23 d’abril de 202162



LA GUIANOU9EL Divendres, 23 d’abril de 2021 63EL 9 TV

Jordi 
Sunyer

... Menys els seus. I aquest 
darrer apunt no és gratuït. 
La Pilarín ha dedicat tota la 

vida a fer feliços els infants a través dels seus 
dibuixos i això de vegades ha tingut efectes 
en els seus familiars més directes. Els seus 
fills, de petits, sovint havien d’anar a Can 
Quico (una botiga de queviures del barri de 
Santa Anna de Vic, avui difunta com la gran 
majoria d’establiments similars) a buscar 
algun entrepà perquè la mare s’havia oblidat 
del dinar. Amb els nets les responsabilitats 
són unes altres però segur que de vegades les 
obligacions –i devocions– de ninotaire han 
passat per davant de les obligacions –i també 
devocions– de fer de iaia. Tot aquest preàm-
bul ve a tomb perquè dimecres la Pilarín va 

fer 80 anys. I ho ha celebrat, com sempre, 
plena de vigor i energia i amb més empenta 
que mai. Ni tan sols el fet de tenir dos dits 
trencats i un ull de vellut li han impedit sig-
nar llibres de cara a Sant Jordi. Això sí, si fins 
fa poc només deixava de dibuixar “per dinar, 
sopar i dormir” ara s’ho pren amb una mica 
més de calma “i com que soc diabètica també 
vaig cada dia a caminar”. Ho explicava dime-
cres al Torn de tarda d’EL 9 TV, on també va 
remarcar que dibuixar “és el més bonic del 
món. Com un joc”. I sí, de vegades el dibui-
xar ha anat en detriment d’altres aspectes 
“però soc addicta a la feina i això ara ja no té 
remei”. Pel bé de tots, doncs, llarga vida a la 
Pilarín. Amb els seus dibuixos ha ajudat, aju-
da i ajudarà encara a fer un món molt millor. 
I als seus fills i nets, un missatge: gràcies per 
deixar que la vostra mare i la vostra iaia sigui 
una mica la mare i la iaia de tots. T’estimem!

EL FORAT DEL 9

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 23

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 EL 9 INFORMATIU. 
12.30 TORN DE TARDA.  
13.00 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Rosa Vestit, directora general 
d’Administració Local, i Janna 
Locher, alcaldessa de Sora. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
17.00 SANT JORDI 2021. En 
directe. Des de la plaça Major de 
Vic i connexions amb diferents 
punts de la comarca. Presenta: 
Natàlia Peix.
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. En directe des de la plaça 
Major de Vic. Presenta: Clàudia 
Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Gui-
llem Rico. 
20.20 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.50 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Gui-
llem Rico. 
21.10 ... I BONA LLETRA. Josep 
Ginesta, director general de 
Pimec; Francesc Mateu, director 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals 
de Catalunya, i Leo Munell, cap 
del servei de Farmàcia del Con-

sorci Hospitalari de Vic, sobre 
els efectes secundaris dels medi-
caments. Presenta: Natàlia Peix. 
22.10 PAISATGES ENCREUATS. 
Conca de Poblet. 
22.40 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 SANT JORDI 2021.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.15 CONNECTI.CAT. 
2.15 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 24

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.15 TORN DE TARDA.
6.45 TEMPS AFEGIT. 
8.15 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
8.45 EL 9 INFORMATIU.
9.00 ANGLE OBERT.  
10.00 EL 9 INFORMATIU. De 
dilluns a divendres. 
11.15 SANT JORDI 2021.  
12.15 TORN DE TARDA.  
13.15 ... I BONA LLETRA.  
14.15 CAMINS DE L’EIX. Cin-
gles de Bertí. 
14.30 TELÓ DE FONS. Llibres, 
roses i teatre. 
15.00 GAUDEIX LA FESTA. Sant 
Jordi popular. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
16.00 THE WEEKLY MAG. 
18.00 EN JOC DISSABTE. Pati-
natge artístic: Campionat d’Espa-
nya de Xous - Grups Petits. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Presenta: Maria Costa. 
21.00 CAMINS DE L’EIX.  
21.30 QUINA CANALLA!. Espai 
protagonitzat per nens de 5 a 12 
anys. 
22.00 DE SOL A SOL. Espai dedi-
cat al sector primari. 
22.30 TORNA-LA A TOCAR, 

SAM. Especial Premis Oscars. 
23.30 TELÓ DE FONS.  
0.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
0.30 GAUDEIX LA FESTA. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Tamariu. 
1.30 AVENTURA’T. El Posets. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 
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7.00 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
9.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
10.00 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Imma Cortina Grau. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.25 EN JOC - FUTBOL. CP San 
Cristóbal - UE Sant Andreu. 
14.45 CAMINS DE L’EIX. 
15.00 AVENTURA’T. El Posets. 
15.30 EN JOC. Patinatge artístic: 
Campionat d’Espanya de Xous 
- Grups Petits // OK Lliga: CP 
Voltregà Stern Motor - CE Lleida 
Llista Blava. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Presenta: Meria Costa. 
21.00 EXCEL·LENT. El Ripollès. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Presenta: Alfred 
Rodríguez Picó. 
22.30 PATRIMONIS. Viure. La 
dieta mediterrània. 
23.00 ... I BONA LLETRA.  
0.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Jesús Alturo i Tània 
Alaix, autors d’El canonge Adaga-
nell de Vic (860-925). 
0.30 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Especial Sant Jordi  
i ‘Torn de tarda’, des de 
la plaça Major de Vic
Ampli desplegament aquest divendres a la tarda amb 
motiu de la celebració de Sant Jordi. EL 9 TV emetrà dos 
especials, durant dues hores, des de la plaça Major de 
Vic. A partir de les 5, Natàlia Peix conversarà amb autors 
osonencs i donarà pas a connexions amb les parades de 
la Plaça de Vic i també amb les activitats programades a 
Manlleu i Torelló. A 2/4 de 7, Clàudia Dinarès li prendrà 
el relleu amb una edició especial del Torn de tarda dedi-
cada a Sant Jordi i que inclourà connexions amb diferents 
punts de les comarques centrals.    

Sant Jordi 2021 / Torn de tarda 
divendres, 17.00 / divendres, 18.30

Pilarín, la iaia que 
voldrien tots els nets... 

El Campionat d’Espanya 
de patinatge i hoquei: 
Voltregà - Lleida
Aquest tornarà a ser un cap de setmana calent esporti-
vament parlant. Lleida acull el Campionat d’Espanya de 
patinatge. Dissabte a la tarda (18.00h) es podran seguir 
en directe les proves de Xous - Grups petits i diumenge 
(15.30h) les de Xous - Grups grans. En els dos casos hi par-
ticipa el CPA Tona. Diumenge, a 2/4 de 7, un cop acabat 
el patinatge, EL 9 TV oferirà en directe el partit de l’OK 
Lliga masculina entre el CP Voltregà - Stern Motor i el 
Lleida Llista Blava. Els blanc-i-blaus s’han de refer de la 
derrota a la pista del Reus davant un equip que els prece-
deix a la classificació amb 11 punts de diferència.   

En Joc 
dissabte, 18.00; diumenge, 15.30
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Cromos

‘Matadero’
Els veïns de Sant Joan de les Abades-
ses que reben la trucada per punxar-
se la segona vacuna de la Covid-19 
no queden massa tranquils quan els 
informen que el lloc que s’ha habili-
tat per fer-ho és l’antic escorxador. 
Sobre la porta d’entrada encara hi ha 
el sinistre cartell de “Matadero”.

Camp 
L’alcalde de Tavèrnoles, Carles 
Banús, denunciava a les xarxes algú 
que va entrar amb el seu cotxe en un 
camp conreat provocant destrosses. 
També es queixava que és habitual 
que s’hi fiquin ciclistes, caminants i 
gent a cavall. Hi hauria d’haver clas-
ses de civisme per sortir de la ciutat.

Pilarín 
Pilarín Bayés va ser dimecres a la 
redacció d’EL 9 NOU. Un periodista 
li va recordar que de petit els nens i 
nenes del barri de Santa Anna de Vic 
anaven a casa seva perquè els fes un 
dibuix al braç per a l’endemà ense-
nyar-lo a l’escola. No tenia mai un no 
per a ningú. Quina paciència. 

Pilarín II
La Pilarín va admetre, però, que hi 
havia dies que no paraven d’anar-hi 
nens a tocar el timbre i ella tenia 
molta feina. Quan els havia de dir un 
no els donava a canvi un caramel. Es 
veu que al final hi havia qui directa-
ment tocava el timbre demanant les 
llaminadures.
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Doncs això, 
que els afici-
onats al fut-
bol no estem 
sols. Sí que 
hem de veu-
re les finals 
sols a casa. 

Perquè no són possibles els 
viatges apassionats, ni els 
bars són oberts a l’hora dels 
partits. I, com va passar dis-
sabte, vam haver de viure un 
nou títol de Copa del Barça 
sols a casa. Sols com mussols 
però, això sí, probablement 
més units que mai. 

M’ha agradat l’esclat 
d’una nova expressió col-
lectiva, fins ara callada, 
massa callada durant anys: 
la dels romàntics del futbol. 
Romàntics, però no naïfs. 
Ni imbècils. Dignes. Sim-
plement, dignes. Aficionats 
que han dit prou a l’indecent 
procés de mercantilització 
de l’esport més popular. 
Que s’han oposat a la cre-
ació d’una competició dels 
equips de classe alta que 
menysprea els equips de 
classe mitjana i, per suposat, 
els de classe baixa. Que han 

defensat la meritocràcia 
com a llei no escrita però 
fonamental de l’esport: la 

possibilitat de guanyar-se la 
classificació per a una com-
petició europea gràcies a un 
rendiment excel·lent previ 
a la competició domèstica. 
Perquè perdre això és perdre 
la transversalitat que sem-
pre ha acompanyat el fut-
bol i beneir la verticalitat. 
Permetre que els escollits 
decideixin, perquè sí, a qui, 
a qui accepten i a qui no en 
el seu univers elitista. El crit 
de molts aficionats ha estat 
clar: “No a la Superlliga”. I la 
majoria de clubs fundadors 
d’aquesta nova competició 

s’han acollonit, han abando-
nat el projecte i han deixat 
sol Florentino Pérez. Sol, 
com un mussol.

Jo soc un romàntic del fut-
bol. Però no naïf. Ni imbècil. 
I, per tant, ja sé que aquesta 
història no s’ha acabat. Que 
els grans clubs continuaran 
la seva lluita contra la UEFA 
i la FIFA, defensant els seus 
interessos. Perquè tenen 
part de raó: si ells generen 
la pasta, volen més part del 
pastís. I soc romàntic però, 
com he dit, no imbècil. I la 
FIFA, la UEFA, les federaci-
ons i la Liga no són un exem-
ple de justícia ni econòmica 
ni social ni moral ni de res, 
sinó una colla de sàtrapes. I 
sé també que no, que malau-
radament el futbol no és del 
poble.

Tant de bo fos així. Tant 
de bo els aficionats que ara 
clamem contra la Superlliga 
haguéssim aturat l’arribada 
dels petrodòlars als clubs, 
haguéssim clamat contra 
la conversió dels clubs en 
societats anònimes i contra 
els preus i les comissions 
en fitxatges indecents. I 
no ho hem fet. Però aquest 
crit contra l’egoisme d’uns 
quants ens dona una certa 
esperança en el profund i 
imparable allunyament del 
futbol de l’ànima de la gent. 
Almenys, en el meu cas. 
Cada dia més fidel als nos-
tres equips d’handbol, d’ho-
quei patins o de waterpolo. 
I, per descomptat, de la seva 
base.

Eloi Vila
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El crit clar 
de molts 

aficionats: “No 
a la Superlliga”. 

Florentino  
ha quedat sol 

com un mussol

Romàntics, no imbècils


