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Són una dotzena de voluntaris que des 
de fa vuit anys van dos cops per setma-
na al Museu de la Torneria de Torelló 
a reparar i posar en ordre de marxa la 

vella maquinària. Hi ha mecànics, elec-
tricistes i fins i tot un paleta que d’una 
manera o altra van tenir vinculació amb 
la indústria de la torneria o la filatura. 

Gràcies a ells, s’ha pogut arreglar la 
maquinària que s’hi exposa. Dimarts 
és el Dia Internacional dels Museus i 
aquest any es dedica a la gent gran.

Vic serà l’epicentre 
del desplegament 
de la tecnologia 
5G a la Catalunya 
Central
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(Pàgina 4)

L’experiència al servei del Museu de la Torneria

ERC-JpT de Torelló 
acosta posicions amb 
la CUP després de 
descartar l’entrada 
del PSC al govern

(Pàgina 5)

(Pàgines 42 i 43) Alguns dels voluntaris del Museu de la Torneria de Torelló amb el seu director, Gerard Verdaguer

Ripoll tanca una de 
les primeres festes 
majors, que a l’estiu 
intentaran recuperar 
certa normalitat

(Pàgina 53)

Una vintena de detinguts 
a Vic per la falsificació 
de carnets de conduir

(Pàgina 9)

Tres són membres de la xarxa i la resta van pagar més de 4.000 euros per obtenir-ne un

Tres de cada 
deu osonencs i 
ripollesos ja han 
rebut la primera 
dosi de la vacuna

(Pàgina 10)

Inici imminent 
de les obres de 
la plaça de la 
Noguera, al barri 
del Remei de Vic

(Pàgina 13)

(Pàgines 16 i 17)

Una veïna de Prats que va 
lluitar a la resistència francesa  
i va sobreviure a l’horror nazi
Filla de Prats de Lluçanès, 
Roser Fàbregas Vilà va ser 
membre destacada d’una 
xarxa d’evasió que passava 
clandestinament persones i 
documentació a través dels 
Pirineus dels que fugien del 
nazisme. Va ser detinguda 
per la Gestapo i reclosa al 
camp nazi de Ravensbrück. 
Va sobreviure i va ser con-

decorada amb l’Ordre de la 
Legió d’Honor.

(Pàgines 6 i 7)

Cristina Manresa: 
“Ara tenim unitats 
d’ordre públic a 
Vic sempre que hi 
ha manifestacions”

Noves peticions 
per instal·lar 
macroparcs 
solars a Osona 

(Pàgines 2 i 3)

Cinc empreses han pre-
sentat projectes per crear 
parcs fotovoltaics a Osona 
que ocuparien una super-
fície de 177 hectàrees. 
Afectarien els municipis de 
Manlleu, Gurb, Malla, Orís 
i Taradell. Els ajuntaments 
no hi estan d’acord, ni per 
les dimensions que tindri-
en ni pel model.

Roda acull fins 
diumenge tretze 
actuacions musicals 
en el festival 
d’autor EnCanta

(Pàgina 41)
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L’entrada de cinc sol·licituds per 
crear parcs fotovoltaics a Osona, 
que ocuparien una superfície de 
177 hectàrees, ha posat en alerta 

els ajuntaments de Manlleu, Gurb, 
Malla, Orís i Taradell. Tots treba-
llen per recular com i on s’hauri-
en d’ubicar els camps solars.

Sol·liciten cinc nous 
projectes de parcs 
solars que ocuparien 
177 hectàrees a Osona
Els ajuntaments no estan d’acord ni amb les dimensions ni el model

Manlleu/Gurb/Malla/Orís

Guillem Rico

Molts experts coincideixen 
en el fet que per fer la transi-
ció energètica no n’hi haurà 
prou de posar plaques solars a 
les teulades i que caldrà acos-
tumar-se a veure parcs solars 
a l’entorn. Això, els ajun-
taments d’Osona, que han 
elaborat a través del Consell 
Comarcal un pla de transició 
energètica que planteja que 
es puguin fer parcs de com a 
màxim 10 hectàrees, ho tenen 
clar. Ara, quan encara no han 
actualitzat els seus plans 
urbanístics per regular com i 
on es podrien ubicar aquestes 
fonts d’energia renovable, 
les alertes se’ls han disparat 
de nou, ja que cinc societats 
empresarials han presentat 
projectes per crear parcs foto-
voltaics que ocuparien una 
superfície de 177 hectàrees 
repartides en cinc municipis: 
Manlleu, Gurb, Malla, Orís 
i Taradell. En tots els casos 
són camps solars inferiors 
als que es van sol·licitar el 
darrer trimestre de l’any 
passat, quan la preocupació 
es va fer evident a Manlleu, 
Torelló i l’Esquirol, amb la 
demanda de fer dos parcs –els 
anomenaven Vic 1 i Vic 2–, 

que tocaven l’un amb l’altre 
amb una superfície total de 
432 hectàrees, més gran que 
la zona urbana de Manlleu. A 
principis del mes de gener la 
Ponència d’energies renova-
bles de la Generalitat, l’òrgan 
que analitza la viabilitat dels 
avantprojectes de parcs foto-
voltaics i eòlics, va tombar 
aquest projecte, però des del 
gener fins ara se n’han sol-

licitat sis més a Osona. Els 
últims cinc per una potència 
conjunta de 153 MW. Al 
Ripollès, per ara, no hi ha cap 
petició.

En aquesta ocasió, expli-
ca Gil Salvans, responsable 
tècnic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona (ALEO), 
són projectes més petits, de 
màxim 51 hectàrees i una 
potència que arribaria fins 
als 46,7 MW. Salvans apunta 
que per exemple els de Gurb i 
Orís als quals ha tingut accés 

“estan més treballats, més 
madurs i estudiats” que els 
que es van tombar a principis 
d’any. De les sol·licituds que 
consten al visor ambiental 
de les energies renovables, 
la de més grans dimensions 
és la que anomenen instal-
lació fotovoltaica Vall Morat, 
ubicada en dos punts de Man-
lleu, una part a tocar d’on es 
plantejava l’anterior i l’altra 
al costat de Fervosa, i que en 
total ocuparia 51,98 hectàrees 
i la potència seria de 41,58 
MW. El regidor de Serveis 
Territorials, Enric Vilare-
gut (ERC), apuntava que la 
moratòria que van aprovar al 
desembre per suspendre lli-
cències de camps fotovoltaics 
de més de 100 kW hauria de 
servir per parar de moment 
aquest projecte. Des d’ara 
fins a finals d’any, però, han 
de debatre a escala local com 
limiten urbanísticament els 
futurs parcs: si inclouen els 
límits que planteja el pla del 
Consell Comarcal o si són 
més o menys permissius.

El pla comarcal, que hau-
ran de ratificar a través de 
ple, recomana limitar a 10 
hectàrees i que se situïn com 
a molt entre 500 metres i un 
quilòmetre de la línia d’eva-
cuació. També plantegen 

Els plantegen a 
Manlleu, Gurb, 

Malla i Orís. 
També un de més 

petit a Taradell

modificacions urbanístiques 
en una altra línia que seria 
la “d’alliberar zones ermes 
d’interès” per ubicar-hi parcs 
i que quedin distribuïts, diu 
Salvans, és a dir, considerar 
punts on es podrien fer camps 
solars. Un dels llocs erms que 
apunta el tècnic és l’abocador 
d’Orís, un emplaçament que 
també menciona l’alcalde, 

Arnau Basco (JxCat), que ha 
vist com al seu municipi hi 
sol·liciten una instal·lació de 
26,2 hectàrees i 46,7 KW, a la 
finca de Comerma, una zona 
de conreu i forestal propera 
al nucli de Can Branques. La 
petició, diu, és molt recent i 
l’han d’estudiar, però d’en-
trada “té un impacte ambi-
ental considerable” i des del 

Olost

Oristà

L’Esquirol
Rupit
i Pruit

Taradell
Malla

Tona

Folgueroles

Gurb

Manlleu

Orís

Prats de
Lluçanès

Torelló

Instal·lació fotovoltaica Gurb

Municipi Gurb

Potència 1,98 MW

Superfície 2,93 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
La Torre

Municipi Oristà

Potència 2,15 MW

Superfície 2,63 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Kal Fotovoltaica

Municipi Orís

Potència 18 MW

Superfície 26,22 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica Blat

Municipi Gurb

Potència 46,7 MW

Superfície 45,8 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica Tona

Municipi Tona

Potència 1,98 MW

Superfície 2,85 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Santa Eulàlia II

Municipi Prats de 
Lluçanès

Potència 1,2 MW

Superfície 2,4 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Càrnica Olost

Municipi Olost

Potència 1,21 MW

Superfície 1,3947 Ha

Viabilitat

Sol·licituds d’instal·lacions fotovoltaiques a Osona

Emplaçament viable

Emplaçament NO viable

Emplaçament en estudi

Emplaçament viable 
amb condicions
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Estem vivint un gran debat de país, 
no parlo del govern de la Generali-
tat, sinó un de més important: solu-

cionar el trencaclosques de l’emergència climàtica, 
la transició energètica i la conservació del territori. 
No hi ha lluita contra l’emergència climàtica sense 
transició energètica ràpida i potent, no hi ha transició 
energètica suficient si no ocupem sòl per instal·lar 
renovables i no tenim país ni identitat si no conser-
vem el territori i els seus usos. Com ho fem?

La transició energètica o la fem o ens la faran i seria 
un greu error renunciar a l’autosuficiència energè-
tica com a país. Però tampoc podem renunciar a la 
sobirania alimentària i hem de ser capaços de fer 
que aquests dos elements siguin compatibles, però a 
part volem fer una transició energètica democràtica 
i participativa. El repte és immens i la urgència més. 
Sabem que a Catalunya hem d’instal·lar 600 MW 
anuals de solar fotovoltaica fins al 2030 per com-
plir objectius i compromisos adquirits. L’any 2020, 
el més òptim pel que fa a la instal·lació de plaques al 
país dels darrers 12 anys, hem arribat als 50 MW, per 
tant, n’hem deixat 550 MW pendents, no anem bé... 
Les teulades no són suficients, la velocitat possible 
d’instal·lació i l’estat de les mateixes encara ho difi-
culta més, per tant, ens caldrà, malauradament, sòl 
per posar plaques.

La comarca d’Osona té potencial solar però també 
té un sòl d’alt valor agrícola que cal protegir i conser-
var. Com a país necessitem un mapa de classificació 
de la qualitat de sòls agrícoles, mapa que després de 

12 anys de paràlisi de les renovables ja hauria d’estar 
disponible tant pels municipis i comarques per disse-
nyar la transició, com també per les empreses energè-
tiques per tal que puguin saber on poden ubicar les 
instal·lacions. A causa d’aquesta mancança ens tro-
bem al mig d’una guerra de guerrilles on el territori 
sembla que estigui en venda al millor postor o a qui 
aixeca més la veu. 

El pla de transició energètica d’Osona liderat pel 
Consell Comarcal i amb el suport de tots els ajun-
taments d’Osona no preveu parcs solars de 25, 50 o 
100 hectàrees com alguns dels projectes presentats i 
sol·licitats. Però sí que hem de ser capaços d’ubicar i 
distribuir a la comarca alguns parcs entre 3 i 10 hec-

tàrees de venda d’energia. Cal detectar les zones òpti-
mes per aquestes possibles ubicacions: zones ermes, 
degradades, de baix valor agrícola i/o forestal, pròxi-
mes a les zones antropitzades i, fins i tot, zones verdes 
i industrials buides han de jugar un paper clau i s’ha 
de veure si suficient. Però no només la ubicació ens 
ha de preocupar, també la propietat i la inversió en 
aquestes instal·lacions. Hem de ser capaços de demo-
cratitzar i fer partícip a la ciutadania i les empreses 
de la comarca en aquesta transició, i aquí jugaran un 
paper importantíssim les comunitats energètiques.  

Paral·lelament les indústries de la nostra comarca 
necessitaran ser competitives i verdes i això passa per 
l’autoconsum i les comunitats energètiques industri-

als. Caldrà cobrir les teulades industrials de plaques 
però en molts casos no serà suficient, i caldrà petits 
parcs d’autoconsum fotovoltaic al costat de la indús-
tria com el que ja està aprovat a Tona. Aquesta tipolo-
gia de parc s’ha de facilitar, impulsar i agilitzar! 

L’administració és lenta i feixuga, tenim un país 
dependent energèticament en un 90% i portem més 
de 10 anys de paràlisi. Crec que no hi ha lloc per una 
moratòria que, tal com està el país, podria ser d’una 
durada indeterminada. No sabem fer plans en pocs 
mesos com caldria i per tant, hem de seguir lluitant 
amb les eines que tenim i millorar-les. Els municipis, 
a través dels seus ajuntaments, són a primera línia de 
foc i tenen dos reptes importants: impulsar de forma 
urgent la transició energètica i alhora preservar els 
valors naturals i agrícoles de la comarca. Necessitem 
una adequació dels planejaments urbanístics muni-
cipals a la transició energètica. Això vol dir limitar 
grans infraestructures no adequades pel territori i a 
la vegada facilitar i agilitzar aquelles que siguin via-
bles i òptimes. 

Els ajuntaments i els ciutadans ens hem de trobar 
en aquest camí per impulsar les comunitats energèti-
ques locals com a eina d’entrada pels ciutadans i a les 
pimes en la transició energètica. Caldrà cedir a aques-
tes comunitats totes les teulades públiques i algunes 
zones verdes per fer la transició i aquí no podrem 
mirar rendiments econòmics sinó emergència climà-
tica i bé comú. Tot això sense descuidar-nos del paper 
de l’autoconsum individual (domèstic i industrial) 
i aquí els ajuntaments han de ser exemple, han de 
fer pedagogia, facilitar tràmits i millorar impostos. 
Exemples com Taradell, amb més de 40 instal·lacions 
domèstiques en menys de 12 mesos, marquen el camí.

Avui tocava parlar de sòl i plaques però és un debat 
molt més ampli. No es pot deixar de banda la necessi-
tat de reduir consums energètics a la nostra societat, 
cal apostar per l’eficiència energètica i també ens cal 
posar sobre la taula la paraula decreixement. Vivim 
en un món finit per sort o per desgràcia. 

Gil Salvans  
Tècnic responsable de l’Agència 
Local de l’Energia d’Osona (ALEO)

Emergència, transició i territori

“Caldrà cedir teulades 
públiques i zones verdes amb 

criteris d’emergència climàtica”

poble “defensem un model 
que s’ajusti més a la realitat 
del municipi i la comarca”, a 
banda que és de dimensions 
superiors a les recomanacions 
del Consell. També apunta 
que aquest camp solar afecta-
ria altres municipis veïns com 
les Masies de Voltregà, per on 
hi hauria de passar una línia 
d’evacuació de 7,5 quilòme-
tres. I aquest és un altre dels 
aspectes que també cal tenir 
en compte a l’hora d’avaluar 
l’impacte al territori. A dife-
rència de Manlleu, a Orís per 
ara no tenen les llicències 
suspeses.

On sí que van fer una mora-
tòria d’un any és a Gurb, fa un 
mes. L’alcalde, Josep Casassas 
(UpG-AM), tampoc compar-
teix el model de macrocamps, 
assegura. Es van donar aquest 
temps per “dotar-nos de nor-
mativa que reguli tot això i no 
ens trobem amb 400 hectàre-
es de plaques solars al muni-
cipi” en el futur. També diu 
que “és important disposar 
del mapa d’usos” perquè es 
determinés ja a quines zones 
no seria apte instal·lar parcs 
d’entrada. Segons l’alcalde 
de Gurb, “estem preocupats” 
perquè al darrere, apunta, 
“hi ha interessos econòmics 
d’empreses especuladores 
que ens deixaran el territori 
trinxat”. I recorda que la situ-
ació d’Osona, “no és única” en 
aquest sentit. 

En aquesta línia Salvans 
diu que hi ha una empresa 
que va posar una garantia per 

Olost

Oristà

L’Esquirol
Rupit
i Pruit

Taradell
Malla

Tona

Folgueroles

Gurb

Manlleu

Orís

Prats de
Lluçanès

Torelló

Instal·lació fotovoltaica VIC 1

Municipi Torelló: 101,8 Ha
L’Esquirol: 81,7 Ha

Potència 42 MW

Superfície 183,5 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica VIC 2

Municipi Manlleu: 155,3 Ha
Torelló: 22,2 Ha

Potència 42 MW

Superfície 177,5 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Mas la Serra

Municipi Rupit i Pruit

Potència 0,98 MW

Superfície 2,5 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Taradell

Municipi Taradell

Potència 4,76 MW

Superfície 6,63 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica HAGI

Municipi Malla

Potència 46,71 MW

Superfície 47 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica VIC 3

Municipi Folgueroles

Potència 12,8 MW

Superfície 46,1 Ha

Viabilitat

Instal·lació fotovoltaica
Vall Morat

Municipi Manlleu

Potència 41,58 MW

Superfície 51,98 Ha

Viabilitat

sol·licitar instal·lacions que 
donin sortida a 315 MW, que 
és el que es podria evacuar 
des de l’Estació Transfor-
madora de Vic. Es tracta de 
Becerro Solar, que forma part 
d’un grup d’empreses que 
podrien presentar més projec-
tes a la comarca.

L’alcalde de Malla, Eudald 
Sentmartí (UpM), estava a 
l’aguait a principis de setma-
na i dimecres ja apareixia al 
visor ambiental el projecte 
que una empresa sol·licita al 
Departament de Territori per 
ocupar 47 hectàrees de sòl on 
generaria 46,7 MW. Amb pre-
visió, fa tres setmanes l’Ajun-
tament també va aprovar 
una suspensió de llicències 
perquè “no ho tenim regulat”. 
Estan tramitant el Pla d’Orde-

nació Urbanística Municipal 
(POUM) i volen incloure 
la regulació d’aquests usos. 
Amb tot, remarca que “a 
Malla la terra és de molta 
qualitat i no té cap sentit” 
fer parcs fotovoltaics de gran 
envergadura: “S’ha de fer on 
correspon i buscar un equili-
bri entre paisatge, agricultura 
i fotovoltaiques”, diu Sent-
martí. 

D’aquestes darreres 
sol·licituds només una, la 
de Taradell, compliria els 
requisits de dimensions que 
proposa el Consell Comarcal, 
ja que és de 6,63 hectàrees i 
4,76 MW. L’alcaldessa, Mer-
cè Cabanas (ERC), explica 
que “en veure el que passa 
a la resta de la comarca” i 
malgrat que no es tracta d’un 
macroprojecte com a altres 
municipis, han decidit que 
al ple de la setmana vinent 
aprovaran també una suspen-
sió de llicències d’un any. “No 
per aquest, sinó perquè estem 
en desacord amb el model”, 
comenta. El seu model, i amb 
el qual coincideixen la resta 
d’alcaldes preocupats per 
aquestes demandes, seria 
“fer comunitats energètiques 
locals” que gestionessin els 
camps solars ubicats en punts 
que hagin estudiat prèvia-
ment. 

Des de tots els municipis 
remarquen que malgrat opo-
sar-se als macrocamps solars,  
com remarca Basco, “no ens 
oposem a la transició energè-
tica”, i de fet, la promouen.

“Energia solar per a 
tothom”, un pla pilot
Vic Aquest maig s’ha 
iniciat una prova pilot en 
alguns pobles d’Osona 
per promoure una cultura 
energètica sostenible i 
facilitar la lluita contra la 
pobresa energètica. “Ener-
gia solar per a tothom” pre-
tén invertir en polítiques 
socials els estalvis que 
genera l’ús de renovables. 
El lidera Ecoserveis en col-
laboració amb l’ALEO i el 
Consorci de Serveis Soci-
als i ha estat seleccionat 
per la Fundació La Caixa.
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L’epicentre del projecte 
Àrea 5G a la Catalunya 
Central s’ubicarà a Vic
La iniciativa vol explorar noves oportunitats en diversos sectors econòmics potents de la zona  
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A la imatge, les diverses autoritats i representants d’institucions que participen en el projecte Àrea 5G

Vic/Ripoll

G.F.

A dia d’avui, la tecnologia 
5G ja es troba operativa en 
sis municipis d’Osona –Vic, 
Manlleu, Centelles, Roda de 
Ter, Balenyà i Sant Hipòlit 
de Voltregà– i tres del Ripo-
llès: Ripoll, Ribes de Freser 
i Camprodon. Això no vol 
dir que en altres poblacions 
de les dues comarques no es 

pugui utilitzar la xarxa 5G 
en zones concretes, “però 
considerem completada la 
migració quan podem donar 
cobertura al 90% del muni-
cipi”, explica Jordi Giné, 
director d’administracions 
públiques i grans comptes 
de Telefónica a Catalunya, 
Comunitat Valenciana, 
Aragó, Illes Balears i Múrcia. 
L’operador privat es troba en 
la primera fase del desplega-

ment de la nova tecnologia, i 
per fer-ho “utilitzem la xarxa 
de fibra que ja tenim i imple-
mentem la nova funcionali-
tat en les antenes”. 

Giné estructura els bene-
ficis que el 5G pot aportar 
a la ciutadania en dos grans 
àmbits. En primer lloc, “en 
el dels serveis individu-
als”, ja que un terminal 5G 
permet fer descàrregues a 
més velocitat, “i a més les 

Una tecnologia ja operativa en nou 
municipis d’Osona i el Ripollès 

dades arriben abans perquè 
la latència baixa molt”. En 
l’àmbit civil, aquesta millora 
ha d’encaminar la societat 
cap a l’internet de les coses: 
“Podrem connectar més 
màquines entre si i a l’ins-
tant, i oferir serveis que fins 
fa poc eren inimaginables”. 
Un exemple seria el cotxe 
sense conductor, “ja que en 
remot podrem donar ordres 
de manera molt ràpida”. 
Una altra aplicació serà la 
cirurgia a distància, que 
podrà ser “molt més precisa 
i immediata” a través de les 
ordres que doni el metge. 
D’altra banda, l’objectiu 

de l’administració pública 
d’avançar cap a les ciutats 
intel·ligents “passa pel 5G”, i 
això es traduirà en més efici-
ència. “Podrem interconnec-
tar els semàfors i regular-los 
en funció dels vehicles i via-
nants que passin”, comenta 
Giné.

El suport bàsic del 5G és 
la xarxa de fibra òptica, que 
a dia d’avui arriba al 72,5% 
de pobles d’Osona i el Ripo-
llès. Des de Telefónica, Giné 
referma el compromís que 
el 2025 “haguem arribat al 
100% del territori” i que 
això permeti fer un salt cap 
al 5G “molt més fàcil”.

Amb la presència del conseller de Po-
lítiques Digitals i Administració Pú-
blica, Jordi Puigneró, L’Atlàntida de 
Vic va acollir dimecres la presentació 

de l’Àrea 5G a la Catalunya Central. 
En el desplegament d’aquesta inicia-
tiva que vol fomentar la revolució di-
gital, la comarca d’Osona hi tindrà un 

paper destacat. Serà a la seva capital 
on les empreses podran aprofundir 
en les potencialitats d’aquesta nova 
tecnologia.

La contaminació 
electromagnètica, 
a debat a Vic 
Vic El grup Per a una 
moratòria a la 5G a Osona 
va organitzar un acte per 
tal de posar a disposició 
de la ciutadania informa-
ció dels possibles riscos 
per a la salut que, al seu 
entendre, pot comportar 
la contaminació electro-
magnètica. Hi van prendre 
part l’enginyer en Teleco-
municacions Joan Carles 
Olmedillas –que va aportar 
coneixements tècnics– i 
la biòloga Núria Marín. 
El grup reclama un debat 
profund en aquest àmbit. 

Vic

Guillem Freixa

Millorar la gestió i la logís-
tica dels cultius a través de 
la connectivitat i la tecno-
logia en remot, permetre 
que el poble més petit de 
Catalunya albergui una 
empresa que opera per tot 
el món o potenciar els drons 
com a eines per a actuacions 
d’observació o salvament que 
comporten risc per a les per-
sones. Aquests són tres dels 
exemples de casos d’ús que 
es van posar sobre la taula 
aquest dimecres a Vic durant 
la presentació de l’Àrea 5G 
a la Catalunya Central. El 
projecte, impulsat pel Depar-
tament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, 
té com a objectiu explorar 
noves oportunitats gràcies 
al 5G en quatre àmbits eco-
nòmics de rellevància en les 
comarques d’Osona, el Bages, 
el Moianès i el Berguedà. En 
concret s’incidiria en el sec-
tor agroalimentari, la indús-
tria 4.0 –centrant-se en l’àm-
bit del metall i la mineria–, 
els drons i la igualtat d’opor-
tunitats en municipis petits. 
“El 5G és sinònim de feina. I 
si volem ser competitius hem 
d’aprofitar aquesta oportuni-
tat”, va apuntar en la presen-
tació el conseller de Políti-
ques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró. 

I és que la nova indústria 
tecnològica generarà en els 
propers anys 2,3 milions de 
llocs de treball a Europa, “i és 
un pastís laboral al qual no hi 
podem renunciar”, va remar-
car Puigneró.

Amb l’objectiu que aquesta 
nova tecnologia digital es 
desplegui per tot el territori, 
la Generalitat proposa un 
acompanyament a les empre-
ses que s’hi vulguin afegir 
a través de les Àrees 5G. La 
de la Catalunya Central és la 
cinquena, i s’afegeix a les ja 
existents de Terres de l’Ebre, 
Ponent, Penedès i Camp de 
Tarragona. 

L’epicentre de l’Àrea 5G a 
la Catalunya Central s’ubi-
carà a Vic, i comptarà amb 
la col·laboració de la Fun-

dació i2CAT, la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament 
de Vic i Creacció. També hi 
participarà Mobile World 

Capital Barcelona (MWCB), 
ja que com va recordar el 
conseller “hem d’aprofitar 
que tenim a casa el congrés 
mundial més important 
en l’àmbit de la tecnologia 
mòbil”.

Per tal de detectar i des-
envolupar casos d’ús de 
la tecnologia 5G entre els 
àmbits econòmics i industri-
als que participen en el pro-
jecte, a la capital d’Osona 
s’hi convocaran workshops. 
En aquests tallers els par-
ticipants rebran formació 
específica i també podran 
fer aportacions per tal 
d’explorar noves oportuni-

tats. En aquest sentit, Rosa 
Paradell, de la Fundació 
i2CAT, va remarcar que 
la col·laboració entre els 
sectors públic i privat per-
metrà “posar en marxa una 
estratègia sostenible en el 
temps amb capacitat de cre-
ar estructures sòlides que 
impactin en el territori”. 

I és que tal com va recor-
dar el director de 5G de 
MWCB, Eduard Martín, i 

també el diputat de l’Àrea 
d’Innovació i Cohesió Ter-
ritorial de la Diputació de 
Barcelona, Josep Arimany, 
l’objectiu és que aquesta tec-
nologia “permeti una major 
qualitat de vida i igualtat 
d’oportunitats entre territo-
ris”.

Més enllà de l’àmbit econò-
mic, en l’acte es va recordar 
que el 5G ha de tenir un fort 
impacte en l’àmbit sanitari 
–a través, per exemple, de 
la telemedicina– i social. En 
aquesta àrea hi destaca la 
creació de smart cities, les 
ciutats intel·ligents basades 
en l’ús de la tecnologia.

Es crearan tallers 
per fer formació 
i potenciar casos 
d’ús en diversos 

sectors econòmics 
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ERC-JpT descarta que el PSC 
entri al govern de Torelló i  
acosten posicions amb la CUP

Les eleccions del 14-F han refredat les negociacions entre els republicans i els socialistes

Torelló

Guillem Rico

Les campanes de boda entre 
ERC-JpT i el PSC de Torelló 
per a un pacte estable de 
govern no sonaran. La relació 
entre les dues formacions 
s’ha refredat i ERC-JPT ha 
descartat incorporar els soci-
alistes. L’idil·li havia comen-
çat a finals de desembre 
passat, quan els set regidors 
republicans van trobar en els 
dos representants del PSC 
els suports necessaris per 
tirar endavant el pressupost 
per al 2021. Amb la signatura 
d’aquell acord les dues for-
macions es comprometien a 
explorar vies per anar més 
enllà i feien oficial el festeig.

Quatre mesos i mig des-
prés, en què pràcticament no 
s’han vist, en part també pel 

que envolta les eleccions al 
Parlament del 14-F, la flama 
s’ha apagat per una banda. 
“Estic una mica decebut 
perquè som els que més 
suport hem donat” des de 
principi de mandat, assegura 
el portaveu del PSC, Joan 
Carmona. Ara “no entrarem 
a govern, ERC ha vist que no 
era necessari”, explica el soci-
alista, perquè, com en l’àmbit 
nacional, “hi ha hagut un 
acostament amb la CUP” en 
determinats projectes que 
els pot permetre no haver-se 
de casar amb ningú. 

Carmona afegeix que “en 
l’últim pressupost feia tanta 
falta que volien negociar”. 
Així, es van reunir dues o 
tres vegades abans del 14-F, 
però llavors “van donar allar-
gues”. El líder del PSC admet 
que des del seu grup “ja vam 

parlar de regidories però ells 
no van voler mai”. Una de les 
propostes dels socialistes era 
crear una regidoria de Barris, 
que portaven al programa 
i que volien liderar i que a 
ERC-JpT “els semblava una 
bona idea”, i també dema-
naven alguna àrea com la de 
Comerç. Amb les eleccions 
es va aturar i en una reunió 
posterior “ja ens van dir que 
volien continuar sols” i que 
havia millorat l’entesa amb 
els cupaires, per la qual cosa 
no es volien lligar només 
amb un dels grups, explica 
Carmona. 

El portaveu del PSC asse-
gura que “el tema nacional 
ha pesat: ERC no vol saber 
res del PSC i el PSC res 
d’ERC”, i afegeix que “s’han 
posat el cordó sanitari que 
no acabo d’entendre” ja que 

com ha dit sempre “treba-
llar per un municipi hauria 
de ser diferent”, per la qual 
cosa insisteix que la qüestió 
nacional “hauria de quedar 
a part”. 

Després de les negociaci-
ons que no han fructificat, 
els regidors del PSC remar-
quen que “no estem enfadats 
per no entrar al govern però 
estem decebuts per com 
ha anat tot”, ja que després 
d’aquests mesos “ens hem 
sentit manipulats per tirar 
endavant els pressupostos”. 
A partir d’ara es manté el 
que van acordar, però de cara 
a futurs projectes estudiaran 
més detalladament el seu 
posicionament. 

L’alcalde de Torelló, Mar-
çal Ortuño (ERC-Jpt), explica 
que “després de les diverses 
reunions amb els socialistes 

i amb altres grups ens veiem 
amb cor de continuar gover-
nant en minoria”. Ortuño 
admet que hi va haver un 
moment en què “semblava 
que no ho podríem mantenir 
i en les últimes trobades 
hem vist que sí”, per la qual 
cosa “hem descartat” que el 
PSC entri a govern. Tot i que 
durant la campanya electoral 
havien dit que no pactarien 
amb els socialistes, quan es 
va fer públic el festeig, Ortu-
ño deia que havien trobat 
una visió de poble. Arribar 
a acords amb els diferents 
grups, afegeix l’alcalde, “és 
la manera amb què ens vam 
comprometre a treballar 
quan vam començar” el man-
dat. De fet, un cop passat el 
primer any de govern, van 
intentar establir reunions 
periòdiques amb PSC i CUP 
per arribar a acords, però 
amb els segons no va acabar 
de funcionar els primers 
mesos.

Ara, però, el portaveu de 
la CUP, Cesc Manrique, no 
s’amaga que ha millorat la 
relació amb els republicans, 
i de fet s’ha notat en tots els 
plens d’aquest 2021, després 
de certa tibantor en sessions 
com la dels pressupostos. En 
les últimes setmanes “hem 
reconduït la situació amb la 
voluntat d’arribar a acords 
concrets pel que queda de 
mandat”, diu Manrique. Els 
cinc regidors cupaires, de fet, 
havien donat suport al pri-
mer pressupost però poste-
riorment havien manifestat 
una pèrdua de confiança.

Des de fora del triangle 
amorós, la líder de JxCat, 
Neus Codina, entén que el 
govern pacti “amb qui esti-
gui més còmode” però “amb 
aquests canvis de joc no sem-
bla que tingui les coses molt 
clares”. ERC-JpT als postcon-
vergents no els ha proposat 
res, i ja han dit diverses 
vegades que no hi ha feeling, 
però “no treu que no puguem 
arribar a acords puntuals”.  

Els propers dies seran clau 
per veure de quina manera es 
concreten els lligams entre 
ERC-JpT i la CUP.

MARÇAL ORTUÑO (ERC-JpT) 

“Després de reunir-nos 
amb el PSC i altres grups 

ens veiem amb cor de 
continuar en minoria” 

CESC MANRIQUE (CUP) 

“Hem reconduït la 
situació i la voluntat és 

arribar a acords concrets 
la resta de mandat” 

JOAN CARMONA (PSC) 

“No estem enfadats, 
però sí decebuts; el 

tema nacional hauria 
d’anar a part” 
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Vic

G. Rico / T. Vilamala

Han acabat de pair l’assalt 
del febrer a la comissaria 
de Vic? El conseller Sàmper 
deia la setmana passada 
que sense l’ARRO hi hauria 
hagut morts.

Fa 31 anys que soc als Mos-
sos i mai abans havíem viscut 
un atac com aquest. No podem 
perdre de vista que s’emmarca 
en un moment d’esclat social 
fruit de molta incertesa, ràbia, 
agitació... Jo no m’atreviria a 
parlar de morts. Les investi-
gacions que hem fet apunten 
que no estava preparat, i pen-
so que no es tornarà a repetir 
una situació semblant. Hem 
treballat de manera trans-
versal amb l’Ajuntament, el 
Consell Comarcal, instituci-
ons, entitats; en una junta de 
seguretat extraordinària, amb 
el conseller i la fiscalia... Ara 
s’ha rebaixat la tensió, però 
hem d’estar a l’aguait: amb la 
pandèmia ha arribat una crisi 
social i nosaltres som sempre 
a primera línia.

Als Mossos fa la sensació 
que tan aviat se’ls estima 
com odia. 

En general, la valoració per 
part de la ciutadania és molt 
positiva. Una cosa que em 
sorprèn aquí en comparació 
amb altres regions metro-
politanes és que la gent que 
treballa a les comissaries està 
molt arrelada al territori. És 
on viu, on ha crescut, on por-
ta els fills a escola... L’aposta 
pel servei de proximitat fa 
que siguem molt visibles i, 
per tant, que la ciutadania 
ens pugui estimar o odiar 
més que a altres institucions 
que es veuen poc o no acaben 
d’explicar en què consisteix 
la seva feina. Agraïm les 
mostres de suport, però no 
és normal ni que ens regalin 
flors ni que ens escridassin. 

Les unitats especials van 
tardar tres quarts d’hora a 
arribar a Vic. S’han plante-
jat tenir efectius de l’ARRO 
permanentment a Osona?

Nosaltres tenim cinc 
comissaries i el Moianès i, 

després, uns serveis regio-
nals amb base a Manresa, 
però que cobreixen tot el ter-
ritori. Des d’allà els repartim 
cada dia cap a Vic, Berga... 
On ens sembla que poden 
fer més falta. El problema 
del dia de l’assalt és que hi 
havia convocatòries arreu de 
Catalunya i també donàvem 
servei a altres regions.

I què ha canviat des de 
llavors?

Ara tenim unitats d’ordre 
públic a Vic sempre que hi ha 
concentracions o manifesta-
cions.

Van parlar d’un canvi de 
model de les comissaries. 
Què s’hi farà?

Ni blindarem ni posarem 
formigó a la de Vic per un 
fet puntual, perquè el nos-
tre model és de proximitat. 
Volem una comissaria ober-
ta, amable i accessible. El 
que sí que ens plantegem és 
utilitzar un tipus de material 
alternatiu al vidre, també 
transparent, que faci efecte 
rebot si s’hi llancen pedres o 
objectes pesants.  

Els agents també es van 
queixar que els faltava 
material de protecció. 

Arran de l’atac s’ha dotat 
totes les comissaries de 
la Regió Central d’escuts, 
defenses llargues i cascs i 
l’ARRO ha format els agents 
perquè sàpiguen com utilit-
zar-los. 

Una queixa recurrent dels 
alcaldes, sobretot de pobles 
petits, és la manca d’agents 
dels Mossos. Quan amplia-
ran la plantilla d’Osona?

Ara aquí hi tenim 131 efec-
tius i 8 agents en pràctiques, 
i sí que esperem créixer amb 
les noves promocions de 
l’escola de policia. Osona és 
una comarca heterogènia. 
Les realitats de Vic i Manlleu 
són urbanes, però després hi 
ha Centelles, les Masies de 
Voltregà, Seva... I pobles i 
poblets cada cop més petits. 
Insisteixo que l’equip de la 
comissaria de Vic és molt 
potent. Els alcaldes sempre 
ens demanen veure Mossos, 
però a vegades més per per-
cepció que no pas per temes 
que haguem de resoldre 
nosaltres. Vivim una època 
de molta incertesa, la gent se 
sent vulnerable, i els unifor-
mes proporcionen tranquil-
litat. 

Les últimes setmanes hi 
ha hagut un increment de 
robatoris a les botigues 
del centre de Vic. Entén la 
impotència de veure que, 
malgrat detenir-ne els 
autors, al cap de poc tornen 
a ser al carrer i a cometre 
altres delictes?

És el fenomen de la multi-
reincidència. L’acumulació 
de moltes causes petites al 
final comporta un ingrés a 
presó, però la gent vol solu-
cions immediates i nosaltres 
no les tenim. Sabent que es 
tracta de joves i molt localit-
zats, el que em pregunto jo 
és què fan altres institucions. 
Les problemàtiques dels 
petits delictes, les ocupaci-
ons, l’incivisme... són socials, 
mentre que la feina que per-
toca a la policia és de segu-
retat. Nosaltres també ens 

sentim sols. Se’ns demanen 
mil i una solucions quan el 
que convé és una feina trans-
versal i creativa.

El risc zero existeix?
No. On hi ha gent sempre 

passen coses, però la qüestió 
de fons és que ens hem tor-
nat molt demandants. Ens 
molesta tot, des que es jugui 
a pilota fins a veure joves 
asseguts al banc d’una pla-
ça, que ja crea inseguretat. 
Els Mossos hi som pel que 
calgui, hi hem de ser, però 
hauríem de fer una reflexió 
conjunta: si ens empipa la 
música del veí, per què tru-
quem a la policia en comptes 
de saber qui és i picar-li el 
timbre per parlar? Volem que 
les administracions ens ho 
solucionin tot. 

I què és el que demana 
vostè?

Corresponsabilitat de 
tothom. Institucions i ciuta-
dans. En comptes de limitar-
se a traspassar-nos el proble-
ma, que cadascú pensi què 
pot fer per solucionar-lo i 
com hi podem contribuir des 
de la policia. Normalment 
la majoria de situacions no 
requereixen respostes tan 
repressives ni reactives com 
la nostra.

Amb el confinament hi 
ha hagut menys robatoris 
a dins de pisos i cases. Ara 
tornen a repuntar?

Els controls que hem anat 
muntant han funcionat molt 

bé per afavorir el compli-
ment de les restriccions, però 
també perquè han caigut 
delinqüents. En tenim força 
anècdotes. Repartidors de 
menjar i objectes que els 
aturàvem i portaven droga a 
dins les llaunes de refresc, en 
llibres amb les pàgines fora-
dades... És cert que han bai-
xat els robatoris a l’interior 
de domicili, els que portaven 
a terme grups organitzats i 
criminals, però ha pujat una 
mica la delinqüència autòc-
tona de petit format. El que 
tenim ara de greu són les 
estafes. La ciberdelinqüència 
és molt nova, però la ciuta-
dania ha de vigilar i posar-se 
les piles.

Com se li queda el cos 
quan en detecten de rela-
cionades amb les vacunes 
contra la Covid-19?

En aquest cas són estafes 
que sempre van dirigides a 
un públic molt vulnerable, la 
gent gran. Ens sap molt greu. 
És inadmissible presentar-se 
a casa seva amb l’objectiu de 
robar i enganyar, com passa-
va abans amb els falsos revi-
sors del gas. Estem fent tota 
la prevenció possible.

L’augment de plantacions 
de marihuana també és un 
efecte de la pandèmia?

Ha pujat a tot Catalunya. 
Ens preocupa molt. Alguns 
dels grups criminals que es 
dedicaven a robar a pisos i 
cases s’han reinventat i ara 

“Ara tenim unitats d’ordre 
públic a Vic sempre que 
hi ha manifestacions”
Entrevista a Cristina Manresa, cap de la Regió Policial Central dels Mossos

“Als Mossos no 
és normal ni 

que ens regalin 
flors ni que ens 

escridassin”

“La gent vol 
solucions 

immediates, i 
nosaltres no les 

tenim”

“Els policies 
de la Regió 

Central estan 
molt arrelats al 

territori”

Cristina Manresa (Barcelona, 
1968) dirigeix des de finals de 
l’any passat la Regió Policial Cen-
tral dels Mossos d’Esquadra. En 
aquesta entrevista, valora l’assalt 

a la comissaria de Vic tres mesos 
després, alerta sobre l’increment 
del delicte d’estafa i demana més 
corresponsabilitat tant a la ciuta-
dania com a les institucions.
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Ara per ara, no. Està bé 
obrir comissaries, però tam-
bé s’han de poder dotar de 
recursos. Pensem que val la 
pena esperar que es graduïn 
noves promocions i, quan 
sigui el moment, parlar-ne 
i fer-ho ben fet. Hem de ser 
curosos a l’hora de prendre 
una decisió com aquesta. 
També hi ha peticions de 
Piera o Calaf i la resta de 
municipis de la regió esta-
rien en el seu dret d’exigir 
exactament el mateix. 

Sovint li pregunten què 
aporten i per què és impor-
tant que hi hagi dones als 
cossos policials. N’està can-
sada? 

M’agradaria deixar de ser 
notícia, voldria dir que ja 
hem normalitzat la situació. 
Mentrestant, però, expli-
car-me em posiciona com 
a referent perquè altres 
dones vegin que és possible 
ascendir i tenir un càrrec de 
responsabilitat dins d’un cos 
encara molt masculinitzat. 
També considero importan-
tíssima la percepció feme-
nina a l’hora de dissenyar 
polítiques de seguretat: ens 
fixem en coses que els nos-
tres companys no veuen. 

Fa pocs dies que han arxi-
vat la causa contra vostè pel 
referèndum de l’1 d’octu-
bre. Alleujada?

Sí, molt. No deixes de fer 
la teva feina, però conviure 

amb una situació com aques-
ta és una llosa. Celebrem que 
el tribunal hagi acabat dient 
que no veia cap indici de 
delicte. 

Els Mossos, com els peri-
odistes, no han de ser mai 
notícia?

Que es parli de nosaltres 
acostuma a ser mal senyal. 
Som un servei que ha de 
ser-hi, però treballant amb 
professionalitat i passant 
desapercebut. 

A la comarca d’Osona és 
on va començar fa més de 
25 anys el desplegament del 
cos. Hi ha menys vocació 
per ser policia ara que lla-
vors?

Amb els anys, a la vocació 
s’hi ha sumat l’experiència. A 
la comissaria de Vic hi tenim 
un equip fantàstic. No sé 
quanta gent s’ha presentat a 
aquesta última convocatòria, 
però segur que molta. I estic 
contenta que un 30% siguin 
dones. El percentatge anirà 
creixent. 

Viurem un estiu encara 
més normal que el de l’any 
passat?

Soc una persona molt opti-
mista. La pandèmia ha afavo-
rit el turisme interior i que 
molta gent hagi descobert 
les nostres comarques. Estic 
convençuda que aquest estiu 
una part important repetirà. 
La nostra zona és d’envejar, 
amb indrets meravellosos. 

cultiven marihuana en naus 
llogades o ocupant masies on 
no viu ningú. Patim també 
per les possibles baralles i 
lluites de poder entre ells, ja 
que hem de pensar en armes 
blanques i de foc. Insisteixo 
que és un tema que no s’ha 
d’abordar només en termes 
policials, sinó amb canvis 
legislatius. Ens hem de 
plantejar per què molta gent 
d’Europa ve aquí a cultivar, 
produir i distribuir.

Amb la fi de l’estat d’alar-
ma i el toc de queda, el gran 
repte és contenir els bote-
llons? 

A Osona no és un tema que 
ens preocupi especialment. 
La mateixa gent s’anirà auto-
regulant. Crec que en aques-
ta comarca no hi veurem 
imatges com les de dissabte a 
la costa. 

Que hagin baixat les 
denúncies per violència 
de gènere pot semblar una 
bona notícia, però ho és? I si 
els casos hi continuen sent 
i el que passa és que ara no 
afloren? 

És curiós. Durant el con-
finament vam pensar que 
les dones no denunciaven 
perquè estaven tancades 
amb els seus agressors. Vam 
posar a disposició un telèfon 
específic, vam continuar amb 
els seguiments... I amb la 
desescalada tampoc n’hi ha 
hagut una allau. Vull deixar 
clar que és molt important 

que les dones que pateixen 
maltractaments entrin en el 
circuit, ja sigui a través dels 
Mossos, anant als jutjats, a 
serveis socials o a associa-
cions. Per mi també és vital 
que aquest delicte surti cap 
enfora. Fa molta ràbia quan 
un cas greu acaba en homi-
cidi, vas al bloc de pisos i els 

veïns et diuen que es veia 
a venir. Per què no ens van 
trucar, doncs? Quan tenim 
detectat un cas, en fem 
seguiment i això també frena 
l’agressor. 

Vostè ha estat responsa-
ble de grans dispositius de 
seguretat. Què és més difí-
cil, coordinar la del Mobile 
World Congress o un gran 
premi de Fórmula 1 o tenir 

controlats 50 municipis, 
molts de petits, a Osona?

El segon, perquè amb els 
grans esdeveniments es trac-
ta d’organitzar, muntar… I hi 
participen operadors privats 
que també disposen de recur-
sos. El dia a dia, i la percep-
ció de seguretat subjectiva, 
genera més maldecaps. Sí 
que s’ha de destacar el paper 
indispensable de les policies 
locals, guàrdies urbanes, 
vigilants... Sovint portem a 
terme dispositius conjunts, 
igual que amb els cossos de 
l’Estat. 

Osona és una comarca 
segura?

Sí. I tranquil·la i amable. 
Em sembla un lloc fantàstic 
per viure. 

A la comissaria de Moià, 
Mossos i Policia Local com-
parteixen el mateix edifici. 
Hi ha diferències en les 
funcions que assumeix cada 
cos?

D’oficines com aquesta, 
conjuntes, en trobaríem més 
exemples arreu de Catalunya 
i no, a grans trets no hi ha 
diferència de funcions. Com-
partir la informació és fona-
mental, perquè vol dir que 
tots sabem què passa i treba-
llem en la mateixa direcció. 

A Prats de Lluçanès s’hi 
preveia obrir una oficina de 
proximitat, però ballava el 
nombre d’agents i els dies 
de la setmana. Treballen 
amb alguna data?

“Quan la gent se 
sent vulnerable, 

els uniformes 
proporcionen 
tranquil·litat”

“Els lladres de 
domicilis s’han 

‘reinventat’ amb 
la Covid: cultiven 

marihuana”
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Piscines Dodas
necessita

Personal
Interessats truqueu a:

607 86 02 76
93 886 18 45

Infermera per als serveis assistencials
 d’el nadal Serveis per a la Gent Gran

Requerim:
• Titulació acadèmica de Grau o 

Diplomatura en Infermeria.

Es valorarà:
• Recorregut curricular.
• Perfil competencial.
• Coneixements en el model 

d’Atenció Integral Centrada en 
la Persona.

Oferim:

• Contractació indefinida a jornada 

completa.

• Estabilitat i formació continuada.

• Retribució millorada segons 

el conveni d’aplicació (Nou

Conveni Català d’Atenció a la 

Gent Gran-GERCAT).

Envieu currículum abans del 31 de maig a l’àrea de RRHH
de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Rambla Hospital, 52 – 08500 Vic
e-mail: rrhh@fhsc.cat  -  www.fhsc.cat

Fundació Hospital
de la Santa Creu de Vic

Volem incorporar al nostre equip:

Visites, gestió i ampliació de la cartera de clients de Catalunya. Formació dels 
clients en la utilització de la maquinària.
Imprescindible:	 - Experiència en vendes adreçades al sector industrial.
Preferible: - Es valorarà positivament tenir formació de l’àrea tècnica, 

CRM i coneixements d’anglès o alemany.
S’ofereix: - Sou fix + variable.

- Vehicle, dietes i mòbil a càrrec de l’empresa.

tècnic comercial

Interessats envieu CV o contacteu amb:

Ronda Francesc Camprodon, 1 - Edifici CAN MAURICI 
08500 Vic - 938895493
www.intacvic.com - intac@intacvic.com

SElECCionEM per a 

Filial comercial espanyola d’empresa alemanya amb presència internacional i 
un dels líders en l’àmbit europeu amb més de 55 anys d’història en la fabricació 
d’equips d’elevació i transport de càrregues.

Donar suport administratiu al departament comercial. Realitzarà tasques tals com: 
atenció telefònica als clients, elaboració de pressupostos, registre de comandes, 
confecció d’albarans i factures, processament informàtic de dades, enviament de 
documentació i correus.

auxiliar administratiu/iva
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Les famílies de dos 
menors pagaran 
destrosses al mobiliari 
urbà de Ripoll

Ripoll Les famílies de dos 
menors hauran de pagar 
més de 2.000 euros per les 
destrosses que la matinada 
de dissabte van perpetrar 
al parc de la Devesa del 
Pla de Ripoll. Un vilatà va 
alertar la Policia Local que 
alguns joves malmetien 
papereres, fitons i fanals. 
Les dues patrulles que s’hi 
van dirigir van poder aturar 
i identificar dos joves veïns 
del municipi que s’escapaven 
del lloc dels fets després 
d’una persecució. Dos joves 
més van fugir. L’Ajuntament 
té previst reunir-se amb els 
pares dels nois i exigir-los el 
pagament de les destrosses i 
no descarta posar els fets en 
coneixement de la Fiscalia de 
Menors de Girona atenent 
la quantitat econòmica de la 
bretolada. J.R.

Vic

G.F.

Dimarts a la tarda al carrer 
Manlleu de Vic. Dos joves 
entren en una bijuteria i 
demanen al botiguer per uns 
anells de plata i per altres 
objectes que el botiguer, 
davant l’actitud sospitosa 
dels possibles compradors, va 
decidir no ensenyar. Al cap 
de mitja hora, la porta de l’es-
tabliment es va tornar a obrir 
i van aparèixer dos nois “amb 
caputxa i mascareta posada 
per tapar-se la cara”, que en 
un vist i no vist van agafar el 

patinet que el propietari de 
la botiga utilitza per moure’s 
per la ciutat i que en aquell 
moment tenia aparcat en 
un racó del local. “La meva 
reacció va ser sortir corrents 
al seu darrere i començar a 
cridar”, explica. Quan enca-
ra no els havia encalçat, un 
d’ells va caure a terra i va 
abandonar el vehicle. Segons 
el relat de l’afectat, eren els 
mateixos dos joves que una 
estona abans havien entrat 
a l’establiment “a prendre 
vistes”, i després de detectar 
un objecte de valor fàcil de 
sostreure “no van dubtar a 

tornar i agafar-lo encara que 
jo estigués a l’interior”.

Aquesta vegada el robatori 
no es va consumar,  i encara 
que el fet “pugui semblar 
anecdòtic” la persona afecta-
da també considera “patètic 
i preocupant” que els comer-
ciants “no puguem tenir ni 
un patinet a la botiga per por 
que entrin i se l’emportin”. 
Un cop comunicada la inci-
dència als Mossos, la policia 
li va explicar que és habitual 
que es robin aquests tipus 
d’objectes “perquè tenen 
poques conseqüències i són 
fàcils de revendre”.

Dos detinguts per 
robatoris en un forn 
i un domicili de 
Manlleu

Manlleu La Policia Local 
de Manlleu ha detingut els 
autors de diferents robatoris. 
El dia 2 de maig va detenir 
l’autor del robatori a un 
forn del carrer de la Pau. El 
lladre tenia també una ordre 
de crida i cerca, per això els 
agents el van detenir i es va 
posar a disposició judicial. 
D’altra banda, dimecres pas-
sat a la nit es va produir un 
robatori en un domicili al 
carrer Garcia Estrada. L’autor 
dels fets va ser detingut in 
fraganti per agents de la Poli-
cia Local. S’està investigant, 
conjuntament amb Mossos, si 
podria ser l’autor d’altres fets 
delictius recents. 

Ripoll fa aquest 
dissabte una jornada 
de neteja dels rius

Ripoll El Consell Comarcal 
del Ripollès, l’Ajuntament 
de Ripoll, el Consorci del Ter 
i l’institut Abat Oliba orga-
nitzen aquest dissabte una 
jornada de neteja de rius en 
el marc del Let’s Clean Up 
Europe. Serà a partir de 2/4 
de 10 del matí i treballaran 
en quatre grups al Roig, Can 
Guetes, la Devesa del Pla i la 
Font del Tòtil. Els punts de 
trobada seran a l’ajuntament 
i l’institut.

Josep Rull presenta el 
llibre ‘1 dia d’octubre 
i 2 poemes’ a Ripoll

Ripoll L’exconseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat Josep 
Rull, empresonat per l’1-O, 
presenta aquest divendres el 
llibre 1 dia d’octubre i 2 poe-
mes a la Biblioteca Lambert 
Mata de Ripoll. Serà a les 8 
del vespre i a l’acte també 
hi participaran l’alcalde de 
Ripoll, Jordi Munell, i l’ac-
tual conseller de Territori, 
Damià Calvet. 

Aturen unes obres a 
l’escorxador de Sant 
Vicenç que s’estaven 
fent sense permís

Sant Vicenç de Torelló Els 
serveis tècnics de l’Ajun-
tament de Sant Vicenç han 
obligat a aturar unes obres i 
han obert un expedient urba-
nístic disciplinari a l’empresa 
Mafriges per està portant a 
terme les actuacions sense 
els permisos necessaris. El 
grup municipal d’Indepen-
dents per Sant Vicenç, Vila-
seca i Borgonyà, a l’oposició, 
va demanar documentació 
referent a les actuacions que 
segons ells “estaven pro-
vocant molèsties als veïns” 
des de feia unes setmanes 
i va ser llavors quan es van 
constatar que no hi havia lli-
cència. L’alcalde, Èric Sibina 
(S-AM), deia que els serveis 
tècnics analitzaran tot el pro-
cediment i si es dona el cas es 
restituirà, i si no se seguirà el 
procés habitual.

“Van entrar a prendre vistes i 
després em van agafar el patinet”
Els lladres no van dubtar a actuar tot i que el botiguer era a l’interior

Desplegament policial per una baralla
Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Vic hi intervenen per calmar els ànims
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Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana fent tasques de vigilància al Passeig una estona després dels fets

Vic

G.F.

Un encarament entre un 
grup d’una quinzena de joves 
i un home aquest dijous al 
vespre al Passeig de Vic va 

desencadenar una nombrosa 
picabaralla. L’home va acon-
seguir escapar i refugiar-se 
en un domicili, segons els 
testimonis. Des de la finestra 
va increpar els agressors, 
que van intentar accedir a 

l’habitatge colpejant la porta. 
L’arribada dels Mossos i la 
Guàrdia Urbana va calmar 
els ànims. Hi havia molta 
expectació, i els agents van 
mantenir la vigilància mentre 
intentaven esclarir els fets.

Anuncieu-vos a la borsa
de treball

Per a més informació
truqueu al telèfon
93 889 49 49 
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Més d’una vintena de detinguts 
a Vic per la falsificació de 
carnets de conduir

Tres són membres del grup criminal i la resta haurien pagat per obtenir el document fals
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Moment en què els agents introdueixen al vehicle policial un dels detinguts de Vic

Vic

V.P.

Un informàtic que treballava 
a la Prefectura de Trànsit 
de Girona va aconseguir 
falsificar 1.845 carnets de 
conduir. Els altres membres 
de la xarxa, formada per 
una dotzena de persones, 
s’encarregava de la resta, 
buscar persones que esti-
guessin disposades a pagar 
entre 4.000 i 10.000 euros 
per obtenir el permís de 
circulació sense cap examen 
previ. Una operació conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i la 
Policia Nacional va posar fi, 
dimarts, a l’activitat delictiva 
del grup, que tenia una rami-
ficació a Vic, on es van dete-
nir tres membres del grup 
criminal i 21 persones que 
haurien pagat per obtenir 
un carnet de conduir sense 
haver passat cap examen. En 
total es van fer 14 entrades i 
escorcolls a tot Catalunya. A 
part del domicili del carrer 
Sant Antoni de Vic, on vivia 
un dels membres del grup, 
n’hi va haver a Sant Feliu de 
Guíxols, Calonge, Llagostera, 
Quart i Girona. 

La investigació policial va 
iniciar-se el mes de novem-
bre passat, quan es va detec-
tar l’existència de la trama 
criminal de venda de carnets 

falsificats. Durant aquest 
temps s’ha pogut identificar 
fins a 1.845 conductors de 
tot Catalunya que circulen 
sense haver passat, la majo-
ria, cap prova d’aptitud. 
També hi ha qui havia pagat 
pel carnet després de perdre 
els punts o d’altres que havi-
en aconseguit amb aquest 
sistema el de conducció de 
camió. Els guanys obtinguts 
serien substanciosos. A casa 
dels sogres de l’informàtic 
que treballava per la Prefec-
tura de Trànsit a Girona, la 
policia hi va trobar mig milió 

d’euros en metàl·lic. L’ope-
ració policial de dimarts es 
va iniciar a primera hora 
del matí. A Vic van entrar a 

diferents domicilis, un d’ells 
al carrer Sant Antoni on viu 
un dels membres de la xarxa. 
El desplegament policial en 

aquest carrer i a la plaça dels 
Màrtirs va aixecar expectació 
dels veïns. Els agents van 
requisar diversa documen-
tació i també s’hi va despla-
çar una unitat canina de la 
policia. Després de diverses 
hores d’escorcoll, la policia 
es va emportar el detingut. 
La magistrada titular del Jut-
jat d’Instrucció 1 de Girona, 
que porta al cas, va demanar 
a la policia que també es 
detingués a totes les perso-
nes que havien comprat els 

carnets de conduir falsos per 
prendre’ls declaració pro-
gressivament, tant de forma 
presencial com per video-
conferència. Dimecres ja 
n’havien detingut mig miler 
a tot Catalunya, una vintena 
dels quals a Vic, que ocupa-
ven els espais per a detinguts 
de la comissaria dels Mossos 
de Vic. La causa, oberta per 
delictes de falsedat, suborn, 
blanqueig i pertinença a 
grup criminal, consta de nou 
volums i té més de 6.000 
folis.

Pagaven entre 
4.000 i 10.000 

euros per tenir el 
carnet sense fer 

cap examen 

Dimecres van declarar sis veïns del Lluçanès

Vic

EL 9 NOU

Aquesta setmana han decla-
rat davant del Jutjat d’Ins-
trucció de Vic totes les parts 
implicades en l’incident 
que va tenir lloc el passat 
29 de novembre a Perafita, 
en el marc d’una protesta 
en contra de l’ampliació de 
la planta de compostatge 
de Fumanya, situada a Sant 
Martí d’Albars. Les sis per-
sones denunciades per un 
presumpte delicte de danys 
i lesions contra l’amo de 
Fumanya van negar els fets 
davant del jutge. L’advocat 
defensor, Antoni Iborra, va 

explicar en declaracions a 
l’Agència Catalana de Notíci-
es que la denúncia “és indis-
criminada i l’únic que fa és 
criminalitzar el moviment de 
protesta veïnal que s’oposa a 
l’ampliació de la planta”.

Dilluns, qui va declarar 
davant del jutge va ser la part 
denunciant, que va explicar 
que un grup de persones 
va llençar fems davant la 
casa de l’amo de Fumanya a 
Perafita, i que quan aquest 
va sortir a demanar que mar-
xessin va patir cops. Després 
d’escoltar les declaracions de 
les dues parts, el jutge haurà 
de decidir si arxiva la causa o 
si prospera i s’arriba a judici. 

Els investigats pels incidents  
davant de la casa de l’amo  
de Fumanya neguen els fets
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Vic/Ripoll

Txell Vilamala

A Osona i el Ripollès hi ha 
55.637 persones que entre 
el desembre i ara han rebut 
com a mínim la primera dosi 
de la vacuna contra la Covid-
19. Això vol dir que al voltant 
d’un 30% de la població de 
totes dues comarques ha 
començat a generar immuni-
tat davant del virus, amb per-
centatges especialment alts 
per sobre dels 70 anys i entre 
els treballadors essencials, 
de residències i l’àmbit de 
la salut. Durant l’última set-
mana la campanya també ha 
avançat amb força en la fran-
ja de 56 a 59 anys, i les xifres 
continuaran creixent ara que 
ja hi ha la possibilitat que 
demani hora qualsevol perso-
na nascuda a partir del 1971. 

El Departament de Salut, 
que insisteix que si algú no 
pot acudir a la cita faci el pas 
d’anul·lar-la, manté la previ-
sió de vacunar massivament 
a partir del juny la població 
d’entre 40 i 50 anys, mentre 
que al juliol serà el torn dels 
més joves. 

L’avanç de la vacunació es 
va reflectint de mica en mica 
en una millora incontesta-
ble dels indicadors. Osona, 
que va passar la tardor i 
l’hivern estancada en un 
risc de rebrot de 500 punts, 
l’ha aconseguit rebaixar a 
la meitat, i la velocitat de 
propagació del virus certifica 
que la pandèmia ha entrat en 
regressió, ja que actualment 
cada 100 persones afectades 
només l’acaben transmetent 
a 89 més. El Ripollès, amb un 
risc de rebrot de 231 punts 

Més de 55.000 vacunats
Un 28% de la població d’Osona i un 36% de la del Ripollès han rebut fins ara la primera dosi contra la Covid-19

MANEL  

PERNAL

Campdevànol  
60 anys

És agent rural i ja li han 
posat la primera de les 
dues dosis d’AstraZeneca, 
ara fa un mes i mig. L’en-
demà va tenir un refredat 
de nas, però ho atribueix 
al fet que “anava massa 
desabrigat i vaig haver 
de fer una hora de cua al 
CAP de Ripoll”, que és el 
centre que va triar perquè 
li posessin la injecció. A 
banda d’aquest inconveni-
ent, no ha notat cap efecte 
secundari atribuïble a la 
vacuna. J.R.

RAMON  

CUTRINA

Campelles  
55 anys

Malgrat que no creu massa 
en l’antídot contra la Covid 
ni tampoc li fa gràcia que 
l’hi posin, Ramon Cutri-
na assenyala que “quan 
em truquin, hauré de 
vacunar-me per la feina”. 
És paleta i, tot i que està 
empadronat a Ripoll, havia 
estat regidor del seu poble, 
Campelles. Ell pensa que hi 
ha un punt de manipulació 
en tota la gestió sanitària 
del virus, fins i tot s’arriba-
ria a creure que la vacuna 
“fos només un placebo”. J.R.

JUDITH 

LORDA

Sta. Maria 
d’Oló | 59 anys

Judith Lorda va aprofitar 
que dimecres no treballa-
va per vacunar-se al Sucre 
de Vic. Havia demanat 
hora a través del portal 
de cita prèvia la setmana 
abans, convençuda que 
és “indispensable” per 
tombar la Covid-19 i anar 
esborrant del mapa “el 
risc de contagiar-nos”. Si 
no hi havia contratemps 
d’última hora, després que 
li administressin el fàrmac 
de Pfizer la intenció era 
quedar-se a Vic a comprar. 

VALENTÍN 

FERNÁNDEZ

Vic
59 anys

És de Galícia, però viu a  
Vic, i a causa de la Covid-
19 fa dos anys que no ha 
vist la seva família. Tornar 
a casa, així com viatjar 
a l’estranger, és un dels 
incentius que l’han portat 
a vacunar-se: “Hem anat 
veient que és una malaltia 
que a vegades no es nota, 
però que també pot tenir 
efectes molt greus”. Dime-
cres sortia del Sucre “una 
mica més tranquil” que 
quan hi havia entrat. 

Els hospitals d’Osona encadenen per 
segona setmana consecutiva un des-
cens dràstic dels pacients ingressats 
a causa de la Covid-19. En paral·lel, 

l’avanç de la vacunació continua tra-
duint-se en una millora de tots els 
indicadors, des del risc de rebrot fins 
al ritme de propagació del virus o el 

percentatge de proves que donen po-
sitiu. La campanya ha posat una mar-
xa més els darrers dies amb la crida a 
la població de 50 a 59 anys. 

Jornada sobre 
l’impacte de la 
Covid a Osona
Vic Osona Debats proposa 
aquest divendres una jor-
nada sobre l’impacte de la 
Covid-19 a Osona. Consta-
rà de set conferències que 
s’aniran succeint al Casino 
de Vic entre les 4 de la tar-
da i les 8 del vespre amb 
l’objectiu d’analitzar els 
efectes de la pandèmia en 
àmbits tan diversos com la 
sanitat, l’economia, la cul-
tura o l’educació i el medi 
ambient.

i un ritme de transmissió 
d’1,06, també ha millorat 
després que fa tres setmanes 
repuntessin lleugerament 

els contagis. Una derivada és 
que els pacients ingressats a 
l’Hospital de Campdevànol 
continuen estables: tres amb 
infecció activa i cinc que es 
recuperen dels efectes de la 
Covid-19 malgrat haver dei-
xat de donar positiu.

Osona segueix la mateixa 
tendència i encadena per 
segona setmana consecutiva 
un descens dràstic de les 
persones hospitalitzades a 
causa del coronavirus. La 
xifra, que fa set dies era de 
52, ha passat a 30 i tot indica 
que continuarà baixant els 
propers dies gràcies a l’alen-
timent del ritme d’ingres-
sos. Ara mateix a l’Hospital 
Universitari de Vic s’hi està 
atenent 25 pacients amb 
Covid-19 (7 a l’UCI), mentre 
que al de la Santa Creu en 
són 4 i al Sant Jaume de Man-

lleu, 1. “Durant mesos vèiem 
que milloraven les dades de 
Catalunya i les nostres no, 
però fa un parell de setmanes 
que ens hem superposat a la 
corba global”, explica Oriol 
Morera, adjunt a la direcció 
del Consorci Hospitalari de 
Vic, “això no vol dir, però, 
que ens puguem permetre 
abaixar la guàrdia: la situació 
no està ni de bon tros resol-
ta”. 

Portes endins dels centres 
sanitaris han disminuït molt 
els pacients afectats pel virus 
de més de 70 anys i la mitja-
na d’edat se situa ara entre 
40 i 60 tant a l’UCI com a les 
plantes d’hospitalització con-
vencional. “És cert que grà-
cies a la vacunació no rebem 
gent gran en la mateixa pro-
porció que abans”, conclou 
Morera.

TONI  

PUJOL

Sant Joan  
58 anys

El propietari del bar 
El Tast, Toni Pujol, ha 
rebut aquesta setmana la 
primera dosi de la vacu-
na de Pfizer. Té 58 anys i 
de moment no ha passat 
la Covid-19. La injecció 
li van posar dimecres a 
l’antic escorxador de Sant 
Joan, després de rebre una 
trucada del centre d’aten-
ció primària citant-lo per 
ordre d’edat. Afirma que 
“no he tingut cap mena de 
reacció adversa”. J.R.

ANNA  

GUERRERO

Vic  
58 anys

Anna Guerrero es posa 
cada any la vacuna de la 
grip i amb la de la Covid 
tampoc ha dubtat: “Ho 
hem de fer, només cal pen-
sar en la gent que se n’ha 
anat”. No té cap diagnòstic 
que ho confirmi, però 
sospita que ella va passar 
la malaltia l’any passat. I 
diu que això la va espan-
tar. No entén per què hi ha 
tanta desconfiança envers 
les vacunes quan “cada dia 
ens fem un fart de pren-
dre medicaments”.

CUSTODIA 

CARRERA 

Vic  
55 anys

Li van enviar el missatge 
avisant-la que ja podia 
demanar cita i Custodia 
Carrera la va concertar di-
mecres a través del portal 
que ha habilitat el Depar-
tament de Salut. Té hora 
al Sucre de Vic la setmana 
que ve, però el que més 
espera a mesura que avan-
ci el procés no és viatjar o 
tornar a menjar fora, sinó 
treure’s la mascareta: “No 
m’hi he acostumat. Ho 
porto fatal”.

NÚRIA

CASALS 

Vic  
49 anys

Núria Casals és professora 
de Batxillerat i forma part 
dels col·lectius essenci-
als que es va començar a 
vacunar amb AstraZeneca 
fa quatre mesos, a prin-
cipis de febrer. Després 
dels canvis de criteri sobre 
l’administració d’aquest 
fàrmac, ara està pendent 
que l’avisin per a la segona 
dosi, però ella preferiria 
acabar de completar la 
pauta amb AstraZeneca, 
sense canviar de vaccí. 

JEP  

PALOMEQUE

Vic  
52 anys

Jep Palomeque ha anat 
provant de demanar cita 
per vacunar-se, però fins 
aquest dimecres el sistema 
no l’hi va permetre, ja que 
abans no admetia sol-
licituds de gent de menys 
de 56 anys. Ara ja té hora, 
i reconeix que ho esperava 
amb candeletes: “És neces-
sari, l’únic que podem fer 
per lluitar contra la pandè-
mia”. Veient el ritme que 
ha agafat la campanya, és 
optimista respecte a les 
setmanes que vindran.

DAVID

PRAT

Ribes de Freser   
37 anys

Si es compleixen les pre-
visions del Departament 
de Salut, al juliol hauria 
de començar la vacunació 
de la població de menys de 
40 anys. És el cas de David 
Prat, de Ribes, que expli-
ca que demanarà cita tan 
aviat com sigui possible: 
“Tinc ganes de treure’m la 
mascareta i, encara que no 
sigui 100% com abans, que 
puguem tornar a fer vida 
normal. La vacuna és la ma-
nera que s’acabi tot això”. 
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Vic

N.P./T.V.

Una senyora morint-se aga-
fada al ventilador de casa 
seva per intentar sufocar la 
falta d’oxigen. És una de les 
imatges que té gravada a la 
retina la cooperant vigatana 
Núria Toneu, que treballa 
des de fa gairebé 30 anys pel 
desenvolupament econòmic, 
educatiu i sanitari d’una de 
les regions més remotes de 
l’Índia. El país passa ara per 
un moment catastròfic a 
causa de la pandèmia, amb 
més de 4.000 defuncions 
diàries, i la Fundació Daniel 
Shah i Núria Toneu continua 
treballant a sobre el terreny 
per fer el més bàsic: repartir 
mascaretes i sabó, donar 
informació a la ciutadania i 
explicar per què és de vital 
importància mantenir la dis-
tància social. 

La zona on opera l’ONG, 
al districte de Kalyanpur, 
havia registrat una baixa 
incidència de casos durant 
la primera onada de la pan-
dèmia, però de mica en mica 
s’ha anat complicant la situ-
ació. “A la ciutat la gent està 
més connectada gràcies a la 
televisió, el mòbil, internet... 
Però aquí van veient morir 
els seus veïns sense saber 
que hi ha un virus ni com 
protegir-se”, explica Toneu. 
A la manca d’informació i 
mesures s’hi suma que els 
hospitals s’han col·lapsat 

i els afectats per la Covid-
19 ni tan sols tenen accés 
a assistència sanitària: “La 
gent mor als passadissos, als 
lavabos, als cotxes... Fins i tot 
al carrer. No hi ha prou res-
piradors i falten des de llits 
fins a personal”.

Tot plegat justifica que la 
cooperant vigatana utilitzi el 
terme “terrorífic” a l’hora de 
descriure la situació actual 
de l’Índia. Des que la funda-
ció va començar a treballar 
al país, l’any 1993, han posat 
en marxa escoles, centres 
sanitaris i, entre una llar-
ga llista de projectes, pous 
d’aigua potable i programes 
de desenvolupament rural, 

Repartiment de mascaretes en una zona rural de l’Índia
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Cooperants de la Fundació Daniel Shah & Núria Toneu, amb EPI

“a cada casa hi viuen com a 
mínim set o vuit persones 
i la distància social”, per 
exemple, “és molt difícil de 
mantenir”.   

L’altra cara de la moneda 
podria ser la vacunació, ja 
que el país és un dels grans 
productors mundials de fàr-
macs i medicaments, però 
ella explica que a les zones 
remotes hi ha molta por i 
desconeixement, de manera 
que costarà que la gent arribi 
a fer el pas: “Pensem que 
el govern hauria d’imposar 
la vacuna a la força, així 
com mesures més severes 

almenys durant un mes”. Si 
no s’apliquen aquestes res-
triccions, que Núria Toneu 
admet que veu molt lluny, 
continuaran empitjorant 
les xifres de defuncions i 
contagis, que a última hora 
d’aquest dijous superaven 
els 255.000 morts i els 23,3 
milions de casos confirmats 
de Covid-19. A curt termini, 
el futur pinta molt negre; 
segons la fundació, amb el 
risc que fins i tot desapare-
gui la població de les zones 
més remotes del país. L’Índia 
s’ofega.

Al país, que ara 
supera les 4.000 
morts diàries, hi 
ha 1.300 milions 

d’habitants

Codi QR per 
col·laborar amb 
la Fundació 
Daniel Shah & 
Núria Toneu

“L’Índia s’ofega. És una catàstrofe”
La cooperant vigatana Núria Toneu relata com s’està treballant sobre el terreny per repartir 

mascaretes i sabó i explicar a la població de les zones remotes que vivim en pandèmia

però ara mateix focalitzen els 
esforços en el repartiment 
de mascaretes i aquest paper 

d’altaveu i transmissió d’in-
formació. Toneu insisteix 
que és important perquè 
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D’ofici, cuidar
Les infermeres, que dimecres commemoraven el seu Dia Internacional, són el col·lectiu  

professional més nombrós en l’àmbit de la salut. A Osona en consten 807 de col·legiades i al Ripollès, 103 

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

A les comarques d’Osona i el 
Ripollès hi ha 807 i 103 infer-
meres i infermers adscrits als 
col·legis oficials de Barcelona 
i Girona. Es tracta de profes-
sionals que treballen als hos-
pitals, als centres d’atenció 
primària, en consultes pri-
vades, residències, escoles, 
universitats... I que acaben 
vertebrant el sistema sanitari 
per la missió de cuidar els 
pacients i les seves famílies 
més enllà d’un diagnòstic 
concret i l’objectiu de curar 
o conviure amb malalties. 
La Covid-19 no n’ha estat 
l’excepció: els infermers i 
infermeres vacunen, però 
també gestionen equips, 
han mantingut l’atenció als 
malalts ingressats, s’han cui-
dat dels cribratges massius 
i han acompanyat aquelles 
persones que no podien tenir 
ningú al costat durant els 
darrers minuts de la seva 
vida. 

“El que estem fent és el 
mateix que abans de la pan-
dèmia, però ara s’ha visibi-
litzat”, explica Eva Rovira, 
coordinadora del grau en 
Infermeria de la Facultat 
de Ciències de la Salut i el 
Benestar de la UVic-UCC. 
Des del seu punt de vista, 
acadèmicament el paper 
d’aquestes professionals fa 
anys que està reconegut, 
amb estudis de grau, màster 
i doctorat d’àmplia trajectò-
ria, però en termes socials la 
Covid-19 ha marcat un abans 
i un després: “Els mitjans de 
comunicació han ensenyat la 
nostra feina i això ha canviat 
la percepció de molta gent. 
Se’ns valora més”. 

Rovira ho explicava a EL 9 
NOU aquest dimecres, 12 de 
maig, Dia Internacional de la 
Infermeria i jornada de rei-
vindicació sobretot des dels 
sindicats. Com els col·legis 
professionals, recordaven 
que a Catalunya hi ha un 
“dèficit crònic” d’infermeres 
–en caldrien almenys 17.000 
més–, i que és urgent millo-
rar tant la seva estabilitat 
laboral com les “condicions 
precàries” que fan que mol-
tes acabin abandonant la 
professió o marxant a l’es-
tranger.  

La situació és especialment 
preocupant tenint en compte 
que, segons dades del Col-
legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Barcelona 
(COIB), els propers anys les 
persones tindran cada vega-
da més necessitat d’algú que 
les cuidi. Paloma Amil, vocal 
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Domínguez, divendres amb la Dolors i en Jaume de Can Sià

“Ens coneixem 
molt bé el 
territori i les 
famílies”

Rupit i Pruit

M.C./T.V.

Marta Domínguez no pot 
transitar pels carrers de 
Rupit sense que la parin 
a cada cantonada. No és 
cantant ni actriu, tampoc 
treballa a l’Ajuntament, 
però es nota que els veïns 
l’aprecien molt per la seva 
feina d’infermera rural. 
L’efecte, mutu, beu de 19 
anys visitant al Collsaca-
bra, i sobretot de la parti-
cularitat que Domínguez 
coneix a fons el pacient que 
té al davant, però també els 
seus fills, els pares, els ger-
mans... I el context concret 
d’on viu o el seu tarannà 
a l’hora de cuidar-se. “La 
principal característica 
de les infermeres rurals 
és aquest coneixement”, 
explica ella mateixa, “va bé 
saber la història de cadascú 

per entendre com viu la vida 
o com afrontarà una determi-
nada malaltia”.

EL 9 NOU va tenir l’oportu-
nitat d’acompanyar Domín-
guez divendres passat, durant 
una jornada laboral primer al 
consultori de Rupit i després 
en visites a cases de pagès. A 
Rosa Pedrosa, per exemple, 
li controla la diabetis: “Fa 

trenta anys que soc casada i 
ella abans ja es cuidava dels 
pares del meu marit. És una 
persona molt propera, com 
de la família”. Després tocava 
parada a Can Sià, on viuen 
en Jaume i la Dolors, de 93 
i 89 anys, per fer seguiment 
del Sintrom i portar-los els 
pegats que fa servir ell quan 
li surten llagues a les cames. 

L’empatia, diu Domín-
guez, “és clau en la cura de 
les persones”. I més en una 
feina que implica acompa-
nyar-les al llarg de la vida: 
“Tinc la sort d’estar al costat 
de molts dels meus pacients 
fins a la mort. La relació amb 
ells és especial, però la que 
queda llavors amb les seves 
famílies, també”.
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Codinach treballa a l’Institut Català de la Salut des de fa més de 20 anys

“Recomanaria 
provar tots els 
rols que ofereix  
la professió”

Sant Quirze de Besora

C.D./T.V.

Atendre i cuidar els 
pacients és la tasca més 
coneguda de totes les que 
fan les infermeres, però 
actualment també poden 
desenvolupar la seva car-
rera professional en tres 
àmbits més: la recerca, la 
docència i la gestió. Eva 
Codinach n’és l’exemple. 
Passa consulta al CAP de 
Sant Quirze de Besora, on 
també exerceix d’adjunta 
a la direcció, però a més a 
més està fent un doctorat 
i treballa com a professora 
associada a la UVic-UCC: 
“No cal que sigui tot de 
cop, però sí que anima-
ria els meus companys i 
companyes a provar els 
diferents rols que ofereix 
la infermeria, perquè el 

vessant assistencial millora 
la docència, la recerca per-
met atendre millor... Tots els 
àmbits estan relacionats i es 
poden retroalimentar”. 

Codinach és del parer 
que amb la pandèmia les 
infermeres han guanyat 
visibilitat, i que s’han donat 
a conèixer algunes d’aques-

tes funcions més enllà de 
l’estrictament vocacional. A 
l’altra cara de la moneda hi 
ha hagut la pressió: “Hem 
continuat fent el que fèiem, 
cuidar les persones, les 
famílies i la comunitat, però 
sí que ha sigut més feixuc i 
carregós per la quantitat de 
malalts i les baixes a dins 

dels equips”. Tot i que ara 
la vacunació va fent forat 
i obre una nova etapa, ella 
ho té clar: el dia de la infer-
meria hauria de ser sempre, 
no només un cop l’any. El 
motiu, que “mai deixem de 
respondre i som imprescin-
dibles per a la nostra socie-
tat”.

de Ciutadania del COIB, 
destaca que “l’envelliment 
progressiu de la població i 

la incertesa que provoquen 
els canvis socials i circums-
tàncies com la pandèmia fan 

que la cura, que és la funció 
primorial de les infermeres, 
sigui cada cop més impor-

tant.” Això vol dir que, si ara 
n’hi ha poques, en faran falta 
encara moltes més.

MARTA DOMÍNGUEZ, infermera rural

EVA CODINACH, adjunta a la direcció de l’EAP Sant Quirze de Besora
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Tornen a tancar un 
carril per les obres 
de l’esllavissada 
de Sant Joan

St. Joan de les Abadesses

Les obres derivades de l’es-
llavissada que es va produir a 
causa de les fortes pluges fa 
mig any a l’entrada sud de la 
N-260 a Sant Joan han obli-
gat a donar pas alternatiu 
als vehicles. Des de dimarts 
i durant un mínim de dues 
setmanes hi haurà semàfors 
que regularan el trànsit per 
permetre la consolidació del 
pont d’Oganes. Els vianants 
també hauran d’utilitzar la 
vorera més propera a la mun-
tanya. J.R.

La UVic celebra la 
jornada de portes 
obertes aquest 
dissabte

Vic Aquest dissabte els 
futurs universitaris podran 
visitar de forma presencial 
les instal·lacions de la Uni-
versitat de Vic i conèixer de 
primera mà l’oferta educati-
va que s’hi ofereix. L’horari 
d’obertura serà de 9 a 2 i de 4 
a 7. Es recomana fer reserva 
prèvia a través de la web. 

Simulació de com quedarà un cop s’hi facin els pisos previstos i es reurbanitzi l’espai que restarà de plaça

Vic

EL 9 NOU

En els propers dies està pre-
vist que comencin les obres a 
la plaça de la Noguera de Vic, 
on s’hi han de construir pisos. 
Durant la negociació del nou 
POUM es va acordar amb els 
propietaris d’aquest terreny 
privat reduir l’edificabilitat i 
canviar la disposició del bloc 
de pisos per poder mantenir 
una part de plaça pública. 
Aquesta opció, però, no satis-
fà els veïns i de fet aquest 
dijous al vespre Remei Reviu, 
entitat que demana l’atura-
da de les obres, va convocar 
una assemblea extraordinà-
ria a la mateixa plaça de la 
Noguera en què van assistir 
una vintena de persones. 
Entre els assistents, també 
hi havia persones vinculades 
als grups municipals d’ERC 
i Capgirem Vic que ara fa un 
any van donar suport a una 

moció demanant que s’aturés 
la construcció dels pisos, però 
que no va prosperar. A la tro-
bada, que a l’hora de tancar 
l’edició d’EL 9 NOU no havia 
acabat, pretenien explicar a 
les persones que han donat 
suport a Remei Reviu que 
aviat es construirà a la plaça i 
decidir com continuar la seva 

lluita a partir d’ara. Des del 
col·lectiu afegien que “mai no 
hi ha hagut cap apropament 
per part de la propietat o 
intent de negociació”.

L’espai on hi ha la plaça de 
la Noguera és un terreny pri-
vat però que els propietaris 
van acordar amb l’Ajunta-
ment cedir-lo temporalment 

perquè se’n fes un ús públic 
mentre no s’executessin les 
obres. L’any 2017 s’hi van fer 
obres per condicionar l’espai 
com a plaça. 

Des de Remei Reviu consi-
deren que es tracta d’un espai 
de socialització necessari al 
barri i demanen que es man-
tingui com està ara. 

L’opció prevista de fer-hi pisos i mantenir un espai públic més reduït no satisfà part dels veïns
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Inici imminent de les obres de   
la plaça de la Noguera de Vic
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L’acord entre Aixequem i Esquerra 
a Tona que els va permetre gover-
nar després de les eleccions muni-
cipals incloïa la possibilitat d’un 

relleu de la figura de l’alcalde entre 
partits a mig mandat. Finalment, 
s’ha acordat que Amadeu Lleopart 
s’hi mantingui fins al 2023.

Amadeu Lleopart, en una imatge d’aquest dijous a l’exterior de l’espai Muriel Casals de Tona

Entrevista a Amadeu Lleopart (Aixequem), alcalde de Tona

“L’estat de salut 
de l’equip de 

govern és bo. I no 
ho dic jo, sinó un 
politòleg extern” 

“Cal que es vagi 
acceptant que 
la manera de 

gestionar el poble 
és en equip’”

“Han coincidit 
diversos factors 
en el temps que 

han dificultat fer 
un pressupost” 

Tona

Guillem Freixa

L’equip de govern de Tona, 
format per Aixequem i 
Esquerra, ha anunciat que 
no hi haurà relleu en l’al-
caldia tal com s’havia posat 
sobre la taula a l’inici del 
mandat. Per què?

Hi havia el compromís de 
donar resposta a mig mandat 
a la qüestió de si hi havia 
continuïtat en l’alcaldia o bé 
relleu. Arribat el moment 
s’han valorat diverses coses. 
La primera és que amb relleu 
o sense, estàvem d’acord a 
mantenir l’estructura bàsi-
ca de funcionament: amb 
l’equip d’alcaldia com a òrgan 
de decisió bàsic i el treball 
transversal que ens perme-
ten els equips de regidoria. 
També estava assegurat el 
respecte i fidelitat als eixos 
del mandat que són feminis-
me, sostenibilitat, cultura, 
educació i participació ciuta-
dana. Amb tot això sobre la 
taula, als dos grups polítics 
ens va semblar que no era el 
moment d’un canvi en l’alcal-
dia. I més si tenim en compte 
que estem en pandèmia. En 
la política municipal cal ser 
prudent i en aquesta situació 
més.

Com definiria l’estat de 
salut de la coalició entre 
Aixequem i Esquerra?

L’estat de salut de l’equip 
de govern de Tona és bo. I 
no només ho dic jo, que soc 
part implicada i no hauria de 
ser jutge. Ho diu per exem-
ple l’anàlisi que ens ha fet 
un politòleg extern a qui li 
vam demanar que posés el 
termòmetre a l’acord. Les 
seves conclusions són posi-
tives després de fer diverses 
consultes a les bases de cada 
partit.

Han pogut rebatre l’argu-
ment que deia que governar 
en equip no seria pràctic?

El que vam dir fa dos anys 
era que segurament aquesta 
manera de governar en equip, 
d’una banda, podia alentir 

lició Aixequem-Esquerra es 
va prendre com a vàlida.

Les noves maneres de 
governar a vegades costen 
de transmetre. La població 
de Tona ho entén?

Sempre que podem inten-
tem fer pedagogia i reforç 
de la tasca que fem perquè 
s’entengui la nostra posició. 
Que es vegi que les decisions 
importants no depenen d’un 
alcalde sinó d’un equip. Ara 
bé, una part de la població 
potser encara va amb un 
altre clixé, associat a un 

certs processos però, de l’al-
tra, ens donaria respostes 
i solucions més plausibles 
i compartides. Ens donaria 
més seguretat en la presa de 
decisions.

I està guanyant l’alenti-
ment o les respostes com-
partides?

Jo em quedo amb la segona 
part. Ara mateix no sabria 
plantejar una dinàmica de 
govern municipal diferent a 
la proposta que des de la coa-

altre tipus d’alcalde. Encara 
tenim temps per continuar 
mostrant-nos com som i com 
volem fer les coses.

I l’oposició?
Només em puc referir a 

les declaracions i comenta-
ris que s’han fet en algun 
ple per part del portaveu de 
Junts per Tona, i ha semblat 
que no ho entenia o no ho 
volia acceptar. Se li hauria 
de demanar a ell. Però ha 
semblat que hi ha certa 
dificultat en veure el que li 
estàvem dient. És important 
que es vagi acceptant que la 
manera de gestionar el poble 
és en equip. I que per molta 
que sigui la responsabilitat 
de l’alcalde, per moltes que 
siguin les tasques vincula-
des a la seva figura, en el 
moment de prendre una deci-
sió sobre un tema concret al 
poble és l’equip d’alcaldia qui 
s’acaba pronunciant.

En aquest 2021 no han 
pogut aprovar un nou pres-
supost municipal. És una 
pedra a la sabata això?

Sense cap dubte.
I què ha passat?
Han coincidit diversos fac-

tors en el temps. Situacions 
que hem generat nosaltres 
i d’altres que hem heretat. I 
no ho dic com una crítica. Si 
per exemple s’observa el capí-
tol 1 del pressupost, el del 
personal de l’Ajuntament, es 
veu el gran pes que tenen les 
despeses fixes. Si hi afegim 
que hem apostat per iniciar 
l’ampliació del Camp de les 
Lloses, de la biblioteca o la 
posada en marxa de l’Espai 
Muriel Casals –amb les des-
peses de manteniment que 
comporta–, no és de fàcil ges-
tionar. I d’altra banda hi ha la 
pandèmia.

La pandèmia és a tots els 
municipis i han aprovat el 
pressupost municipal.

Per això poso l’accent en 
el d’altra banda. Perquè 
no utilitzem la pandèmia 
com a excusa sinó com a 
circumstància que cal des-
criure. I vol dir que hi ha 

hagut una reducció d’ingres-
sos significativa i despeses 
que s’han disparat. Per exem-
ple, en l’àmbit de l’educació, 
només en desinfecció de 
l’escola L’Era de Dalt s’han 
destinat 23.000 euros més 
a la partida de neteja que ja 
existia. 

Un pressupost prorrogat 
no és la millor manera de 
funcionar.

Vol dir que hi ha les matei-
xes partides del 2020 i no de 
noves. I que algunes d’aques-
tes estan a zero i d’altres 
que s’han de crear. I aquí 
comença aquest joc de combi-
nacions per trobar l’equilibri 
pressupostari: necessitem 
diners per la partida A, doncs 
busquem quins sobrants ens 
permeten cobrir-la.

Ha passat amb la reforma 
del clavegueram. Una neces-
sitat evident a Tona i que 
s’ha cobert amb l’import del 
festival Una Tona de Màgia. 
No hi havia alternativa?

De partides de les quals 
s’han tret diners n’hi ha 
diverses. La més visible i la 
més comentada ha sigut la 
d’Una Tona de Màgia. I hi 
ha altres partides que s’han 
hagut de suplementar, com 
per exemple la del clavegue-
ram, que és una necessitat 
clara. Però també la de sub-
vencions a entitats. Les deci-
sions sempre són complica-
des i es fan tenint en compte 
diversos factors.

I què van tenir en compte 
per l’ajornament del festival?

Ens ha sabut molt greu 
haver de suspendre l’edició 

del 2021. I dic simplement 
suspendre perquè hi ha 
qui parla de liquidar i no 
és de cap manera la nostra 
intenció. Si parlem de fer 
el festival al maig, com es 
feia habitualment, doncs cal 
una preparació prèvia que 
comença mesos abans i que 
les mesures del Procicat no 
ens permetien fer. L’any pas-
sat el vam reubicar a la tardor 
perquè ja hi havia coses pro-
gramades abans de l’aparició 
del coronavirus. I a l’hora de 
decidir si aquest 2021 ja ho 
desplaçàvem a la tardor s’han 
valorat els recursos econò-
mics i humans que tenia 
l’Ajuntament per fer-ho. 
L’any passat no es van fer ni 
la festa major de Sant Andreu 
ni la fira Joc Joc. Amb tot ple-
gat ben valorat, s’ha decidit 
centrar esforços a poder-les 
recuperar aquest 2021 i en 
canvi ajornar Una Tona de 
Màgia, que es va mantenir i 
fer l’any passat.

De màgia a Tona n’hi hau-
rà aquest any?

Espectacles de màgia n’hi 
haurà. I hi estem treballant. 
De fet, abans que sortís el 
comunicat de l’ajornament 
del festival per aquest 2021 ja 
vam compartir aquesta idea 
amb l’organitzador d’Una 
Tona de Màgia.

I amb quina idea treba-
llen?

Una de les partides que es 
manté és la de la programació 
estable de la sala La Canal 
per la varietat d’espectacles i 
importància que té. Aquesta 
programació està vinculada 

“Amb relleu o sense, 
estàvem d’acord a 
mantenir l’estructura 
bàsica de funcionament ”

Divendres, 14 de maig de 202114 L’entrevista
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Amadeu Lleopart, en una imatge d’aquest dijous a l’exterior de l’espai Muriel Casals de Tona

al projecte de Teatrets d’Oso-
na. Doncs dins d’aquesta 
programació estable, la idea 
és que hi hagi espectacles de 
màgia. 

Com un petit cicle de 
màgia?

Exacte, com un cicle dins 
de la programació estable 
que Teatrets d’Osona porta a 
la sala La Canal de Tona. És 
una idea que si no tingués 
un punt de treball al darrere 
no m’aventuraria a dir-la. 
Crec que pot donar resposta 
a les persones que estimen la 
màgia, i també a la iniciativa 
d’algun mag del poble, ja que 
oferim aquest projecte.

I de cara al 2022, quin Una 
Tona de Màgia es veurà?

En la cinquena edició ja 
es van veure alguns canvis. 
N’hi havia provocats per la 
situació de la pandèmia però 
altres eren per criteri. Més 
màgia al carrer, per exemple. 
O tal com s’ha parlat interna-
ment, la voluntat que hi hagi 
més màgia a les escoles del 
poble. Per tant, creiem que 
hi ha d’haver una revisió del 
format. Que estic dient que 
el festival canviarà del tot? 
En absolut. El que veiem és 
que cal una revisió del for-
mat. I en aquesta revisió del 
format voldrem que hi inter-
vingui la ciutadania.

Per consolidar un projecte 
polític novedós com el que 
proposen en faran prou amb 
quatre anys?

El politòleg que ens ha 
fet l’anàlisi a mig mandat, 
Ricard Vilaregut, comenta-
va que amb quatre anys no 
se’n fa prou per consolidar 
un projecte polític. I que per 
poder-lo consolidar, sempre 
parlant de projectes i no de 
persones, farien falta com 
a mínim dos mandats. Serà 

la ciutadania qui haurà de 
valorar aquest fet i decidir si 
hi dona continuïtat. Perquè 
nosaltres podem tenir un 
desig, pensar que anem en la 
bona direcció i que siguem 
pocs els que ho veiem així.

Estan treballant en un 
projecte concret de la mà 
d’Esquerra. Per assegurar-
ne la continuïtat hi ha sobre 
la taula presentar-se junts ja 
d’entrada?

Jo puc donar la meva opinió 

però crec que serà irrellevant 
ara mateix. En aquest tema, si 
s’arriba a plantejar, s’haurien 
de pronunciar les bases dels 
dos partits, i que les assem-
blees d’Esquerra i Aixequem 
detectin coincidències. O 
decidir mantenir-se per sepa-
rat en previsió d’una possible 
nova coalició. No estic donant 
cap notícia, simplement són 
opcions possibles. Jo, com a 
membre d’una assemblea, 
tinc una opinió i quan se’m 
demani l’expressaré però cal-
drà trobar un consens entre 
els dos partits si s’arriba a 
plantejar.

És com s’esperava això de 
la política municipal?

No, en alguns aspectes no. 
Hi ha de tot, però sí que hi 
ha un punt de decepció cap a 
certes conductes polítiques. 
Però la política municipal, 
un cop hi entres, tot ho veus 
des d’un altre angle. Aquesta 
pregunta me l’han fet moltes 
vegades des de l’Ajuntament 
mateix. T’ho imaginaves així? 
En alguns aspectes sí, però 
també m’he endut moltes 
sorpreses. Tant positives com 
negatives.

Hi serà més d’un mandat?
Encara que ho tingués pen-

sat i decidit no ho respondria 
aquí. Tot plegat ha de seguir 
un altre camí.

“Hi ha qui diu 
que volem 

liquidar Una 
Tona de Màgia i 

no és la intenció” 

	 	 	 	 PUBLICITAT	Serveis

info i reserves t. 621 21 43 29
carrer mataro 5, vic

L’horta de Planes Bones ha 
decidit començar a vendre
les verdures de collita 
pròpia i de proximitat.

Juntament amb fruites i diversos productes ecològics, i a poc a poc
aniran incrementant els articles que siguin del vostre interès perquè

us sentiu com a casa.

Volem començar el dia 15 de maig, que és la Festa de Sant Isidre, patró 
dels pagesos. Un dia molt adequat per començar a plantar les tomaqueres.

Obrirem a partir de les 10 del matí al Mas Planes Bones
Els assistents podran degustar alguns dels productes

que tindrem a l’espai de venda.

També hi trobareu planters d’horta i algunes flors.

Els clients que ho desitgin podran
APADRINAR UNA TOMAQUERA

que serà propietat seva i disposarà de tots els tomàquets
que la planta produeixi.

El preu de l’apadrinament serà de 5  la planta.

El Mas Planes Bones està situat a la Guixa. És un lloc de proximitat, km 0,
en un entorn natural, tranquil i amb aparcament gratuït.

Esperem que ens aporteu idees per anar incrementant la nostra oferta.

Comandes per WhatsApp al 685 856 426 · www.verduresplanesbones.cat

Divendres,	14	de	maig	de	2021 15L’entrevista
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Prats de Lluçanès

Roser Reixach 

Anna Gorchs

Filla de Prats de Lluçanès, 
després de la Guerra Civil es-
panyola va ser membre des-
tacada d’una xarxa d’evasió 
que passava clandestinament 
persones i documentació a 
través dels Pirineus, motiu 
pel qual va ser detinguda per 
la policia secreta de l’Alema-
nya nazi, la Gestapo, i reclosa 
al camp de concentració de 
Ravensbrück, el juliol del 
1944, després de passar més 
d’un any en presons france-
ses. Era Roser Fàbregas Vilà, 
que en casar-se va adoptar 
el cognom del marit, de 
nacionalitat francesa, i va ser 
coneguda a partir d’aquell 
moment com a Roser Fluvià. 
El seu cas, que ha passat 
desapercebut al seu poble 
natal durant prop de 80 anys, 
amplia a quatre el nombre de 
pradencs i pradenques que 
van viure en la pròpia pell 
l’horror nazi.

Roser Fàbregas, que va 
néixer a Prats de Lluçanès 
el 8 d’octubre de l’any 1900, 
era filla de Ramon Fàbregas 
Parés i Teresa Vilà Muns. 
La família vivia al carrer 
Resclosa, a la casa anome-
nada Cal Vicenç, on el pare 
treballava de fuster. L’any 
1923 va casar-se amb Josep 
Fluvià Llorens, natural de 
Sant Llorenç de Cerdans, 
a la Catalunya Nord, que 
s’havia establert a Prats de 
Lluçanès per motius laborals. 

El matrimoni va tenir el seu 
primer fill el 1927 i el segon 
va arribar quatre anys des-
prés, quan la família Fluvià 
s’havia traslladat a Vic. Al 
cap d’un temps van marxar a 
viure a Barcelona i ja abans 

de l’esclat de la Guerra Civil 
espanyola es van instal·lar a 
França, a la població natal del 
marit. 

El 1939, en ple èxode de 
republicans cap a territori 
francès, Roser Fluvià va 
començar a ajudar algunes 

persones que es desplaçaven 
en la retirada. Era el mateix 
any en què el seu pare, 
Ramon Fàbregas, que durant 
la Guerra Civil s’havia signi-
ficat a favor de la República, 
va ser detingut i sotmès a 
un judici sumaríssim. La 
sentència va ser de 12 anys i 
1 dia de presó per un delicte 
de rebel·lió militar, una con-
demna que va complir a la 
presó Model de Barcelona, 
d’on va sortir en llibertat 
provisional tres anys més 
tard.  

L’activitat clandestina de 
Fluvià es va intensificar amb 
l’inici de la Segona Guerra 
Mundial. Va participar en 
una xarxa de la resistència 
francesa, al sud del país, que 
col·laborava amb els serveis 
d’intel·ligència britànics i 
que va organitzar un sistema 
de salvament de persones 
que majoritàriament fugien 
del nazisme a través dels 
Pirineus. El seu fill petit, 
Enric, resident actualment a 
Perpinyà, rememora encara 
alguns dels episodis viscuts 
en tots aquells anys quan 
casa seva es va convertir en 
refugi de persones que, pro-
vinents de diversos països 
europeus, havien d’arribar 
d’alguna manera i en tot 
moment de forma clandes-
tina a l’Estat espanyol per 
incorporar-se des d’allà 
a l’exèrcit aliat del nord 
d’Àfrica o a Anglaterra, o 
simplement fugir de l’avan-
çament nazi. S’ha de tenir 
en compte que una vegada 

Una pradenca  
a Ravensbrück 

Roser Fluvià va participar activament en la resistència francesa  
i va sobreviure a l’horror nazi: va rebre diversos reconeixements, 

com la distinció de la Legió d’Honor francesa

aquestes persones trepitjaven 
l’Estat espanyol, si eren inter-
ceptades podien ser detingu-

des d’immediat i traslladades 
a centres d’internament diver-
sos, o a una presó o a un camp 

Nascuda a Prats 
el 1900, la seva 
família vivia al 
carrer Resclosa,  

a Cal Vicenç 

Des de França va 
ajudar persones 
que fugien del 

nazisme a través 
dels Pirineus

Un camp per a dones
Prats de Lluçanès

R.R./A.G. 

Roser Fluvià va estar reclo-
sa nou mesos al camp de 
concentració alemany de 
Ravensbrück, destinat majo-
ritàriament a dones i per on 
van passar gairebé 130.000 
presoneres entre 1939 i 1945, 
a més d’uns 20.000 homes.

Segons dades del Memorial 
Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya, entre les pre-
soneres hi havia una vintena 
de catalanes, com és el cas de 
Neus Català, possiblement 
la més coneguda per la gran 
tasca de difusió que va fer 

dels horrors que hi van viure. 
S’estima que el total de vícti-
mes mortals en aquest camp 
va ser d’entre 20.000 i 30.000 
persones, encara que algunes 
altres fonts ho amplien al 
triple. 

Les condicions de vida 
per a les presoneres, que 
treballaven en la producció 
d’armament per a empreses 
alemanyes, eren duríssimes, 
i algunes van ser objecte 
de macabres experiments 
mèdics. Fluvià va ser una de 
les que va aconseguir sobre-
viure. D’ella en fa esment 
Montserrat Roig al seu llibre 
Els catalans als camps nazis.

Va estar reclosa 
nou mesos 
al camp de 

concentració de 
Ravensbrück 

Una imatge de la pradenca Roser Fluvià, que va morir a Perpinyà el 1983
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Dones treballant al camp de Ravensbrück, situat al nord d’Alemanya, a uns 90 quilòmetres de Berlín
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de concentració, o retornades al 
país d’on provenien. Per aquest 
motiu el seu objectiu immediat 

era arribar a algun dels con-
solats aliats que hi havia a 
Barcelona. Fluvià va tenir un 
paper destacat en aquesta 
xarxa, que també passava de 
forma clandestina documen-
tació i diners. A més d’aco-
llir persones a casa seva, la 
pradenca era punt d’enllaç i 
alguna vegada fins i tot havia 
actuat de guia fins endinsar-
se en territori espanyol. 

Enric Fluvià recorda la pro-
funda desesperació que van 
patir després de la detenció 
de la seva mare l’any 1943, 
perquè “durant el temps que 
va estar a Ravensbrück, que 
no sabíem pas on era, no en 
vam tenir cap notícia, i ens 
pensàvem que no la veuríem 
més”. Roser Fluvià va ser alli-
berada del camp de concen-
tració nazi el 10 d’abril del 
1945. Va morir a Perpinyà el 
1983, va tenir molt present el 
seu pas pel camp de concen-
tració nazi de Ravensbrück 
durant la seva vida.

Una llista en augment
Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

Prats ha estat municipi 
pioner a la comarca en la 
col·locació de llambordes 
Stolpersteine, i l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb 
el Memorial democràtic, 
ja l’abril del 2019 va retre 
homenatge a dos veïns del 
poble deportats a un camp 
de concentració nazi amb la 
col·locació d’una llamborda 
al davant del seu domi-
cili. Es tracta de Melcior 
Capdevila Roca, que va 
estar reclòs a Mauthausen 
i que va aconseguir sobre-
viure, i de Josep Terrade-
llas Noguera, que va estar 
a Mauthausen i després 
a Dachau, on va morir. 
Arran de les investigacions 
de Roser Reixach i Anna 
Gorchs, posteriorment 

es va conèixer l’existèn-
cia d’un tercer pradenc, 
Francisco Rovira Viñolas, 
que va estar internat a 
Dachau i que en va poder 
sortir viu. Està previst que 
a finals d’aquest mes de 
maig s’instal·li també una 
llamborda al davant de la 
casa on va viure. 

Igual com s’ha fet amb els 
altres tres pradencs depor-
tats, la intenció és homenat-
jar Roser Fluvià amb una 
llamborda Stolpersteine. A 
part, comptant amb la col-
laboració del seu fill, que 
els ha cedit documentació 
diversa, Reixach i Gorchs 
estan treballant en una 
detallada biografia d’aques-
ta pradenca que amb la seva 
activitat clandestina va con-
tribuir d’alguna manera a 
la victòria aliada i a la fi del 
nazisme a Europa. 

Ordre de la Legió d’Honor
Prats de Lluçanès Roser Fluvià va rebre diverses conde-
coracions i reconeixements, de l’Estat francès, del govern 
britànic i del nord-americà, entre ells l’Ordre Nacional 
de la Legió d’Honor, concedida pel llavors president de la 
república francesa, Valéry Giscard d’Estaing. Es tracta de la 
distinció més elevada que concedeix el govern francès a les 
persones o col·lectivitats que han fet mèrits extraordinaris 
en l’àmbit civil o militar.
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Una imatge de la pradenca Roser Fluvià, que va morir a Perpinyà el 1983
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Enric Fluvià, fill petit de Roser Fluvià. Viu a Perpinyà
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Jaume Ordeig
i Font

Morí cristianament el dia 10, a l’edat de 87 anys.

A.C.S.

Els seus germans, Ramon ( ) i Mercè; nebots, Enrica i Martí ( );
renebot, Ricard; cosins i família tota, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, preguem que el tingueu present en les vostres oracions i 
us agraïm les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a 
l’acte de l’enterrament.

Montesquiu/Sora, maig de 2021

Montserrat Parés
i Casases

Ha mort cristianament el dia 10, a l’edat de 74 anys.

A.C.S.

Els seus cosins, tota la família i amics, en participar-vos tan sen-
tida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions i 
us agraeixen les mostres de condol, així com l’assistència a l’acte 
de l’enterrament.
També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i 
tot el personal de l’Hospital Universitari de Vic i l’Hospital del 
Sagrat Cor de Barcelona, pel seu caliu humà i les atencions re-
budes.

Vic, maig de 2021

Jordi Lázaro
i Medina

Ha mort cristianament el dia 11, a l’edat de 64 anys.

A.C.S.

Els seus germans, Mn. Ricard, Imma, Xavier, Meritxell i Joan, 
M. Mercè, Marta i Jordi; nebots, tietes, cosins i tota la família,  
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu 
en les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol, així 
com l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Folgueroles, maig de 2021

Jaume Rovira
i Jordà

Ha mort cristianament el dia 8 de maig, a l’edat de 78 anys.

A.C.S.

Els seus: esposa, Maria; fills, M. Àngels i Juli; les nenes Júlia 
i Laia; germà, Bernat; germans polítics, M. Mercè, M. Carme i 
Pere; nebots, Cristina, Montse, Josep Maria i Ester, familiars i 
amics es dolen de la seva pèrdua, us demanen que en tingueu un 
bon record i que pregueu per ell, i agraeixen les mostres de con-
dol rebudes així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Malla, maig de 2021

Joan Manel
Vilamú

i Perernau
1965-2021

Treballador de Tac Osona.

D.E.P.

El nostre condol a la família, 
amics i companys.

Vic, maig de 2021
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Segell de 
transparència  
a 16 consistoris 
d’Osona i el 
Ripollès 

Vic/Ripoll

S.B.

El grup de recerca Comuni-
cació Sonora, Estratègica i 
Transparència (comSET) de 
la UAB ha atorgat el reconei-
xement a la transparència 
informativa a les webs insti-
tucionals de 16 administraci-
ons públiques de les comar-
ques d’Osona i el Ripollès. 
L’acte, celebrat de forma vir-
tual dilluns passat, va repar-
tir 14 segells de transparèn-
cia als ajuntaments osonencs 
de Calldetenes, Centelles, 
Gurb, les Masies de Voltregà, 
Manlleu, Montesquiu, 
Prats de Lluçanès, Sant 
Hipòlit de Voltregà, Sant 
Julià de Vilatorta, Taradell, 
Tavèrnoles, Tona, Vic i 
Vilanova de Sau. Pel que fa al 
Ripollès, són dues les pobla-
cions que superen el 50% de 
transparència que exigeix el 
comSET: Ripoll i Molló. El 
Consell Comarcal d’Osona 
també ha obtingut el segell 
amb una puntuació del 90% 
que la situa entre les 10 
comarces més transparents. 
Tavèrnoles, amb 316 habi-
tants, ha obtingut el segell 
en totes les edicions, i per 
setè any consecutiu Vilanova 
de Sau és el municipi més 
petit que obté aquest reco-
neixement, amb 299 habi-
tants. També cal remarcar 
que els ajuntaments de Prats 
de Lluçanès, Sant Hipòlit de 
Voltregà i Vic han obtingut 
el 100% de puntuació possi-
ble. El grup de recerca també 
va detectar que els consis-
toris encapçalats per dones 
obtenen millors resultats. 
En total, 121 ajuntaments, 11 
consells comarcals i 3 diputa-
cions de Catalunya han rebut 
el Segell Infoparticipa 2021.

Olost

EL 9 NOU

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya ha donat 
la raó a l’empresa Sorea que 
va denunciar que l’adjudi-
cació directa d’unes obres 
d’ampliació de la xarxa d’ai-
gües d’Olost al Consorci per 
la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya (CONGIAC-
GIACSA) era un frau de llei. 
Les obres es van encarregar 
per part de l’Ajuntament 
d’Olost a través de la junta 
de govern a aquest consorci 
públic de gestió de l’aigua 
–que agrupa 25 ajuntaments 
catalans– el 17 de juny de 
2016 per un preu de 75.454 
euros. L’Ajuntament d’Olost 
considerava que podia adju-
dicar les obres sense un 
procés de contractació obert 
perquè es feia a través d’un 
consorci públic, CONGIAC, 
que presta el servei d’aigua 
de forma directa, i que té 

un ens instrumental, que és 
GIACSA, a través del qual 
ho executa. Segons la sen-
tència, l’adjudicació no res-
pecta la normativa de lliure 
competència. Per l’empresa 
Sorea, la decisió judicial 

“qüestiona la gestió directa 
del servei d’aigua dels muni-
cipis que s’han adherit al 
consorci”, entre els quals hi 
ha Campdevànol, Campro-
don i Llanars, al Ripollès; i 
Olost i Sant Bartomeu del 
Grau, d’Osona. Sorea creu 
que aquest sistema “elimina 
la possibilitat que empreses 
especialistes en la gestió 

del cicle integral de l’aigua 
puguin presentar una pro-
posta en un context de lliure 
competència”.

Tant l’alcalde d’Olost, 
Josep M. Freixanet, com el 
gerent de CONGIAC, Albert 
Testart, han confirmat a 
EL 9 NOU que presentaran 
recurs contra la sentència al 
Suprem. Emmarquen el con-
tenciós en una “ofensiva de 
Sorea contra tots els intents 
de les entitats públiques de 
desenvolupar un mecanisme 
mancomunat de gestió de 
l’aigua”. Posen l’exemple 
també d’Onaigua, l’empre-
sa pública que impulsa el 
Consell Comarcal d’Osona 
per donar el servei d’aigua 
en baixa als ajuntaments, i 
contra la qual Sorea també 
ha presentat un contenciós. 
Testart assegura que l’es-
tructura jurídica del consorci 
s’ha adaptat a la llei darre-
rament i que no respon a la 
que hi havia l’any 2016.

El TSJC anul·la l’adjudicació d’unes 
obres de l’Ajuntament d’Olost al 
consorci públic d’aigües COngiAC

La sentència dona la raó a Sorea perquè no es respecta la lliure competènciaLa reforma del 
pont del tren de 
Ripoll tindrà un 
cost d’1,2 milions

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

La comissió de seguiment pel 
desdoblament de l’R3 es va 
reunir aquest dimarts amb 
representants del Ministeri 
de Transports i Mobilitat de 
l’Estat. En la trobada virtual 
hi van prendre part l’alcal-
dessa de Vic, Anna Erra, i l’al-
calde de Ripoll, Jordi Munell. 
Entre els detalls que s’hi 
van desgranar hi ha el pres-
supost que es destinarà a la 
reforma del pont del tren de 
Ripoll, que serà d’1,2 milions 
d’euros. Tot i que les obres 
estan previstes en la primera 
fase del Pla de millores de 
Rodalies, per tant abans del 
2025, no es va concretar el 
seu inici. La durada seria de 
cinc mesos i mig. En la reu-
nió també es va anunciar que 
aquest any es licitarà l’estudi 
informatiu entre Centelles 
i Vic, un pas imprescindible 
per avançar en el desdobla-
ment del tram. També s’està 
pendent de la duplicació de 
via d’un quilòmetre a la sor-
tida de l’estació de Vic.

Olost presentarà 
recurs contra  

la decisió judicial 
al Tribunal 

Suprem 
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Veïns d’aquest tram del carrer Major tenien problemes per accedir al garatge

Allargaran el tram del carrer Major 
de Sentfores amb pas alternatiu

S’avançarà el semàfor del cantó de Santa Eulàlia a petició dels veïns 

Vic

V.P.

A petició d’alguns veïns que 
es queixaven que la cua dels 
vehicles que s’aturaven pel 
semàfor de Sentfores-La Gui-
xa els obstaculitzava accedir a 
casa seva, s’allargarà el tram 
de prova amb trànsit alter-
natiu del carrer Major fins a 
l’entrada del nucli venint de 
Santa Eulàlia. El semàfor, per 
tant, s’instal·larà uns metres 
abans i també s’hi pintarà un 
pas de vianants. Aquestes són 
dues de les decisions que ha 
pres la comissió de treball 
formada per la Diputació 
de Barcelona i els ajunta-
ments de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Muntanyola i Vic. 
Altres mesures que s’incor-
poraran en els propers dies 
a la prova pilot que s’aplica 
des del 22 de febrer van 
encaminades a reduir més la 
velocitat en què circulen els 
vehicles. L’Ajuntament de 
Vic va informar-ne dijous per 
carta als veïns de Sentfores 
i va assegurar que se seguirà 
estudiant el correcte funci-
onament de la prova pilot a 
través de les càmeres instal-
lades i dels aforaments de 
trànsit per garantir la segure-
tat dels vianants.

La decisió de convertir el 
carrer Major de Sentfores en 

un vial d’un sol carril amb 
pas alternatiu dels vehicles 
d’anada i tornada regulat per 
semàfors va aixecar protestes 
dels veïns de Santa Eulàlia 
de Riuprimer i Muntanyola, 
així com dels respectius 
ajuntaments, que van reco-
llir durant els primers dies 
un miler de firmes i van fer 

una marxa lenta en contra 
de la mesura. En la carta que 
l’Ajuntament de Vic també 
ha fet arribar als veïns els 
demana que els presentin les 
propostes de millora de la 
prova pilot, que es va anun-
ciar inicialment que duraria 
uns dos mesos però que de 
moment es manté. 

Inici de les obres  
a l’enllaç de la C-17   
a Sant Martí

Sant Martí de Centelles El 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat iniciarà aquest 
mes les obres de millora del 
nus de la C-17 a Sant Martí 
de Centelles. Les obres tenen 
un pressupost de 2,4 milions 
i duraran nous mesos. Preve-
uen la supressió de l’actual 
incorporació en sentit sud 
amb la construcció d’un nou 
vial d’enllaç que permetrà 
crear un carril d’incorporació 
més llarg que donarà més 
seguretat. A la vegada, es 
modifica el vial de sortida 
cap a Sant Martí i Aiguafreda 
per als vehicles que circulen 
en sentit sud per la C-17, que 
es desplaça uns metres al 
nord. El nou nus es constru-
eix als terrenys que queden 
entre el carrer Cingles de 
Bertí, la C-17 i la via del tren. 
Aquest maig també comen-
çaran les obres de millora del 
ferm en un tram de nou qui-
lòmetres entre Tagamanent 
i Centelles amb una inversió 
de 3,6 milions. 
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Avui a Twitter he vist una piula-
da de l’escriptora Gemma Pasqual 
amb la imatge d’un grafit que 

desconec si és seva però que m’ha encantat. Diu: 
“T’estimo com d’aquí a quan es proclami la Repú-
blica”. M’ha recordat quan jo era petita i li deia a 
la meva mare: “Mama, t’estimo com anar a lluna”. 
Igual de lluny. O més. I després de somriure amb 
la inventiva de la gent, que és infinita i sort d’ella 
a Twitter, he pensat que estic cansadíssima del 
tema. Però molt. I que bé es valia un article això 
de la República que no arribarà mai. 

Em tenen avorridíssima amb això de formar 
govern. A vosaltres, no? La veritat és que no aca-
bo d’entendre a què ve tanta, tanta, tanta inope-
rància. Deu ser per allò que en realitat no tenen 
cap pressa per implementar els mandats del poble 
–suposo–, per allò que la poltrona crida, el sou és 
interessant i arribar a acords cansa. Suposo que 
això de la independència ho devem voler només 
els que votem i no gaire els qui votem per imple-
mentar-la. Ja té gràcia la cosa. I sí, ho sé, es veia 
a venir, també. No serem una república indepen-
dent ni d’aquí a 100 anys perquè els partits que 
la defensen tenen massa retrets a fer-se i s’odien 
massa. I per això, estimar fins la República és tota 
una vida, o encara més, molt més, tot el temps de 
dues vides. O qui sap si tres o quatre, al pas que 
anem. 

Em fa tristesa haver votat tan convençudament 

tots els cops que he votat el que he votat. I al 
mateix temps us diré que no puc votar una altra 
cosa que no sigui República i independència: ara o 
d’aquí a anar a la lluna i tornar. Perquè l’alternati-
va no em convenç en cap sentit, em fa no tristesa, 
no, sinó angúnia. I és pitjor. Perquè de la tristesa 
un en va sortint, amb sort, però el que et fa angú-
nia te’n fa per sempre. 

Ara, com dic això també us dic que estic dece-
buda i cansada i molt, molt, molt fins als ovaris 

d’aquesta guerra de partits i d’aquest anar recri-
minant, culpant, senyalant i fent el ridícul. No 
som pas tants els que ens podem ajudar de veritat 
si l’objectiu és de veritat. No som pas tants i ens 
hem d’entendre. Perquè si no, és que l’objectiu no 
s’ho val, que no ens el creiem, que no el volem de 
debò. Calleu tots d’una vegada amb tuits i incri-

minacions i poseu-vos a formar un govern que 
treballi de veritat per la República. Aquesta que 
arribarà tardíssim, tant que ja ens haurem estimat 
del tot, però que, si no comencem a construir ja, 
de seguida i sense tantes merdes, no cal que l’es-
perem perquè no vindrà. 

Ja sé que viure del passat no serveix de res, però 
us ho diré tan clar com sé: el camí de veritat era el 
de Junts pel Sí. Qualsevol altra guerra de partits 
va de partits i no de República. I no, jo no us esti-
maré fins que s’implementi la República. Ja no us 
estimo gaire ara, de fet. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

No serem una república 
independent ni d’aquí a 100 

anys perquè els partits que la 
defensen tenen massa retrets 

a fer-se i s’odien massa. I 
per això, ‘estimar fins la 

República’ és tota una vida

EL 9 NOU

El fantasma d’una repetició 
electoral plana des de fa dies 
sobre la política catalana. Les 
dues investidures fallides del 
candidat d’ERC, Pere Arago-
nès, van marcar al calendari 
la data del 26 de maig. Si 
aquell dia no hi ha acord, 
s’activarà automàticament 
el compte enrere cap a noves 
eleccions. Les reiterades 
topades de l’última legisla-
tura entre JxCat i ERC no 
han impedit que els dos socis 
aspirin a reeditar un govern 
de coalició, però els retrets 
mutus durant una negociació 
que en tres mesos no ha cul-
minat en cap acord projecta 
incertesa sobre el futur. I 
això en un moment en què, 

amb els estralls provocats 
per la pandèmia, convé fugir 
de provisionalitats i bastir 
un govern fort per afrontar 
amb garanties el camí de la 
recuperació. 

Les eleccions del 14-F, 
celebrades en plena tercera 
onada de la Covid-19 i amb 
una participació de només 
el 53,5%, la més baixa regis-
trada mai en uns comicis 
al Parlament, es van acabar 
amb un triple empat entre 

PSC, ERC i JxCat. Els socia-
listes, primers en vots, van 
igualar a 33 escons amb ERC, 
un més que JxCat. Aquesta 
aritmètica abocava a pactes. 
Però els vetos previs, amb el 
compromís dels partits inde-
pendentistes de no governar 
amb el PSC, i el dels socialis-
tes d’anunciar que no farien 
govern amb formacions que 
tinguessin com a objectiu la 
independència, ho complica 
tot. Sí que els partits inde-

pendentistes van assolir el 
52% dels vots, però l’escru-
tini, i l’agenda política, que 
inclou moltes altres variables 
a banda del vector indepen-
dentista, hauria d’interpel-
lar les formacions polítiques 
per asseure’s, escoltar-se, 
entendre’s i arribar a acords 
amb una mirada llarga. En 
primer lloc perquè resoldre 
la investidura només és sal-
var un primer escull, però, 
després, un govern ha de 

governar, per la qual cosa 
fa falta una majoria parla-
mentària que fins ara ningú 
ha estat capaç de construir. 
ERC, que té un pacte amb la 
CUP, ha obert negociacions 
amb els Comuns per inten-
tar un govern en minoria i, 
paral·lelament, la CUP ha 
convocat una cimera amb 
ERC i JxCat per reconduir 
la situació i on només s’ha 
aconseguit un acord de 
mínims per desencallar l’ini-
ci de la legislatura. Arribats 
en aquest punt cal exigir 
responsabilitat a tothom per 
no abonar el descrèdit de la 
política amb la percepció que 
importa més l’estratègia par-
tidista que l’interès ciutadà. 
Pactar un govern no es pot 
deixar aparcat en doble fila. 

La urgència de pactar 
un govern sòlid

T’estimo com d’aquí a quan...
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Jaume Salés                          

Tot i que aquestes ratlles s’escriuen poc temps 
després que saltés l’alarma en les negociaci-
ons entre forces independentistes de cara a 
formar un govern d’aquest caire que gestioni 

el nostre futur immediat des de la Generalitat de Catalunya, 
l’article no va d’això. Tot i que el món independentista, que 
sembla més un orgue de gats que no pas una coral ben afinada, 
està en alerta des de fa uns dies perquè les negociacions estan 
encallades des del començament i no s’acaba de trobar el des-
llorigador a curt termini i això crea alarma i angoixa, no només 
entre els seus respectius votants sinó en el país que va agonit-
zant, l’article tampoc no va d’aquest pal. Volia parlar d’una 
altra alarma: el diumenge passat, 9 de maig, va decaure l’estat 
d’alarma al territori estatal. És curiós perquè l’estat d’alarma, 
que en el fons limita drets fonamentals, molt fonamentals, la 
ciutadania l’ha acabat acceptant i tolerant, fins i tot hi ha qui 
considera que s’havia de prorrogar, que encara havia de durar 
més. Juntament amb la declaració de l’estat d’alarma també 
es van decretar tocs de queda nocturns que impedien la lliure 
circulació de les persones a partir d’una determinada hora de 
la nit i en limitava els negocis, sobretot els de restauració i 
oci. Tant l’una com l’altra, estat d’alarma i toc de queda, han 
durat molts mesos i, com dic, una part de la ciutadania els va 
assimilar com a normals, quan són excepcionals. Però fa uns 
dies l’estat d’alarma i el toc de queda han desaparegut. I molta 
gent, pel que s’ha vist als mitjans de comunicació, ha sortit en 
tromba per celebrar-ho en molts casos sense distància de segu-
retat i sense mascareta o aquesta mal posada. Llavors, de què 
ha servit tant de sacrifici si a la primera de canvi la irresponsa-
bilitat ciutadana campa de nou per carrers i places? És que no 
hem après res? No ens recordem dels primers dies de confina-
ment total, amb tothom desorientat, amb notícies de morts i 
més morts, d’hospitalitzats i d’unitats de cures intensives ple-
nes i saturades, de professionals sanitaris estressats treballant 
més hores que un rellotge? No ens recordem d’aquelles tardes 
o vespres que molta gent sortia a les finestres i balcons aplau-
dint simbòlicament aquests sanitaris per salvar-nos la vida? 
Estaria bé recordar-ho per no caure en les mateixes errades! 
No vulguem fer realitat la dita que només els de la raça huma-
na ensopeguem dos cops amb la mateixa pedra!

Precisament en relació amb la importància que els balcons i 
finestres han tingut últimament, llegim a tota la premsa que la 
ciutat d’Olot modificarà la normativa urbanística per obligar 
que qualsevol habitatge que es construeixi tingui obertures. 
El grup socialista de la ciutat olotina, que és qui va presentar 
la moció, que va ser aprovada, ho justifica perquè les construc-
cions cal que tinguin obertures a l’exterior per oxigenar-se, ja 
siguin balcons, galeries, terrasses o àtics, que es puguin obrir 
o tancar en funció de les circumstàncies. En el context actual 

que vivim és evident que havia de comptar amb la majoria del 
vot del consistori: ningú no sap si en el futur més o menys 
proper es pot repetir una altra situació de confinament de la 
població i aleshores caldran aquests espais, a casa, per ven-
tilar-se. On potser hauria estat bé que hi hagués ventilació 
és en les negociacions per investir un president republicà a 
la Generalitat de Catalunya, per primer cop a la història amb 
un 52% del suport parlamentari. Potser així s’hauria endut 
malfiances dels uns amb els altres, l’enveja pels resultats elec-
torals i el mal pair d’aquells que prediquen la unitat però no 
la practiquen. El que no pot ser és apostar la presidència de 
la Generalitat a una ruleta russa només com a estratègia par-
tidista, pensant-se que el temps es controla i es guanyarà una 
conselleria més. Com va escriure l’escriptor nord-americà Tre-
vanian (Rodney William Whitaker) en la seva obra La sanció 
d’Eiger: no hi ha pitjor pecat social que no saber calcular el 
temps. Alguns clarament hauran pecat aquest cap de setmana 
passat!

Caram, potser sí que parlant d’alarma volia parlar de políti-
ca! Ves per on!

TRIBUNA

Alarma, principi o fi?

Un home entra en una 
botiga de Vic, hi cala foc 
i marxa

Ronald Koeman recull el 
seu nou cotxe 4x4 en un 
concessionari de Gurb

Un robatori en només 7 
segons

Un grup desmantellat a 
Vic i Girona feia pagar 
entre 4.000 i 10.000 
euros per carnets de 
conduir falsos

Ferits lleus i el cotxe 
al riu en un accident a 
Campdevànol

1

2

3

4

5
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La tecnologia, ben 
utilitzada, pot 
igualar les opor-
tunitats de totes 
les comarques 
davant d’un futur 
en què estar ben 

connectats és imprescindible. 
El pla per implantar el 5G a 
la Catalunya Central va en 
aquesta direcció. 

PROTAGONISTES

En la figura del 
seu entrenador 
personifiquem 
l’èxit de tota una 
entitat, el Club 
Patí Manlleu, i 

d’un equip jove i amb talent, 
el Manlleu Embotits Solà, 
que dissabte va certificar el 
seu retorn a l’OK Lliga. 

Fa 20 anys que el 
Grup de Defensa 
del Ter publica una 
anàlisi sobre les 
fonts d’Osona, amb 
periodicitat anual. 

L’estudi científic permet fer 
comparatives anuals i consta-
tar que encara la meitat estan  
sobre el llindar de nitrats. 

Arnau Casanovas                
Entrenador CP Manlleu

Joel Vidal                
Grup de Defensa del Ter

Jordi Puigneró               
Conseller de Polít. Digitals

El món de les bici-
cletes elèctriques 
obre cada vegada 
noves possibili-
tats. És el cas de 
les rutes que s’or-
ganitzen per Vic 

que lidera aquesta agència 
de cicloturisme. Una forma 
diferent de visitar la ciutat 
en grups petits. 

Gerard Monells           
Gerent de Cat. Bike Tours

Amb la desaparició de l’estat d’alarma 
i el toc de queda hem vist gent sortint 

en tromba a  celebrar-ho, en molts 
casos sense distància de seguretat i 

sense mascareta 

Jordi 
Vilarrodà

Dilluns, 10. 
A primera 
hora del 
matí, cua 
moderada al 

Recinte Firal de Vic per a la 
vacunació (o vaccinació, com 
més us plagui). L’objectiu era 
no esperar ni un minut en el 
moment en què fos possible. 
Ens hem queixat de moltes 
coses durant la pandèmia, 
però les que van bé s’han de 
dir. Agilitat en la sol·licitud 
de cita per la web, avís i recor-
datori rebut per SMS (qui ho 
havia de dir, que algun dia en 
tornaríem a estar pendents!), 
i gran organització a dins del 
pavelló, des de la facilitat per 

acreditar la cita amb la targe-
ta sanitària fins a l’amabilitat 
(i l’eficiència indolora) amb 
què la infermera executa la 
punxada. Fins i tot l’atenció 
posterior d’una persona que 
es va marejar, i les indicaci-
ons per saber quan ens toca 
la segona dosi. Un deu. I 
el més important de tot: ja 
tenim un xic d’immunitat! 
Fa un any just vaig poder 
cobrir el primer acte cultural 
presencial després de la pan-
dèmia: la Festa Verdaguer de 
Folgueroles, reduïda a una 

emotiva ofrena floral. Si algú 
m’hagués dit que ara estarí-
em rebent el vaccí i preparats 
per a una nova Festa Verda-
guer quasi normal, no m’ho 
hauria cregut. Fa un any, el 
president Torra sortia per 
televisió amb cara postcovidi-
ana i preocupada, i diumenge 
serà a Folgueroles parlant de 
mossèn Cinto.
Dimecres, 12. Passo per da-
vant de l’oficina de Bankia 
al carrer Verdaguer. Penso 
que li deuen quedar quatre 
dies, estant com està a pocs 

metres de l’oficina central 
de La Caixa. Serà un altre 
local buit. La ciutat s’ha anat 
esquitxant d’aquests no-llocs 
comercials: aquí una entitat 
bancària que s’ha fusionat, 
allà un restaurant que no ha 
resistit els horaris limitats, 
més enllà una franquícia 
que ha marxat perquè ara ja 
ho ven per internet... A tot 
arreu ha passat més o menys 
el mateix, amb petites vari-
acions locals. Potser ara ens 
adonarem de com trobem a 
faltar les botigues. O potser 
no, perquè ja ens va bé Ama-
zon i el repartidor que ens ho 
porta a casa, al preu de més 
contaminació i sous precaris. 
Però és innegable que sortim 
de la pandèmia amb ciutats 
menys vives i més tristes. 

Paisatge postcovidià, 
del vaccí al comerç

A correcuita
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Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Adrià Ramírez
President de 
l’Associació per 
la Promoció del 
Transport Públic

Pere Bonet
Director executiu de 
la Càtedra de Salut 
Mental a la UVic-UCC i 
president del Clúster 
Salut Mental de 
Catalunya

Daniel Marco
Director general de 
Polítiques Digitals
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Imagineu-vos que esteu 
conduint. I arribeu a una 
intersecció de quatre 
carrers. I vosaltres teniu 

un stop. I tots els altres trencants, doncs 
també. Què faríeu? En el meu cas, pensa-
ria que tonto l’últim, i premeria l’accele-
rador, pensant que els que fan l’stop són 
uns pallussos. I els insultaria (amb les 
finestres apujades, això sí), i els miraria 
amb cara de condescendència, mentre, 
victoriosa, els passo la mà per la cara 
(no en sentit literal). Vosaltres també? 
Hi ha, però, en aquesta acció victoriosa, 
un tema en el qual pensaria massa tard: 
segurament, aquest pensament el tindri-
en tots els habitants de la Plana de Vic. 
O sigui que els xocs serien inevitables i 
els mecànics estarien més que contents 
amb un negoci que seria extremadament 
lucratiu. En canvi, a Massachusetts, el 
tema és molt diferent. Aquests encreua-
ments existeixen. De debò. Quatre car-
rers conflueixen i cada un té un stop a 
la seva banda. I tots els cotxes es paren. 
Tots els cotxes fan l’stop. I tots els cot-
xes cedeixen el pas. Sí, sí, de debò, tots 
els cotxes cedeixen el pas! La primera 
vegada que vaig tenir aquesta experièn-
cia no m’ho podia creure. A davant, a la 
dreta i a l’esquerra, tenia cotxes aturats, 
cedint-me el pas. Sense que cap dels pas-
sos fos prioritari. Tots els carrers tenien 
la mateixa preferència. I els conductors 
es paraven i deixaven passar els altres. 
Pallussos! Gamarussos! Vaig cridar-los 
incrèdula, mentre engegava el cotxe i 
els passava per davant (amb les finestres 
apujades, això sí). I ara, quan em trobo 
en una situació semblant, soc la primera 
que es para i deixa passar els que han de 
creuar. M’he tornat pallussa? Gamarus-
sa? Potser sí. Però no ho expliqueu a nin-
gú (de la Plana)!

Stop
Roser 
Rovira

SI...

Fa uns dies Ribes de Freser va celebrar 
el centenari de l’arribada del ferrocarril 
amb la presentació del llibre 1919, cent 

anys de l’arribada del tren. Tant de bo l’esdeveniment 
vagi més enllà de les nostres valls. Aquesta efemèride ha 
quedat emmarcada dins l’Any Europeu del Ferrocarril.

Celebracions com aquesta són imprescindibles per rei-
vindicar, una vegada més, l’únic ferrocarril que comu-
nica Espanya amb França pel Pirineu central. Les inver-
sions per una mínima seguretat s’han aconseguit, més 
amb les reivindicacions de la gent que amb les planifi-
cacions de l’Estat. Hem de recordar que, en el seu dia, 
les mobilitzacions van obligar el ministre del ram (del 
PP) a desplaçar-se a Puigcerdà per reunir-se amb els 
alcaldes de la línia. El motiu fou una sèrie d’accidents 
en cadena que van mobilitzar la gent, fent-se’n ressò els 
mitjans de comunicació estatals. La trobada va activar 
un seguit d’inversions imprescindibles. Un altre minis-
tre del ram (en aquest cas del PSOE) va declarar que els 
eixos de comunicació ferroviària amb França eren Irun, 
Canfranc, tancat des de 1970, i Portbou; respecte al de 
Puigcerdà, era un servei interior de Catalunya. La políti-
ca ferroviària del PP i del PSOE (prioritzant l’alta veloci-
tat) utilitzada per una minoria benestant, en detriment 
de les rodalies, utilitzada per les classes populars, és 
pràcticament la mateixa. No és casualitat que en els con-
tactes transfronterers entre França i Espanya no es parli 
d’aquest ferrocarril. S’ha de recordar que els diputats de 
la zona només veuen el Transpirinenc en les campanyes 
electorals.

Durant aquest decenni –els anys 2021 i 2029– es 
commemoren dues fites importants del Transpirinenc. 
L’any vinent serà el centenari de l’arribada del ferro-
carril a Puigcerdà i l’any 2029 la connexió internacional 
Puigcerdà-La Tor de Querol complirà cent anys. Són dues 
noves oportunitats per fer visible i reivindicar el seu cai-
re internacional. Si hi participen autoritats franceses i 
espanyoles es pot llançar un fort missatge del servei que 
dona i pot donar aquest ferrocarril. També és veritat que 
si els grans mitjans de comunicació estatals (premsa i 
TV) no ho amplifiquen, l’impacte serà relatiu.

Enguany se celebra l’Any Europeu del Ferrocarril dins 
el Pacte Verd Europeu per lluitar contra el canvi climà-

tic, l’objectiu és suprimir les emissions d’efecte hiverna-
cle en l’horitzó de l’any 2050. L’aposta pel ferrocarril en 
aquest nou escenari es veu clarament quan es comparen 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el 0,5% del 
ferrocarril enfront del 71% del transport per carretera. 
Un dels capítols del Pacte porta a augmentar el transport 
de mercaderies per ferrocarril en detriment de la carre-
tera. Fins a quin punt el Transpirinenc es pot beneficiar 
d’aquesta política europea? La força de la gent del terri-
tori té molt a dir-hi en un moment en què el ferrocarril 
torna a estar en l’agenda de les autoritats europees.

Pere Jordi Piella 
Membre d’El Ripollès Existeix!

Centenari ferroviari ribetà
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El PP i el PSOE han prioritzat 
l’alta velocitat, utilitzada per una 
minoria benestant, en detriment 

de les rodalies, amb usuaris 
sobretot de les classes populars
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Fa un any i mig que l’últim pre-
sident de la Generalitat (que no 
serà recordat per la seva obra de 

govern) va anunciar que la legislatura s’havia aca-
bat. Ja fa tres mesos que hi va haver eleccions. La 
Generalitat de Catalunya no ha assistit a la comis-
sió de finançament de les autonomies; la ministra 
de Transició Ecològica diu que el govern no ha par-
lat amb ella sobre Next Generation, el pla europeu 
de recuperació (això sí, la Generalitat va enviar 27 
projectes que pugen a 40 mil milions, sobre 70 mil 
per tot Espanya, a diferència d’Urkullu, que es va 
reunir amb Pedro Sánchez per parlar-ne). La Gene-
ralitat no va ser present a l’acte de Seat al qual 
assistien el rei i Pedro Sánchez. Hem perdut el lide-
ratge del PIB a Espanya. Estem a la cua en despesa 
sanitària pública, per darrere de Madrid. I ara fri-
volitzen sobre una moratòria de les energies netes 
(parcs eòlics i fotovoltaics) com si el canvi climàtic 
fos una cosa de broma. Quina mena de política és 
aquesta?

Portem tant de temps immersos en l’aventu-
ra independentista –de la qual no hem tret res de 
positiu, sinó tot el contrari– que ens hem avesat 
a conviure amb el declivi que ha provocat, amb la 
mediocritat general i un desgovern preocupant. On 
és la Catalunya emprenedora, oberta, pragmàtica, 
que sempre havia reclamat l’atenció dels viatgers 
estrangers?

El fracàs del govern de Junts per Catalunya i ERC 
s’ha volgut salvar mitjançant unes negociacions 
agòniques. La ruptura, si fem cas de la premsa, no 
s’ha produït arran de la discussió sobre qüestions 
programàtiques de govern: com recuperar la nor-
malitat impulsant mesures sanitàries i científi-
ques; sobre la transformació del model productiu 
i l’impuls a l’empresa i els autònoms; com fer front 
a la pobresa del 15% de la població; mesures indis-

pensables per capgirar la crisi econòmica i social 
que estem patint a causa de la Covid, etc. Només 
faltaria! Quines coses més mundanes! La discus-
sió ha girat entorn d’assumptes transcendentals 
(excepte el repartiment dels càrrecs, és clar) com 
el Consell de la República i la taula de negociació 
amb el govern central.

Algun dia caldrà fer un balanç global, no parti-
dista, del que ha sigut el procés i de les responsa-
bilitats dels seus ineptes dirigents, més enllà de 
les que justament pertoquen al govern i a l’Estat 

espanyols. Individus que abusant d’unes il·lusions 
col·lectives i d’unes expectatives (alimentades per 
mitjans de comunicació públics com TV3) han por-
tat el país a un carreró sense sortida i al bloqueig 
del Parlament. La seva política ha mostrat un des-
deny rotund per les persones i per les necessitats 
quotidianes de la societat. Tot s’ha supeditat a 
un gran objectiu (la independència), que, un cop 
assolit, resoldria els problemes amb milers de mili-
ons d’euros procedents del superàvit fiscal (avui 
sabem que estava mal calculat: una altra fal·làcia, 
com la del suport internacional). Per això, ha sigut 
tan important el relat (no la realitat) per embol-
callar-ho tot, aconseguir l’adhesió permanent dels 
votants i rebatre els dissidents titllant-los de boti-
flers. Era una qüestió de fe, no de raó. I el relat 
(és a dir, qui se l’apropia com a partit dirigent del 
procés) ha acabat essent un dels esculls de la ten-
sa negociació entre els dos socis (malavinguts) del 
govern. 

Aviat farà una dècada que Daron Acemoglu i 
James A. Robinson, un economista i un politòleg, 
van publicar un llibre que va tenir un gran ressò: 
Por qué fracasan los países. Una de les raons que 
dona a l’hora d’explicar l’èxit dels països a Europa a 
partir del segle XVIII és l’existència de parlaments 
i d’institucions de govern que generin confiança i 
que portin a terme polítiques inclusives, plurals, 
capaces de consolidar les infraestructures, els ser-
veis i el desenvolupament econòmic. Doncs això: 
Catalunya, des de fa més d’una dècada, camina en 
la direcció abocada al fracàs. Sense política parla-
mentària, sense consensos bàsics, sense catalanis-
me transversal, polaritzada. És clar que aquesta 
mena de fracàs real no sembla preocupar els essen-
cialistes de Junts per Catalunya que tenen al cap un 
país imaginari, idíl·lic. Un país sense contradicci-
ons ni conflictes interns (o maneres diferents d’en-
tendre i estimar Catalunya) que mereixin l’atenció 
de l’art de resoldre problemes que és la política. 
Em refereixo, és clar, a una altra mena de política, 
la més noble: la de Pasqual Maragall, per exemple.

Joaquim Albareda  
Historiador

EN
R

IC
 F

O
N

T
C

U
BE

R
TA

 / 
EF

E

Fracassarem com a país?

Catalunya, des de fa més 
d’una dècada, camina  
en la direcció abocada 

al fracàs. Sense política 
parlamentària, polaritzada  

i sense consensos bàsics
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Fa prop de trenta-tres anys, a finals 
d’octubre de 1988, Maria Àngels 
Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 

1999) escrivia, en aquest mateix diari, un article 
amb aquest mateix títol. L’escriptora vigatana es 
posicionava a favor de la plaça, això és, contra el 
pàrquing a la plaça Major de Vic. Anglada apun-
tava: “Fer-hi un pàrquing seria, trobo, anar contra 
la tendència que observem cada vegada més a les 
ciutats d’Europa (...) amb el respecte al centre his-
tòric i la formació de zones per passejar, trobar-
se, comprar, vagarejar, mirar”. Aquest posiciona-
ment, que aleshores era compartit per poc més que 
les activistes que recollien firmes en defensa de 
la plaça, ens mostra una perspectiva que, amb el 
temps, s’ha acabat generalitzant. D’una manera o 
altra, molts governs han pres mesures per pacificar 
les ciutats. A Vic, malauradament, durant molts 
anys les forces més poderoses –i conservadores– 
de la ciutat no han parat de perforar i privatitzar 
el subsòl. I no s’aturen. Malgrat que els discursos 
oficials també s’han apropat a les tesis pacificado-
res que Anglada exposava l’any 1988, la realitat és 
una altra. L’any passat, just l’any en què la vigata-
na il·lustre hauria celebrat els seus noranta anys, 
el govern de la ciutat aprovava la construcció d’un 
altre aparcament subterrani. Precisament en el 

parc que porta el seu nom, en un subsòl classificat 
com a protecció arqueològica, en ple centre histò-
ric de la ciutat.

Imagino que, com ara, a finals dels vuitanta s’ar-
gumentava que si no podem aparcar a tocar de les 
botigues, aquestes es veuen obligades a tancar. 

La realitat és que, malgrat tots els aparcaments 
construïts des d’aleshores, avui hi ha moltíssimes 
menys botigues locals que les que hi havia en els 
noranta. Aquest tipus d’aparcaments no han sal-
vat el comerç local de l’onada globalitzadora que 
uniformitza ciutats a base de franquícies. Hem 
convertit els polígons industrials en polígons 
comercials, i això també ha estat fruit de decisions 
polítiques. La realitat també ens diu que l’estudi 
de mobilitat de l’actual POUM, aprovat fa només 
dos anys, conclou, textualment, que “actualment 
no hi ha dèficit infraestructural d’aparcament”. Els 
números són meridians. L’aparcament de la Plaça 
té 282 places. El del Passeig, 500. El de l’Atlàntida 
en té 197 i el de l’Hospital Santa Creu, 9 i a menys 
de 300 metres del parc Maria Àngels Anglada, en 
té 144. Així, sense comptar les places regulades en 
superfície, ni els aparcaments privats dels edifi-
cis, el centre disposa de 1.123 places subterràni-
es. L’any 2019 el centre històric tenia censats 653 
vehicles turismes. Sembla evident que la ciutat no 
necessita aquest aparcament. Els governs tenen 
l’obligació de vetllar per l’interès públic general 
i, sobretot, aportar propostes que fugin del cur-
terminisme propi de l’interès privat. Promoure un 
nou aparcament allà on diem voler pacificar és tot 
el contrari. Cal pacificar la ciutat, com s’està fent 
arreu d’Europa. Tal com apuntava Maria Àngels 
Anglada per tancar el seu article, “Vic és massa ciu-
tat per anar contra aquesta direcció, em sembla”. Ja 
hi hem anat prou temps, hi afegiria. 

Joan Coma Roura  
Sociòleg

A favor de la plaça

Els governs tenen l’obligació 
de vetllar per l’interès públic 

general i, sobretot, aportar 
propostes que fugin del 
curterminisme propi de 

l’interès privat
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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.
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Entre atònits i indignats estem la 
majoria de catalans assistint al la-
mentable espectacle que protago-

nitzen ERC i Junts per Catalunya des del passat dia 
14 de febrer, en què vam celebrar eleccions i que pel 
que diuen van obrir negociacions per tal de consti-
tuir un nou govern. La veritat és, però, que el que 
han fet ha estat marejar la perdiu, marcar-se un 
partit a l’altre i intentar, per part de Junts, debilitar 
ERC i més concretament el seu candidat a la presi-
dència, Pere Aragonès, fins que finalment el passat 
dissabte, després de més de 80 dies des de les elecci-
ons, aquest ens va anunciar que no han arribat a cap 
acord i que pretén governar en minoria.

Tampoc ens ha d’estranyar massa que no hagin 
arribat a cap acord, tenint en compte el desgovern 
del darrer govern de la Generalitat i del govern en 
funcions que patim. El que comença malament no 
pot acabar bé de cap de les maneres. ERC, com a par-
tit més votat en l’àmbit independentista, vol que 
Junts li faciliti la presidència i Junts, que no suporta 
que els masovers els guanyessin, fa mans i mànigues 
no únicament per posar-li difícil, sinó impossible, 
imposant condicions inacceptables. I fa bé ERC de 
no acceptar tuteles, sobretot quan aquestes venen 
imposades pel vivales de Waterloo, que tem, i segu-
rament té raó, passar a la irrellevància més absoluta 
si el Consell de la República no té veu ni vot en el 
procés. El Consell de la República, aquest artefac-
te que no ha elegit ningú i que no serveix per a res, 
rectifico, serveix per nodrir les arques de Waterloo,  
que el lloguer del palauet no és barat.

I això després que l’endemà del 14-F s’omplissin 
la boca proclamant que són el 52%. Efectivament, 
fent de la necessitat virtut, són el 52% de poc més 
del 53% de participació en les eleccions i amb prop 
de 600.000 vots menys que les anteriors. O sigui, 
menys del 30% del cens. No obstant, l’ANC, com 
a bons palanganeros que són dels partits indepen-
dentistes, han omplert viles i ciutats amb pancartes 
recordant-ho. Després de tres mesos de les elecci-
ons i vist el que hi ha a dia d’avui, aquestes pancar-
tes comencen a ser patètiques.

Junts no està disposada a facilitar la presidèn-
cia a Pere Aragonès. El seu ADN i els més de 250 
alts càrrecs que s’hi juguen el sou no els ho per-
met. Estan acostumats a manar i a tenir ERC com a 
subalterns i per això l’opció estratègica de Junts és 
aparentar que negocien quan en realitat pretenen 
anar a noves eleccions, a veure si treuen un dipu-
tat i uns quants vots més que Esquerra, fent veure, 
això sí, que la culpa és dels altres. Ja sé que dient 
això me la jugo, però crec que l’11 de juliol anem a 
noves eleccions. I això en un context de pandèmia, 
de greu crisi econòmica i social on convé un govern 
fort i estable, però pel que sembla a uns i altres tot 
això els importa ben poc.

ERC s’equivoca en pretendre renegociar amb 
Junts. Ha de mirar a la seva esquerra i no única-
ment als Comuns, per cert, incomprensible la seva 
postura que pretén que aquell que ha guanyat 
les eleccions, el PSC, doni suport al que ha que-
dat segon. Els votants socialistes del 14-F, i estic 
convençut que també els dels Comuns, no ho van 
fer per reeditar un govern independentista que 
ja ha fracassat sinó per passar pàgina i constituir 
un govern progressista que atengui les prioritats 
dels catalans i catalanes i no per vendre quimeres 
irrealitzables –amnistia, referèndum, independèn-
cia– que el mateix Andreu Mas-Colell, una de les 
poques veus sensates del procés, ja ha dit impossi-
bles, a part de les resolucions de la Unió Europea. 
Quan deixaran d’enganyar? Ja va sent hora.

No volem noves eleccions. Creiem que un govern 
d’esquerres, presidit pel candidat del partit que va 
guanyar les eleccions, no només és possible sinó 
que en aquests moments és necessari. I el govern 
de la Generalitat tornarà a tenir el prestigi que mai 
hauria d’haver perdut.

Antoni Noguer  
Exdiputat al Parlament
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El bucle infinit

ERC s’equivoca en renegociar 
amb Junts: no suporten que els 
‘masovers’ els guanyessin i fan 

el possible per evitar l’acord
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El maig de 2017, un diari espanyol de gran tira-
da va dur a terme un experiment interessant. 
Van convidar un cantant de renom internacio-

nal a la reunió on es decideix la portada. L’artista va proposar 
com a obertura la imatge d’un grup de dones sirianes, tapades 
fins a mostrar només els ulls, reunides en una sessió per apren-
dre a llegir. Era una via per intentar superar el trauma de la 
guerra. Per al cantant, la foto era una mica de llum i esperança 
enmig del dolor i l’absència de futur. L’endemà, però, el dia-
ri va sortir amb Theresa May a portada. La primera ministra 
britànica havia endurit les condicions per a la contractació 
d’immigrants al Regne Unit. El director del diari en qüestió ho 
va ventilar, amb una certa ironia, dient que “els diaris els fan 
persones sense cor”. Amb aquella boutade sortia al pas de la de-
cisió, però la crònica de l’experiment, tot un exercici de trans-
parència, posava de manifest un aspecte clau: una determinada 
mirada a la realitat. 

Les decisions professionals s’acaben traduint en un deter-
minat impacte. Segons el Digital News Report del Reuters 
Institute de la Universitat d’Oxford, un 33% dels ciutadans 
espanyols evita consumir notícies de forma habitual. Si s’hi 
afegeix aquelles persones que puntualment decideixen evitar 
la informació, el percentatge puja fins a un 60%. Quan se’ls 
pregunta per què, tres de cada deu apunten que les notícies 
afecten el seu estat d’ànim, i un altre terç diu que la infor-
mació els fa sentir impotents davant els problemes socials. 
Paral·lelament, però, diversos estudis i experiments demos-
tren que les notícies negatives o escabroses, els successos o 
les xafarderies són les que generen més clics i capten l’aten-
ció. La informació més consumida no acostuma a coincidir 
amb aquells continguts de qualitat que, curiosament, aparei-
xen a les enquestes com els més demanats. Altre cop, doncs, 
tornem a la qüestió: com mirem i expliquem la realitat que 
ens envolta. 

Fomentar un canvi de perspectiva és l’objectiu de diferents 
projectes internacionals englobats en allò que s’ha anomenat 
periodisme constructiu o periodisme de solucions. Entitats 
com la Solutions Journalism Network, la Fundación Gabo a 
l’Amèrica Llatina, la francesa Reporters d’Espoirs, la britànica 
Constructive Voices o la Culture Counts Foundation a Alema-
nya. No es tracta de fer bonisme, de convertir el periodisme en 
un exercici de relacions públiques o de pensar en “bones notí-
cies”. La seva proposta passa per posar el focus en les solucions 
més que en els problemes, en les persones que resolen més 
que en les culpables, en els projectes o iniciatives que mostren 
com sortir d’un conflicte més que en la problemàtica mateixa. 
Perquè en temps de sobreinformació, d’accelerament del relat 
i de distracció digital infinita, cal repensar en què consisteix el 
missatge. I replantejar-nos els ritmes. Juntament amb un peri-
odisme més constructiu, cal un periodisme lent, en el sentit 

de reposat, que sigui capaç de no sucumbir a les presses i a la 
pressió de la novetat fugissera, per aprofundir en el significat 
d’allò que passa i en el sentit de la realitat que ens envolta.  

Aquests plantejaments inspiren la nova iniciativa que hem 
posat en marxa des de la Facultat d’Empresa i Comunicació 
de la UVic-UCC: el magazín digital Insights (www.insights.
cat). Un projecte que té una vessant formativa, en la mesu-
ra que l’equip de redacció està format per alumnat, amb les 
col·laboracions d’alumni i professorat, però també professio-
nal, perquè va més enllà de les aules: és un nou mitjà elabo-
rat amb criteris i rutines pròpies del dia a dia de la professió. 
Amb l’horitzó de fer un periodisme reposat, narratiu i cons-
tructiu. Insights s’afegeix al conjunt de mitjans impulsats per 
la facultat, molts dels quals es concreten també en una estreta 
col·laboració amb EL 9 NOU. Aquest és el cas de Sense Boira, 
suplement d’EL9NOU.CAT; d’UVic Ràdio, on un dels progra-
mes, La prèvia, realitzat per alumnes de Periodisme, s’emet 
per EL 9 FM, o de la participació d’alumnat de la facultat en 
el suplement bimensual sobre la UVic-UCC. El nou magazín 
digital se suma, doncs, a un ventall de projectes periodístics 
que són també la mostra d’un compromís de la facultat envers 
una professió que entenem compromesa amb el bé comú i amb 
la voluntat d’aportar valor al conjunt de la societat. 

Toni Sellas  
Periodista i professor Facultat Empresa i 
Comunicació UVic-UCC
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Per un periodisme 
constructiu i reposat

Posar el focus en les solucions 
més que en els problemes, en les 
persones que resolen més que en 
els culpables, en els projectes que 

mostren com sortir-ne més que en la 
problemàtica mateixa

Fa una set-
mana va 
aparèixer un 
full engan-

xat amb cinta adhesiva a la 
porta de casa. Era de l’em-
presa subministradora del 
gas i donava diferents opci-
ons als veïns per comunicar 
el consum de cadascun dels 
seus pisos. Fins a l’inici de 
la pandèmia cada dos me-
sos deixaven el paperet per 
anotar-hi amb bolígraf les 
lectures del gas, però amb 
les restriccions de mobilitat 
van preferir que utilitzem 
el telèfon, internet o les 
respectives aplicacions per 
explicitar unes dades que 
altres operadors de serveis 
bàsics resolen sense neces-
sitat d’emprenyar els consu-
midors. De tota manera, com 
que ara no ens cal carregar 
ampolles de butà fins a casa, 
la molèstia pot semblar fins i 
tot intranscendent.

La Covid-19 s’ha conver-
tit en la gran excusa per tot, 
sobretot en el sector públic i 
serveis. Per entrar a un edi-
fici oficial has de passar més 
controls que per escapar-te 
d’Alcatraz, i fer que et visiti 
presencialment el metge de 
capçalera és tan complicat 
com veure una aparició de 
la verge de Fàtima. I alguns 
a qui ja els va bé, s’hi han 
agafat com un ferro roent. 
En tot cas qui ha enganxat 
aquest paper també podria 
passar a retirar-lo i netejar 
el vidre de cinta, sobretot 
ara que hi ha consens entre 
els científics que el virus del 
coronavirus no es transmet 
a la superfície dels objec-
tes. Però segur que algú des 
del seu despatx va decidir 
que així s’estalviava un sou. 
Enhorabona, neoliberals.

La gran 
excusa

Jordi 
Remolins

L’ESTERNUT

Pisos en venda

C. Jacint Verdaguer, 26, entresol 2a, de Vic  · 93 889 57 09

Al carrer Sant Antoni M. Claret de Vic.

Rehabilitació integral d’un edifici al centre històric de la 
ciutat on podreu gaudir d’un estil de vida únic.

Pisos de 80 i 100m2,
2 habitacions, materials 
de primera qualitat. 
a partir de 240.000 €.
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El 17 de maig se celebra el Dia 
Mundial de les Telecomunicaci-
ons i la Societat de la Informació i, 

segons la Viquipèdia, un dels objectius de la com-
memoració d’aquest dia és el de donar a conèixer 
les possibilitats que ofereixen les noves tecno-
logies per millorar el servei de vida dels pobles i 
dels seus ciutadans. Aprofito la data, 17 de maig, 
per exposar en primera persona com el poble de 
Tavèrnoles s’ha dotat els darrers anys d’una xarxa 
troncal de fibra òptica que sens dubte ha d’ajudar 
a millorar la vida dels que viuen en algun dels més 
de 150 habitatges que té el municipi distribuïts 
pels 19 quilòmetres quadrats de superfície.

Recordo quan el maig de l’any 2007 vaig entrar 
com a regidor a l’Ajuntament de Tavèrnoles i l’ales-
hores alcalde, Joan Roura, em va delegar la Regido-
ria de Comunicació i Noves Tecnologies. En aquest 
àmbit una de les primeres sorpreses que em vaig 
endur va ser comprovar que a l’ajuntament la con-
nexió a internet es feia a través d’una línia XDSI 
amb una velocitat màxima de 128 Kbps (poc més 
de 0,1 megues). 

El 2007, el mateix any que Apple treia al mer-
cat el primer model d’iPhone, les línies d’ADSL 
no arribaven a Tavèrnoles i els veïns del municipi 
només podien accedir a internet a través d’aquells 
mòdems analògics que feien un seguit de xiulets 
abans d’establir la connexió amb la xarxa. Com a 
regidor vaig proposar-me poder millorar aquelles 
condicions de connectivitat, però les reunions amb 
Telefónica van ser del tot desesperants: “Telefóni-
ca no desplegarà mai ADSL en un poble tan petit 
perquè a l’haver-hi pocs clients potencials no tin-
dríem retorn de la inversió”. Missatge rebut; ens 
hem d’espavilar pel nostre compte.

I a Tavèrnoles ens vam començar a espavilar. Un 
grup de veïns ens vam organitzar per desplegar una 
xarxa d’antenes Wi-Fi vinculades a guifi.net que 

donessin cobertura a algunes zones del municipi. 
Era un primer pas, però calia anar més enllà si es 
volia arribar a totes les cases del municipi i assolir 
unes velocitats d’accés a internet més òptimes.

Avancem en el temps, situant-nos a l’any 2014, 
i ja com a alcalde de Tavèrnoles el repte que se’m 
plantejava cada cop era més clar: “Si els petits 
municipis no som un objectiu comercial per les 
grans operadores de telecomunicacions, podríem 
nosaltres ser capaços de desplegar la nostra pròpia 
xarxa troncal de fibra òptica?”. Un repte que alguns 
veien com una utopia i altres potser com un somni 
molt llunyà, però després de picar molta pedra per 
aconseguir el finançament necessari, el maig del 

2015 s’iniciava l’estesa de la xarxa de fibra òptica a 
Tavèrnoles. Uns primers tres quilòmetres que uni-
en la bàscula municipal i la depuradora amb l’edi-
fici de l’ajuntament i que alhora engegaven una 
col·laboració público-privada perquè operadores 
locals poguessin desplegar la darrera milla i oferir 
el servei d’internet als veïns.

El repte s’anava materialitzant, però la fotogra-
fia final preveia poder anar encara més lluny i que 
totes les cases del municipi tinguessin relativament 
a prop la xarxa troncal de fibra òptica. Per arribar 
fins a les masies de Savassona i a la urbanització de 
Fussimanya ha calgut passar sis quilòmetres més 
de fibra per dins la canonada d’aigua, interconnec-
tant els dipòsits municipals, i s’ha aprofitat també 
una portada d’aigua a disseminats per estendre dos 
quilòmetres més de xarxa troncal municipal.

Som al maig del 2021 i, 14 anys després de com-
provar que la connexió a internet de l’ajuntament 
es feia a través d’una línia XDSI, el repte s’ha anat 
completant. El municipi de Tavèrnoles, amb poc 
més de 320 habitants empadronats i uns 150 habi-
tatges, disposa d’una xarxa troncal de fibra òpti-
ca de més de 18 quilòmetres que, gràcies a la col-
laboració amb les operadores locals, compta ja amb 
90 usuaris connectats a una banda ampla real que 
ofereix una velocitat mínima de 300 megues.

Precisament aquest any 2021 tenim una altra 
commemoració important per Tavèrnoles: es com-
pleixen 50 anys de la inauguració de la carretera 
BV-5213, la que arriba fins al Parador de Turisme 
de Sau. Una carretera que va suposar un abans i 
un després en el dia a dia dels veïns de Tavèrnoles, 
especialment en fets tan quotidians com anar a 
treballar, al mercat o a l’escola. Si fa 50 anys una 
inversió en les comunicacions, en aquest cas viàri-
es, era un factor clau per a la millora de les condi-
cions de vida dels pobles, crec fermament que avui 
la inversió en un altre tipus de comunicacions, com 
ara les xarxes de fibra òptica i la cobertura 5G, és la 
que ens ajudarà a continuar millorant les condici-
ons de vida dels pobles i a cohesionar territorial-
ment aquest món rural que tots ens apreciem.

Carles Banús  
Alcalde de Tavèrnoles i  
enginyer de Telecomunicació

Les telecomunicacions, una eina 
de cohesió territorial

Si fa 50 anys construir una 
carretera era clau per a la 

millora de les condicions de 
vida als pobles, ara ho és la 

fibra òptica i el 5G

Bústia

Un gran fracàs

La notícia de dissabte que ERC formarà govern en 
solitari, a causa de l’incapacitat d’entendre’s per 
molt que ens ho vulguin emmascarar i endolcir amb 
unes col·laboracions diguem-ne esporàdiques o pun-
tuals per part de JxCat, significa que la gran il·lusió i 
el gran somni íntim i a la vegada col·lectiu de milers 
i milers de catalans s’ha esvaït, diria que definitiva-
ment, després de més de tres anys i mig. Hem vist 
en directe la incapacitat dels dos grans partits inde-
pendentistes per formar un govern que representés 
a tota la gent amb aquesta sensibilitat. No ha estat 
possible. Realment i sense excuses, un gran fracàs 
històric. Els catalans hem estat espectadors de pri-
mera fila d’una lluita on s’ha vist molt clarament 
que l’interès personal i inconfessable ha tingut 
preferència per sobre del col·lectiu dels ciutadans. 
Hem vist l’egoisme d’uns individus que s’anomenen 
polítics, però molt allunyats d’aquest noble ofici –jo 
realment els titllaria més aviat d’oportunistes– però 
que s’ha vist que no eren res, absolutament res ni 
els importava res del país que deien i diuen estimar 
tant. Hem vist, finalment, que tot plegat ha estat un 
gran engany, un engany monumental a tota la socie-
tat catalana. Ha costat, però diria que finalment han 
ensenyat les vergonyes i la seva flagrant incapacitat 
intel·lectual. No podran, a partir d’ara, utilitzar el 
seu gran mantra, el seu gran victimisme, el preferit 
durant molts anys per aquesta colla i que amagava 

tota la porqueria pròpia i l’excusa perfecta que ta-
pava totes les seves mancances i debilitats: que tot 
era culpa de Madrid. Ja no. Ja no els queda ni aquest 
argument. Ara mateix penso en la gran quantitat 
de gent –segurament avui molt decebuda– que s’ha 
manifestat sempre sense defallir per una Catalunya 
independent durant molts anys. Però veient el pa-
norama depriment que aquests anomenats polítics 
ens han deixat, veient les poques ganes d’arreglar 
el país que han demostrat, veient que el seu interès 
és exclusivament només personal i crematístic tot i 
que Europa els està mirant, estic segur que una gran 
majoria de ciutadans, avergonyits del que estan pre-
senciant, de manera figurada es trauran el barret i 
amb una petita reverència i un somriure només di-
buixat i més aviat amarg i gairebé menyspreador 
s’acomiadaran definitivament de les seves il·lusions 
personals amb un estentori i alliberador: Senyors, 
ja us ho fareu!

Ramon Riu Codinach Manlleu

No em dona la gana

Així s’expressava la guanyadora de les darre-
res eleccions de Madrid per fer notar que ella no 
acceptaria cap norma legal. O sigui, no va respectar 
mai les lleis de la Junta Electoral. I de moment, no 
li ha passat res de res. Mentrestant, ahir vaig llegir 

que el nostre president Quim Torra... a part de per-
dre el seu càrrec, ha de pagar una multa bestial pel 
tema de les pancartes. Entre poc i massa, oi? Ja està 
bé de fer-nos els ignorants davant de tanta injus-
tícia! Què més volen? Per més desanimats que ens 
sentim en el retard d’un acord entre els indepen-
dents, no podem oblidar que el poder central ens 
ofegarà sempre que pugui! Cal no badar!

Albert Altés Segura 
Llançà/Vic

Campanya de vacunació poc clara

El passat dilluns 3 de maig a 2/4 de 5 de la tarda, el 
meu marit es va dirigir al recinte firal del Sucre de 
Vic per vacunar-se amb la Pfizer/BioNTech, seguint 
la campanya de Canal Salut, on s’informava que les 
persones nascudes entre els anys 1942 i 1951 podi-
en demanar cita a la web <vacunacovidsalut.cat> per 
accelerar la vacunació d’aquesta franja d’edat, amb 
la vacuna, torno a recalcar (igual que feia la Gene-
ralitat a la seva web), Pfizer/BioNTech. La sorpresa 
va ser quan va tocar el torn al meu marit: només 
quedaven vacunes de Janssen. Ell va dir que té 
una patologia bronquial crònica, i que si en aquell 
moment s’havien acabat les vacunes Pfizer s’es-
peraria que li truquessin del CAP. La resposta va 
ser negativa. La persona que li va tocar per aquesta 
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vacunació li va dir que el CAP no li trucaria pas, 
ja que ella feia constar que “rebutjava vacunar-se”, 
per la qual cosa no seria vacunat. Ell va insistir que 
en cap moment es negava a vacunar-se, simplement 
s’havia apuntat amb la proposició que feia Canal 
Salut de fer-ho amb Pfizer i no n’especificava cap 
altra. Som conscients que la vacuna no es podia tri-
ar, però en aquest cas era la Generalitat la que ofe-
ria l’esmentada vacuna, no era l’opció proposada 
per nosaltres. Finalment i sota coacció de posar-se 
la Janssen o quedar-se sense vacuna, es va acabar 
vacunant. No tenim cap problema amb la Janssen, 
que tot i que està provat que és menys efectiva 
estem segurs que d’alguna cosa servirà. El cas el 
tenim amb l’enganyifa tan ben planejada pel CatSa-
lut i la Generalitat, que van prometre un Mercedes 
i a l’hora de la veritat marxes amb un 600. És molt 
fàcil enganyar la gent gran i coaccionar-los amb 
l’amenaça de deixar-los sense vacuna. Una manera 
brillant d’aplicar vacunes que sobren i no saben a 
qui posar-les. Em veig en l’obligació de fer públi-
ca aquest estratagema, ja que crec que la majoria 
de gent que es trobava allà es va vacunar amb una 
vacuna que no era la promesa i la que no espera-
ven, però només teníem l’oportunitat de lo toman 
o lo dejan. En cas que hagi mal interpretat la convo-
catòria, per culpa de la meva ignorància –tot i que 
a la web deia molt clar que la vacuna era la Pfizer–, 
demano disculpes, però si no és així demano que 
la persona responsable doni les explicacions perti-
nents i sigui ell que demani perdó. També dema-
no que s’aturi una campanya manipulada i forçada 

d’una vacunació que no correspon a la realitat o bé 
que indiquin que les persones seran vacunades amb 
la vacuna de què disposin en aquell moment, sense 
especificar la marca.

Dolors Blasi 
Vic

Hi pot haver futur pròxim a la Terra?

Adreço aquest escrit per remarcar la importància 
d’un aspecte actual que, per molt que se’n parla, no 
se li dona importància: la sostenibilitat i l’impac-
te mediambiental. Es poden tenir dubtes sobre el 
tema en qüestió i, per aquest motiu, és important 
una reflexió al respecte. Pel que fa al factor medi-
ambiental, hem de ser conscients que la Terra ha 
patit uns canvis importants en la seva transforma-
ció. Per una banda, el canvi climàtic i per altra ban-
da, la crisi energètica. Ambdues produeixen gasos 
amb l’efecte d’hivernacle contribuint així a la des-
estabilització del clima i, en conseqüència, posen en 
perill el medi ambient. És a dir, la llar dels humans, 
la fauna i la flora. És més, vivim en una societat 
anomenada “societat de consum”, ja que el consum 
dels serveis i recursos naturals són els elements 
imprescindibles per definir un sistema d’economia 
capitalista que no només afecta el medi ambient 
sinó també l’economia, perquè l’acte de consumir 
freqüentment s’ha convertit en un motor de la vida 
econòmica. Sincerament, si es manté aquest ritme, 
en un futur no gaire llunyà necessitarem dos plane-

tes per satisfer la demanda de recursos. Finalment, 
s’hauria de donar importància a la petjada ecològica 
per tal de donar solucions a les necessitats del pre-
sent sense danyar generacions futures i simultàni-
ament satisfer el consum personal i global. Com ho 
podem aconseguir? Tenint cura del nostre entorn 
i de les nostres accions (individuals i col·lectives). 
D’aquesta manera, optem a la possibilitat de gene-
rar i conviure en el benestar conjunt i durador. 
Per això, cal començar a ser conscients dels nos-
tres actes per tal d’emfatitzar la importància que 
tenen tot desplegant les conseqüències i beneficis 
que desencadenen. Serà llavors quan serem capaços 
d’adquirir una nova visió capaç de buscar solucions 
per millorar les situacions actuals amb l’objectiu de 
construir un present i un futur basat en el benestar 
individual, col·lectiu i natural.  

Anna Pujol Gispert  
Vic

Al teu costat, Karima

Karima, t’acompanyem en el sentiment. No estàs 
sola, sempre estarem al teu costat. De part de tot 
l’equip docent i l’alumnat de 1rA del Grau Mitjà 
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència 
de l’institut Antoni Pous i Argila de Manlleu.

Patrícia Gutiérrez Domènech 
Manlleu

En un any hem perdut cinc tietes 
de la família, un temps marcat per 
la pandèmia de la Covid, pels confi-

naments i les restriccions socials. Per tot arreu han 
saltat les alertes de les conseqüències psicològiques 
que comportarien les normatives i les prohibicions, 
impedint de trobar-nos amb els altres, amb els amics 
o amb la comunitat del tipus que sigui. Hem perdut 
cinc tietes: la Maria Rosa (1944), de Sant Feliu; la 
Manolita (1946), de la Zona Franca; en Ciano i la seva 
esposa, Teresina (1934), de Castellar; i, l’última, la 
Pili (1931), de Barcelona. Cap d’elles no ha sucumbit 
per causa directa de la malaltia que ens assota, però 
sí segurament pels seus efectes col·laterals.

Em feia notar en Gerard (2000), el meu nebot, 
que eren les restriccions de mobilitat, l’impediment 
de les visites als grans de casa, que els avis es que-
dessin sense feina a l’hora d’anar a buscar els nets, 
de viciar-los amb les seves llaminadures, regals i 
atencions, de preparar-los els àpats, tot plegat, hagi 
estat el factor desencadenant de la depressió física, 
mental i espiritual de molts que ha fet lliscar fins 
a la mort. Com a casa nostra, arreu del món, hem 
hagut d’afrontar els temps viscuts amb les energies 
i els recursos de què disposàvem amb més o menys 
èxit i desigual fortuna. De ben segur que, a part de 
les estadístiques de mortalitat pandèmiques, es tro-
barà a fi de cursa un augment de víctimes provoca-
des per una sèrie de conseqüències difícils d’esgo-
tar enumerant-les. Com ara, tots aquells que han 
posposat una visita mèdica, esperant que arribessin 
temps millors; que no s’hauran diagnosticat a temps 
un càncer o una complicació de medicina interior 
que els acabarà escurçant la vida. Com ara, les cabò-
ries que tots ens fem perquè en algun moment ens 
hem trobat sols, incompresos, desemparats o isolats. 
Com ara les discussions amb els joves, que tenen 
ganes de viure la vida i en canvi se’ls ha d’insistir 
que, per a un bé futur, cal sacrificar el present. Tots 
anhelem tornar al temps d’abans i creiem que hau-
rà de ser així però en canvi, si algun dia arriba, tot 

haurà canviat definitivament. Alguns pronostiquen 
uns nous feliços anys 1920, sense tenir present que 
la història recorda que, en acabada la festa eufòri-
ca va arribar el crack del 29, els auges del feixisme 
europeu, amb les guerres espanyola i mundial, que 
varen acabar assolant el continent, pitjant el botó 
del reset social i econòmic.

En l’estil de vida postmodern i posthumanista, 
com diu un llibre de catequesi de Huelva de 2019, 
“la paraula canvi resumeix adequadament el que 
passa en la nostra societat: canvien els criteris, es 
difumina la veritat i ens inunda la globalització. En 
l’arrel de no pocs canvis es troba la descristianitza-
ció de la societat i la crisi del sentit de la vida. En 
general, ja no ens preguntem sobre el fonamental 
que dona unitat a tot el que existeix: Qui soc jo? 
D’on vinc? On vaig? Per a què viu? Hi ha res més 
enllà de la mort? [En canvi] ens inquieta l’economia, 
la política, la ciència o com passar-ho millor i gaudir 

més”, sobretot.
La filòsofa Marina Garcés (Barcelona, 1973) cons-

trueix la seva aportació al pensament social des de 
la seva il·lustració radical, parlant de la condició 
pòstuma. Més aviat ens preguntem “quant durarà 
tot plegat? Fins on arribaré jo?”. Però no hi ha un 
plantejament global, comunitari, social: “En el nos-
tre temps tot s’acaba [...] s’acaben els recursos, l’ai-
gua, el petroli i l’aire net; s’extingeixen els ecosis-
temes i la seva diversitat; fins i tot s’acaba el temps 
mateix. [I aleshores ens preguntem:] fins quan? Fins 
quan tindré feina? Fins quan viuré amb la meva 
parella? Fins quan hi haurà pensions? Fins quan 
Europa seguirà sent laica, blanca i rica? Fins quan hi 
haurà aigua potable? Fins quan creurem encara en 
la democràcia? Vivim precipitant-nos en el temps 
de la immanència, en el qual tot pot canviar radical-
ment o bé tot pot acabar-se definitivament. [...] El 
nostre temps ja no és el de la postmodernitat sinó 
el de la insostenibilitat. [...] El capitalisme, el creixe-
ment econòmic, la societat de consum, el producti-
visme [...] impugnen radicalment l’estat natural de 
les coses”.

I què hi diria Jesús? En una entrevista al dominic 
Timothy Radcliffe (1945), intel·lectual dels domi-
nics, quan se li preguntava sobre si Jesús vingués 
de nou a aquest món del nostre temps, què diria, 
què faria, respon el dominic: “Potser el primer que 
faria seria continuar sent invisible. Seguidament 
s’interessaria per tu i per mi. Jesús no diria mai: 
‘Vine, segueix-me, anem a salvar el món’, sinó que 
em formularia les preguntes fonamentals, aquelles 
de les quals no puc defugir i que construeixen la 
meva vida. Em diria: ‘Estimat, com et sents? com et 
puc ajudar? què vols fer amb la teva vida?”.

Els nostres antics, que ja són al cel, que ens han 
precedit en la vida, en la fe i en l’amor, potser no 
tenien molts estudis, ni molta carrera, però gaudien 
d’una fe senzilla i autèntica, que els proporcionava 
les respostes a les preguntes fonamentals de l’exis-
tència, que els va permetre fonamentar la vida, for-
mar una família, aixecar un país i creure que, en el 
fons de tot, existeix el sentit, la plenitud, la felicitat 
i aquella alegria que ja mai ningú no els podrà pren-
dre (Jn 16,22). Serem capaços d’aprendre’n la lliçó?

Jordi Castellet  
Teòleg i escriptor
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Vic

Dolors Altarriba

Un estudi publicat fa un any 
pel catedràtic d’Economia 
i investigador dels Estudis 
d’Economia i Empresa de la 
UOC Joan Torrent analitzava 
l’activitat de 1.190 empreses 
catalanes durant 25 anys 
(entre el 1991 i el 2016) i 
arribava a la conclusió que 
les que ja estaven robotitza-
des i promovien la innovació 
“ingressen cinc vegades més 
que les que no ho estant”, 
també facturen més, venen 
més, creen més valor afegit 
i paguen millor als treballa-
dors. Aleshores es deia que 
les petites i mitjanes empre-
ses anaven tard amb la trans-
formació. Tot i així, segons 
el darrer informe sobre la 
indústria 4.0 que ha fet la 
Generalitat, el 90,1% de les 
1.111 empreses situades en 
aquest entorn són pimes. 
Del total, el 42,6% facturen 
més d’un milió d’euros i el 
15,6%, més de 10 milions 
d’euros.

Més enllà de l’impuls que 
es vol donar a aquest canvi 
des de l’administració cata-
lana, a Osona fa just ara dos 

Sota l’epígraf d’indústria 4.0 s’hi ama-
ga l’aplicació d’eines digitals en tota 
la cadena de valor de la indústria per 
acabar transformant les seves opera-

cions i models de negoci. Se’n parla de 
fa alguns anys però és ara, amb l’em-
penta d’un any de pandèmia, que s’ha 
activat amb força. La digitalització 

ho embolcalla tot i arriba –i més que 
ho ha de fer– a tota mena d’empreses 
i a tot el territori. També a Osona, el 
Ripollès i el Moianès. 

Alguns exemples

Splendid Foods i Eurecat: guanyant 
temps i espai en la curació d’embotits

Seva

D.A.

El projecte Embot-ITs, impulsat per 
l’empresa d’embotits Splendid Foods i 
el centre tecnològic Eurecat, ha acon-
seguit una reducció del 20% de temps 
en el procés de curació tot i mantenir 
la qualitat del producte. Aquest és 
un projecte que va rebre un ajut del 
DARP com a projecte pilot, coordinat 
per Innovacc i del qual també sortia 
beneficiari l’empresa Patel. Es va 
utilitzar un sistema de monitoratge 
amb més de 300 censors a l’assecador 
que els va permetre obtenir les dades 
durant tot un any per aconseguir des-
prés aquesta reducció en el temps de 
curació. Cada assecador té capacitat 
per a 64.000 peces i en tractar-se de 
quantitats tan grans “es creen bosses 
d’humitat i aire que fan que hi hagi 
irregularitats en el procés i llavors cal 
més temps”, explica el director gene-

ral de l’empresa, David García-Gassull.
Aquesta millora ha permès a l’em-

presa crear models d’estandardització 
i obtenir un 10% més de capacitat 
productiva de mitjana. És la darrera 
aplicació d’una empresa que ja ha 
monitoritzat altres departaments com 
el d’expedicions o el de producció.

Effitronix, proveïdora constant  
de sistemes de monitorització

Tona

D.A.

Amb 27 anys a l’esquena, Effitronix, 
que havia nascut com a CV Projectes, 
va començar fa 12 anys a innovar en 
sistemes de monitorització ideats per 
un equip multidisciplinari. És l’exem-
ple d’una empresa de mida petita 
que ha desenvolupat productes per 
millorar la productivitat de les empre-
ses. Va començar fent-ho a la Farga 
i ara els seus aparells –l’anomenat 
MICO24 Nano– permeten a empreses 
com Liven, situada a Berga, augmen-
tar la producció en un 10% i reduir 
el consum energètic en la mateixa 
proporció. Una pauta seguida en 
altres empreses amb aquest sistema 
com Mimcord, de Manlleu, que ho té 
instal·lat també a les seves fàbriques i 
màquines de Turquia, els Estats Units 
i Portugal.

Lluís Verdaguer, responsable de 

l’empresa, creu que encara queda 
molt per digitalitzar les empreses i 
“es va lent”, diu. L’empresa ha estat 
pionera en un sector i això li ha per-
mès també col·laborar amb l’adminis-
tració i centres de formació per donar 
a conèixer aquestes tecnologies. 

tir pràcticament en totes”, 
diu Codina, que explica que 
la intenció és repetir un cicle 
semblant aquest any, a partir 
de la tardor. Entén que com 
que el canvi “afecta a tota 
l’empresa de forma transver-
sal cal un esforç per part de 
l’empresari perquè tothom 
ho vegi clar”. 
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anys va néixer l’Associació 
Manlleu Quatre, una fun-
dació privada sense ànim de 
lucre que ha fet fins ara, com 
explica el seu responsable, 
Jaume Codina, una “feina de 
sensibilització molt neces-
sària que en alguns casos ha 
suposat per a les empreses 
adonar-se que ja estaven uti-
litzant eines de l’entorn 4.0 
sense saber-ho”. En aquest 
temps, des de la fundació, 
han fet una enquesta a més 
de 20 empreses per tenir 

un “diagnòstic a partir d’un 
qüestionari que hem adap-
tat del Col·legi d’Enginyers 
Industrials”, explica Codina. 
Això ha permès en alguns 
casos poder fer recomanaci-
ons i “encetar ja processos de 
canvi” i és que també ha ser-
vit per “fer veure als empre-
saris que cal canviar la forma 
de pensar i de funcionar. El 
canvi no és cap tonteria per-
què si no es fa es pot desapa-
rèixer”, afegeix. 

Entre els mesos de novem-

bre i febrer, l’entitat va fer, 
en format virtual, una sèrie 
de vuit sessions sobre l’ús 
de les diferents tecnologies 
del sector: la visió general 
de com digitalitzar una pime 
amb casos pràctics, la gestió 
de l’empresa de forma auto-
màtica, la captació de dades, 
la impressió 3D o les aplica-
cions de la robòtica en els 
processos productius i la col-
laborativa. A les sessions hi 
van assistir al voltant de 200 
persones i “algunes van repe-

Dos anys de Manlleu Quatre
Osona compta amb una fundació privada sense ànim de lucre i col·laboració pública 

que ha sensibilitzat en el camí cap a la digitalització de les empreses

Ajuts per als 
comerços

Vic El Departament 
d’Empresa i Coneixement 
destina 8,8 milions a vuit 
programes per impulsar 
nous models de competi-
tivitat al comerç. En el cas 
específic de la transforma-
ció digital s’atorgarà fins 
al 70% del cost que suposi 
la inclusió de les noves 
tecnologies al negoci amb 
un màxim de 5.000 euros 
i s’haurà de justificar una 
despesa mínima de 1.000 
euros.   
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Manlleu Quatre està 
formada per les empreses 
Asecorp, Scheider Electric, 
Orlocat, Badabadoc Comu-
nicació, el centre Cefortem 
de La Salle, l’Ajuntament de 
Manlleu, l’Associació d’Em-
presaris i l’Associació Tele-
cos. A més de sensibilitzar, 
pot ajudar a trobar solucions 
tant de suport com de finan-
çament, diu Codina.  
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Desenvolupament propi a Fredist d’un 
programa global de digitalització

Les Masies de Voltregà

D.A. 

L’empresa de logística i transports 
Fredist va optar per desenvolupar 
amb un informàtic propi un progra-
ma de digitalització “que es va adap-
tant a les diferents circumstàncies”, 
segons explica Joan Casanovas, 
un dels seus socis, i que permet el 
control global de cada mercaderia. 
“Amb la tecnologia 4.0, que sem-
blava que no havia de servir per al 
sector del transport, ens està sent 
molt àgil per rescatar dades dels 
nostres clients”, diu Casanovas. Això 
els ha permès lligar els seus siste-
mes amb “els nostres i evitar molts 
errors. Ara, un cop està preparada 
una comanda, la informació va cap 
al client i ja es factura automàtica-
ment. Hi guanyem tots”. A Fredist ja 
havien començat a desenvolupar un 
sistema de millora per tenir tota la 

traçabilitat de cop, però la millora de 
la tecnologia ho ha posat fàcil. L’em-
presa fa de 160 a 180 rutes diàries i 
a la tauleta o mòbil hi és tot, des de 
l’inventari de cada vehicle fins a la 
temperatura, el control del gpS així 
com la documentació oficial del camió 
“per quan la demanen els Mossos, per 
exemple”. Ja no hi ha papers.

Comforsa: inversió de 600.000 euros  
per sensoritzar la premsa de 8.000 tones

Campdevànol

D.A.

Comforsa, amb fàbriques a 
Campdevànol i Ripoll, ja disposa 
d’una setantena de robots. Les millo-
res en les tecnologies que s’anomenen 
4.0 han de permetre un funcionament 
més predictiu de les màquines i de 
tot el procés. L’empresa més gran del 
Ripollès està en procés de fer-ho. Ha 
començat per sensoritzar amb una 
inversió de 600.000 euros la premsa 
de 8.000 tones que es va instal·lar 
a una nau de Campdevànol l’estiu 
de 2018 després de solucionar els 
problemes de soroll. Durant un any 
s’està monitoritzant la premsa, que ja 
treballa cinc torns per tal d’“obtenir 
les dades i fer la sensorització que 
necessita”, segons explica el director 
general de l’empresa, Reca Vidiella. 

L’empresa està invertint en dues 
noves premses, “una ja acabada de 

muntar”, que ja incorporen aquesta 
monitorització. Tot plegat per per-
metre evitar “fer peces errònies i un 
millor manteniment”. Això sí, amb 
una inversió important de “10 milions 
d’euros, i és que la sensorització és 
cara”, diu Vidiella. 

Xocolating 1944, SL fa el canvi cap a la digitalització de la 
producció amb l’ajut dels cupons

Manlleu Cap a l’any 2015, l’empresa de productes de xocolata de Manlleu Xocolating 1944, 
SL va fer un canvi estratègic en innovar amb productes adreçats al sector esportiu i d’opció 
saludable i va començar amb una àmplia gamma de barretes energètiques. Cinc anys des-
prés, aquesta divisió del negoci, amb la marca Body genius, comptabilitza 55 referències 
diferents que es venen a través de la web. Són productes amb un alt valor proteínic, baixos 
en greixos i que no porten sucres. “Vam optar per canviar la comercialització en línia per 
arribar directament al client”, explica Judit Aparici, directora de projectes a l’empresa. Això 
els ha permès créixer i fins i tot exportar, de moment, a França. Ara bé, “amb el creixement 
de totes les àrees ens feia falta la digitalització també en la producció”, explica, i l’opció dels 
cupons 4.0 els ha donat “l’empenta. Ha estat l’incentiu per començar. La inversió per fer el 
canvi és més gran, però l’ajut fa que es pugui assumir”, diu. L’empresa va demanar l’ajut el 
2019 i el materialitza ara. Aquest canvi els permetrà obtenir totes les dades i deixar de ban-
da la manera intuïtiva i de memòria que es feia servir fins ara. Lligat a un creixement que 
ha suposat per a Xocolating quadruplicar la facturació, l’empresa es planteja un creixement 
també de la seu física, “tot i que no ara mateix”, diu Aparici. Actualment té una vintena de 
treballadors. A la foto, el director general, David Fabré, al showroom de productes.

Vint-i-dues empreses d’Osona  
i el Moianès obtenen cupons 4.0
 Són ajuts que atorga ACCIÓ de la Generalitat. Del Ripollès cap empresa hi ha accedit 

Vic/Moià

D.A.

Vint empreses d’Osona i 
dues del Moianès han acce-
dit als ajuts per a la transfor-
mació cap a una indústria 4.0 
que atorga des de fa tres anys 
el departament d’ACCIÓ de 
la generalitat. En la darrera 
convocatòria, la que fa refe-
rència al 2020, han rebut 
ajuts 490 petites i mitjanes 
empreses de Catalunya. Això, 
com explica el coordinador 
d’Indústria 4.0 a ACCIÓ, 
Carles Miranda, és més que 
en les anteriors convocatòri-
es del 2018 i 2019, en què es 
van presentar 274 empreses 
i 398 empreses, respectiva-
ment. En total, el departa-
ment ha destinat 6,5 milions 
d’euros en ajuts, dos milions 
més que l’any anterior.

La Catalunya Central i en 
especial Osona destaquen 
com un dels punts amb més 
empreses demandants: 65 
de la Catalunya Central, de 
les quals 20 són d’Osona i a 
les quals s’hauran destinat 
270.000 euros. Sis d’aquestes 
20 són del sector de la metal-
lúrgia i productes metàl·lics; 
quatre del sector de l’alimen-
tació; tres del de la consulto-
ria i recursos humans; dues 
del de química i plàstics; i 
una del de maquinària i béns 
d’equip; d’educació, forma-

Alguns exemples

ció i serveis editorials; de 
l’electrònica i l’electricitat; 
de l’energia i recursos, i de la 
logística, comerç electrònic 
i distribució. Del Moianès, 
s’han atorgat a dues empre-
ses, i en canvi del Ripollès no 
hi ha cap empresa que dema-
ni aquests cupons.

Els ajuts són de fins a 
20.000 euros per empresa i 
permeten el disseny i prime-
ra implantació de plans de 
transformació digital i tec-
nològica, i és que “el tema és 
clau i el que procurem és que 
hi hagi un procés de refle-
xió perquè el canvi afecta a 

tots els processos i totes les 
persones de l’empresa”, diu 
Miranda. Així, un 49% són 
ajuts a diagnosi (es dona un 
màxim de 8.000 euros) i la 
resta, un 51%, a la implanta-
ció concreta. De les tres con-
vocatòries, hi ha a Catalunya 
491 projectes en funciona-
ment. “El canvi de xip es fa sí 
o sí”, diu Miranda, perquè a 
més “el retorn de la inversió 
és relativament ràpid. En un 
any i mig es pot aconseguir”, 
afegeix, alhora que recorda 
que a Catalunya hi ha 1.111 
empreses treballant en 
aquest àmbit i d’aquestes un 
70% són pimes. Aquest és 
un sector que s’ha triplicat 
en dos anys. La convocatòria 
d’aquest any s’ha obert fa 
cinc setmanes. 
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Els ajuts són de 
8.000 euros per 
una diagnosi i 

fins a 20.000 per 
una implantació 
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Contingut elaborat per Cambra d’Osona

Formar-se és clau per adaptar-se al canvi i explorar nous en-
torns i competències professionals. La capacitació dels tre-
balladors, directius i empresaris permet adquirir o actualitzar 
coneixements teòrics i pràctics, innovar en els processos de 
treball, així com incrementar la competitivitat i productivitat. 
En altres paraules, la formació juga un paper primordial en 
l’assoliment dels objectius i projectes de l’empresa.

En aquest sentit i per contribuir a la formació contínua del 
capital humà, les empreses disposen anualment del crèdit 
de formació. Una quantia que actua com a ajuda per al fi-
nançament de les formacions que s’imparteixen als treba-
lladors. El resultat d’aquesta quantia es calcula en funció del 
que s’ha cotitzat per formació i de la plantilla mitjana (dades 
dels rebuts de liquidació de cotitzacions de l’any anterior).

De fet, totes les empreses amb treballadors que cotitzen per 
formació professional, independentment de la seva dimen-
sió i data de creació, disposen d’un crèdit formatiu mínim 
de 420 euros. Aquest crèdit es fa efectiu mitjançant boni-
ficacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. L’entitat 
encarregada de vetllar pel compliment de la normativa és la 
FUNDAE (antiga Fundación Tripartita).

L’empresa pot recuperar parcialment o totalment la inversió 
en formació dels cursos bonificables de dues o més hores. 
La quantitat a bonificar per a cada formació es troba limita-
da per mòduls econòmics que estableix la llei. En el cas de la 
formació continuada ens movem entre els 7,5, 9 o 13 euros/
hora per alumne i curs segons el nivell i modalitat formativa. 
Els tràmits s’inicien prèviament al curs i a la seva finalitza-
ció caldrà justificar una assistència mínima del 75% de les 
hores, així com el compliment de la resta de condicions que 
estableix la llei.

Com puc utilitzar el crèdit de formació?

La Cambra gestiona, sense cap cost addicional, la bonifica-
ció de totes les formacions que ofereix en les diverses mo-

dalitats formatives: Presencial (a les nostres instal·lacions), 
Aula Virtual (per videoconferència en temps real), CEV – On-
line (on i quan vulguis a través del Campus Empresarial Vir-
tual), Empresaris i directius, Postgraus Cambra-UVic-UCC, 
Tècnica-especialitzada i A mida (formació in company). 

Forma’t amb la Cambra d’Osona

La nostra oferta formativa arriba a totes les àrees de co-
neixements i departaments dins l’empresa. Properament 
formarem des de l’Edifici El Sucre de Vic professionals del 
territori en: Excel, Anàlisi d’interpretació d’estats financers, 
Optimització de la producció industrial, Construcció d’equips 
d’alt rendiment en entorns de producció, magatzem i man-
teniment i, específicament per al personal de Back Office, 
en comunicació i tècniques de venda.

Contacta’ns:
osona@cambrabcn.cat

Sessions virtuals 
per internacionalitzar 
el vostre negoci
Inicia’t en l’àmbit internacional i/o amplia els 
mercats del teu negoci.
Des de la Cambra d’Osona posem en marxa cada 
divendres una sessió de treball virtual per diag-
nosticar el potencial de la teva empresa a escala 
mundial i oferir-te recomanacions pràctiques.

Qui hi pot participar?
Pimes amb vocació i interès per internacionalit-
zar-se. L’experiència o bagatge no és necessària, 
nosaltres t’oferim els nostres coneixements pràc-
tics i eines per traçar la teva ruta d’internaciona-
lització.

Quan es realitzaran?
De forma periòdica i virtual. Concretament, aquest 
mes de maig es realitzaran els divendres 14, 21 i 
28 de maig.

Com es duran a terme?
Mitjançant sessions de treball de dues hores que 
es faran en grups reduïts d’empreses. Un consul-
tor homologat i especialista en internacionalitza-
ció empresarial us ajudarà a realitzar la diagnosi 
de la vostra empresa i reflexionar internament so-
bre el potencial que us pot oferir. Places limitades, 
cal tenir la validació de la Cambra per participar-hi.

Té algun cost per l’empresa?
La participació a la sessió de treball i la realització 
de la diagnosi és totalment gratuïta.

Inscriu-te a: ja.cat/DiagnosiVirtual_21_05

Segueix-nos @CambraOsona

Beneficiar-se del crèdit de formació per invertir 
en el capital humà
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Els premis ADN es transformen 
en unes jornades d’emprenedoria

N’ajornen la tercera edició fins l’any que ve. Les sessions es fan en tres dies

Torelló

F.M.

La tercera edició dels pre-
mis ADN Emprèn, que 
s’havia de celebrar per a 
persones emprenedores de 
la Catalunya Central, s’ha 
hagut d’ajornar fins al 2022 
per la situació pandèmica. És 
per això que aquest any han 
decidit organitzar la Setmana 
ADN Emprèn, entre aquest 
dilluns, 17 de maig, i dime-
cres, 19, de forma virtual i 
amb inscripció prèvia. Durant 
aquests tres dies es presenta-
ran experiències d’emprene-
doria en un context de crisi 
i les oportunitats que hi ha 
en el posterior període, foca-
litzades en els àmbits de la 
digitalització i la petjada eco-
lògica, seguint la normativa 
que marca Europa a través 
dels fons Next Generation.

La primera jornada, que 
començarà dilluns a les 4 de 
la tarda, anirà a càrrec del 
doctor en Política Econòmi-
ca i professor de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació 

de la UVic-UCC Enric Casu-
lleras, que parlarà sobre “El 
panorama econòmic arran de 
la pandèmia i perspectives”. 
En aquesta primera jornada, 
també hi serà Berta Pérez 
reflexionant sobre les “Opor-
tunitats dels fons Next Gene-
ration EU per a empreses i 
start-ups’’. Dimarts, i també 
a partir de les 4 de la tarda i 
sota el títol “Emprenedoria 
entorn a la digitalització i la 
transició ecològica”, parlaran 
Jordi Crespo, responsable de 

l’empresa Exodronics; Fran 
Arnau, de Flock Drone Art, 
tots dos del ram dels drons, i 
Jesús Teixidor, vicepresident 
del Clúster Bioenergia de 
Catalunya. 

Finalment, dimecres hi 
haurà una taula rodona on 
participaran alguns dels 
responsables dels projectes 
premiats ADN Emprèn 2017 
i 2019. Entre ells, hi seran 
Daniel Sala i Núria Sala, 
d’E25 Creativa; Èric Güell, 
de l’empresa Showee, i Joan 
Maria Sala Clos, de l’empre-
sa d’inserció laboral Portal 
Berguedà. Delícies del Ber-
guedà. Com a cloenda, Alfred 
Vernis, expert en innovació 
social i sostenibilitat apli-
cada al món local i rural, 
presentarà la Càtedra del 
Món Rural promoguda per la 
UVic-UCC. 

Els premis ADN Emprèn, 
nascuts l’any 2017, estan 
organitzats de forma conjun-
ta pel Mas Vinyoles Venture 
Factory, de Sant Pere de 
Torelló, l’Ajuntament de 
Torelló i la UVic-UCC. 

Alfred Vernis

Girbau aplica 
un ERTO  
i manté oberta 
la negociació

Vic

EL 9 NOU

Un cop passats els tres mesos 
que comitè i direcció de Gir-
bau es van donar de temps 
per aplicar un pla de viabili-
tat substitutiu d’un primer 
ERO presentat al gener i 
retirat al febrer, l’empresa ha 
aplicat un ERTO que afecta 
a tota la plantilla de diferent 
manera. Així, gairebé tota la 
plantilla està afectada entre 
un 0% i un 20% de la seva 
jornada laboral per aquest 
ERTO, mentre que hi ha 34 
persones a les quals l’ERTO 
se’ls ha aplicat al 100% i en 
aquest moment no treballen 
per manca de producció. 

Segons han explicat des 
de la direcció de l’empresa, 
si fins al mes de juny “no es 
recuperen les càrregues de 
feina per aquests llocs de 
treball”, l’empresa iniciarà 
un procediment d’ERO que 
inclou “prejubilacions i bai-
xes voluntàries”. De moment, 
però, encara no s’ha consti-
tuït la comissió negociadora 
per fer aquest pas. 

Manlleu  
contracta 24 
persones pel 
“Treball als barris”

Manlleu

EL 9 NOU

Manlleu ha contractat 24 
persones en situació d’atur 
en el marc del programa 
“Treball als barris” des del 
passat mes d’abril. Cofinan-
çat pel SOC, el Ministeri, 
el Fons Social Europeu i el 
mateix ajuntament, els con-
tractes que s’han fet són a 
jornada completa, uns d’en-
tre 6 i 7 mesos i altres de 12 
mesos. Les persones contrac-
tades fan suport a la inserció 
laboral, d’educador de suport 
a l’escola bressol, coordinant 
plans d’ocupació, fent neteja 
i manteniment d’edificis 
municipals o bé d’auxiliars 
de la llar, administratius i de 
treball acció-educatiu. 

D’altra banda, s’ha acabat la 
primera edició del programa 
“Per a la professionalització 
(APP)”, que va començar el 
juliol del 2020 i en el qual han 
participat 13 persones que 
han fet d’aprenents al sector 
del comerç, l’electricitat i la 
llauneria, que treballen en 
diverses empreses locals. 
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Gasoil
a domicili

93 850 01 21
www.feixasaulet.cat

També ens
podeu trobar a

Felicitats

campions!

Par. Falgas, S/N
MANLLEU

93 850 22 50
www.castellot.cat

ENHORABONA
CAMPIONS!

CP Manlleu eMbOtits sOlà
Campió OK lliga Plata nord i ascens a OK lliga

Felicitats
per l’ascens!

ENHORABONA PER L’ASCENS!
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Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

La Càtedra d’Innovació al 
Món Rural, promoguda per 
la UVic-UCC, ha creat els pri-
mers Premis a la Innovació 
en el Món Rural al Lluçanès, 
que tenen com a objectiu 
“contribuir a construir un 
relat de la realitat a pagès 

en positiu i dotar de noves 
oportunitats les persones del 
territori”. En aquest sentit 
hi haurà dues categories 
del premi, un a la iniciativa 
innovadora d’una persona o 
persones joves al món rural, 
dotat amb 5.000 euros, i un 
altre a la iniciativa innovado-
ra d’una dona o dones al món 
rural, també de 5.000 euros. 

Les iniciatives poden pro-
venir de diversos sectors a 
més de l’econòmic o l’ali-
mentari, com ara el d’edu-
cació, cultura, habitatge o 
tecnologia, entre d’altres. 
La data límit de presentació 
de candidatures és el proper 
7 de juny i el 3 de juliol es 
preveu fer el lliurament dels 
premis.

L’economista i 
enginyer Narcís Mir, 
al Fòrum de Debats

Vic L’economista i enginyer 
industrial Narcís Mir és el 
ponent de la nova sessió del 
Fòrum de Debats que es fa 
aquest divendres, a les 8 del 
vespre, a través del canal de 
YouTube del Fòrum. La xer-
rada porta per títol “Mirant 
el passat a vol d’ocell, mirant 
el futur pel forat d’un pany” 
i té l’objectiu de posar sobre 
la taula quin serà el futur de 
les nostres societats. Mir ha 
ocupat diversos càrrecs al 
Departament d’Indústria i 
Innovació de la Generalitat i 
és autor de diversos llibres. 

L’Ajuntament de 
Manlleu atorga nous 
ajuts per a empreses

Manlleu L’Ajuntament de 
Manlleu ha obert el període 
de sol·licitud dels nous ajuts 
del Pla de Reactivació, al 
qual s’hi poden acollir les 
empreses que hagin suspès 
o modificat la seva activitat 
entre l’1 de setembre de 
2020 i el 30 de març de 2021 
i a qui la reobertura els hagi 
suposat una despesa econò-
mica. Els ajuts van des de 
1.500 euros fins a 3.000 en 
funció del tipus de negoci 
afectat. 

Sant Joan ajuda els 
establiments que 
han hagut de tancar

St. Joan de les Abadesses 

L’Ajuntament de Sant Joan 
obre des d’aquest divendres 
la convocatòria per demanar 
ajuts per part de titulars de 
bars, cafeteries i restaurants 
que han hagut de tancar en 
els diversos confinaments 
per la pandèmia. Els ajuts 
són de 350 euros per a locals 
de fins a 100 metres qua-
drats, 450 per als que tenen 
de 100 a 200 metres quadrats 
i 550 per als que en tenen 
més de 200. 

Fruits Sagarra entra al capital 
de La Tavella, de Sant Tomàs

La fundació osonenca i la Viver de Bell-lloc la van impulsar el 2006

Vic

J.C.A.

L’empresa familiar de les 
Franqueses Fruits Sagarra ha 
entrat amb un 10% del capi-
tal a la societat Ecogrup Eco-
lògica, titular de la marca de 
distribució de productes eco-
lògics La Tavella. L’empresa 
social, que ofereix oportuni-
tats laborals a persones amb 
discapacitat i té el centre 
d’operacions a Cardedeu, 
entra d’aquesta manera 
en una nova dimensió de 
mercat, desenvolupament 
empresarial i aproximació 
al consumidor. Ecogrup 
Ecològica va néixer l’any 
2006 promoguda per la Fun-
dació Viver de Bell-lloc de 
Cardedeu i la Fundació Sant 
Tomàs. L’empresa treballa 
amb 15 productors catalans 
i confecciona i distribueix 
cistelles de fruites i verdures 
ecològiques certificades i 
alguns productes refrigerats. 
Part d’aquests productes 
provenen dels horts que té la 
Fundació Sant Tomàs a Vic, 
Calldetenes i Tavèrnoles, on 
en més de quatre hectàrees 

cultiva entre 6 i 10 varietats 
hortícules. 

L’entrada a La Tavella 
suposa per a Fruits Sagarra 
una empenta a la seva marca 
Origo, amb establiments 
propis. “Estem molt contents 
perquè Fruits Sagarra és una 
empresa completament ali-
neada amb els nostres valors 
socials. Ara, des de dins, par-
ticiparà activament en aquest 
vessant del projecte”, diu el 
responsable de La Tavella, 
Alfredo Resines. “Aquesta 

aliança aportarà a La Tavella 
coneixement de mercat, una 
estructura més ferma i un 
canal retail [comerç presenci-
al] que ens farà créixer també 
en llocs de treball”, afegeix 
Resines. La Tavella va supe-
rar l’any passat el milió d’eu-
ros de facturació (el 4,17% 
més) en una tendència de 
creixement que es manté. Al 
gener i febrer la facturació 
es va incrementar un 55% i 
els lliuraments han arribat a 
10.700 al mes d’abril.

Vic obre inscripcions 
al PFI i al PTT per a 
joves sense l’ESO 

Vic Des de dilluns passat i 
fins al proper 21 de maig els 
joves d’entre 16 i 21 anys 
que no tinguin el graduat 
d’Educació Secundària poden 
inscriure’s al Programa de 
Formació i Inserció (PFI) i 
al Pla de Transició al Treball 
(PTT) per formar-se en una 
professió. S’ofereixen tres 
línies de formació: auxiliar 
en imatge personal, perru-
queria i estètica; auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al 
públic; i auxiliar de muntat-
ges d’instal·lacions elèctri-
ques, d’aigua i de gas.

Ajuts de 160.000 
euros per prats de dall 
a Osona i el Ripollès 

Vic El DARP ha fet el paga-
ment dels ajuts a la gestió i 
recuperació de prats de dall 
de l’any 2020 per un import 
de 891.244,07 euros a 700 
beneficiaris de 12 comar-
ques. Al Ripollès, l’ajut ha 
estat de 154.420,07 euros i 
ha beneficiat 156 explota-
cions, essent després de la 
Cerdanya la comarca amb 
més beneficiaris. Osona, 
amb 5 beneficiaris, ha rebut 
5.162,88 euros i és la tercera 
menys beneficiada. 

Distintiu de 
sostenibilitat per a 
empreses d’Osona 

Vic La Cambra d’Osona amb 
l’Ajuntament de Barcelona, 
Turisme de Barcelona i la 
Diputació han atorgat ja el 
distintiu del Compromís per 
a la Sostenibilitat Turística 
Destinació Barcelona Bios-
phere a 47 empreses. En 
concret, s’ha renovat la certi-
ficació a 40 empreses mentre 
que se n’han incorporat set 
de noves al programa. El cer-
tificat es dona basant-se en 
els 17 objectius de l’Agenda 
2030.

Llotja de Bellpuig (10-5-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,07 (–0,10) – 1,35 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,80 (–0,15) – 2,14 (=) 
OUS: xl: 1,24 - l: 0,80 - m: 0,75 - s: 0,55  (=)
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 (7-5-21) 

PORC: 1,960 / 1,972 (+0,013)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 72 / 73,50 (-4,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,99/3,85/3,63/ 3,34 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,04 /3,86/3,68 /3,43 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,56/ 3,48/ 2,22 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,27 / 3,17/ 1,67 (=)
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 (7-5-21)

PORC VIU selecte: 1,482 (+0,10) 
LLETÓ 20 kg: 51,50 (-4,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,37 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,22 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 251 (+3)
BLAT PA: 255 (+3)
MORESC: 278 (+8)

ORDI LLEIDA: 233 (+2)   
COLZA: 430 (=)

Llotja de Barcelona (11-5-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 445/t (+24)
MORESC UE: 288/t (+16)
BLAT: 257/t (+7)
ORDI PAÍS: 245/t (+5) 
FARINA DE PEIX: 1.090/t (+10)
GIRA-SOL: 330/t (+3)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 348/t (+13)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (7-5-21)

GRA DE COLZA: 450  (-9,50)

Els atorga la Càtedra d’Innovació al Món Rural, impulsada per la UVic 

Premis a la innovació al Lluçanès

D’esquerra a dreta, Alfredo Resines (La Tavella), Carlos Sopeña (Viver de 
Bell-lloc) i Llorenç Sagarra (Fruits Sagarra)
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TOYOTA CASACUBERTA
casacuberta.toyota.es

Ctra. Manlleu, 36 VIC
938 862 022
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Amb l’objectiu d’oferir un 
vehicle que sumi potència 
i eficiència alhora, Toyota 
treu al mercat, inicialment, 
en format prevenda el nou 
Toyota Rav4 Plug-in, la ver-
sió híbrida endollable del 
pioner SUV, que és també la 
versió més potent de la seva 
història, gràcies al seu siste-
ma de propulsió híbrid endo-

llable de 306 CV DIN.
Toyota ha aplicat els seus 

coneixements i lideratge en 
tecnologia híbrida elèctrica 
per crear el Rav4 Plug-in, 
donant forma a una proposta 
única de potència i eficièn-
cia, superant a tots els seus 
rivals en baixes emissions i 
consum de combustible.

El nou sistema híbrid endo-

llable ofereix una potència i 
eficiència líders en la catego-
ria, amb una autonomia de 
98 o 75 km en mode elèctric 
(WLTP cicle urbà / cicle 
combinat) i un consum mitjà 
homologat de només 1,0 l / 
100 km i unes emissions de 
CO2 de 22 g/km (WLTP). En 
mode EV és capaç d’assolir 
una velocitat de 135 km/h.

D’altra banda, la càrrega 
de la bateria que alimenta 
el seu motor híbrid elèctric 
es realitza de forma senzi-
lla i segura, i es pot fer en 
unes dues hores i mitja amb 
una presa de 230 V / 32 A. 
A més a més, els propietaris 
del nou Rav4 Plug-in poden 
utilitzar l’aplicació Myt per 
programar i supervisar de 

Toyota treu en prevenda el nou model, més elèctric, del Rav4

El més potent dels Rav4
Toyota ofereix en format prevenda el nou Rav4 Plug-in, la versió híbrida 

endollable d’aquest model, amb l’objectiu d’oferir potència i eficiència alhora

forma remota la càrrega 
de la bateria, així com per 
controlar el climatitzador 
per escalfar o refredar l’ha-
bitacle abans d’accedir al seu 
cotxe.

Quan s’arriba al nivell 
mínim d’energia elèctrica 
emmagatzemada a la bateria, 
el mode EV és interromput, 
canviant automàticament a 
mode híbrid (HV). El con-
ductor té la flexibilitat de 
seleccionar el mode híbrid 
(HV) al principi del trajecte, 
i canviar al mode elèctric per 
maximitzar l’eficiència quan 
sigui necessari, per exemple, 
a l’entrar en una zona urba-
na on cada vegada es demana 
una conducció més responsa-
ble i eficient.

La companyia japonesa ha 
treballat per fer aquest cotxe 
encara més insonoritzat que 
el model anterior i manté un 
maleter de 520 litres i espai 
per guardar els cables de 
recàrrega. Amb un disseny i 
un equipament excel·lents, 
el nou Rav4 Plug-in és el 
complement perfecte del 
Rav4 Electric Hybrid en la 
gamma més àmplia i atrac-
tiva del segment D-SUV, 
reforçant a més l’atractiu del 
model que va donar origen 
al segment dels totcamins 
l’any 1994 i que des de lla-
vors acumula ja més de 10 
milions d’unitats venudes a 
tot el món.
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Més silenci  
i confort en  
el SUV e-2008 
de Peugeot  
Té una autonomia de 320 quilòmetres

Peugeot aposta per una gam-
ma de vehicles que ofereixin 
una variant del model amb 
elèctric. La marca francesa 
considera clau que els cotxes 
elèctrics triomfin amb un 
aspecte que sigui totalment 
normal. I amb el nou SUV 
Peugeot e-2008 n’és tota 
una referència. La combi-
nació del frontal, els fars 
distintius, en forma d’ullals, 
realça la personalitat ferma 
i esportiva que demostra el 
nou SUV. 

En conjunt, el Peugeot e-
2008 pot funcionar amb tres 
modes de conducció: Eco, 
Normal i Sport. Aquest últim 
permet prioritzar les presta-
cions i sensacions amb una 
potència i par motor màxim. 
Com la resta d’elèctrics de 

PSA, l’e-2008 està basat en la 
plataforma e-CMP, amb un 
motor elèctric d’imants per-
manents, que proporcionen 
100 kW de potència, amb 
136 CV. Pot arribar a tenir 
fins a 230 quilòmetres d’au-
tonomia en el model 100% 
elèctric, gràcies a les opci-
ons de recàrrega. L’e-2008 
disposa del mode Brake, un 
sistema que limita l’ús de 
frenada i permet recarregar 
la bateria mentre es desacce-
lera. La bateria té una garan-
tia de vuit anys o 160.000 
quilòmetres i fins al 70% de 
la seva capacitat de càrrega. 
També disposa d’ajudes a la 
conducció, amb el sistema 
Drive Assist Plus, capaç de 
permetre una conducció 
semiautònoma; l’Advance 

Grip Control, que permet al 
conductor adaptar l’adhe-
rència del vehicle a les con-
dicions de la carretera, o el 
Park Assist, un sistema que 
es fa càrrec de trobar una 
plaça d’aparcament adequada 
i ajuda el conductor amb les 
maniobres. 

Hi ha diversos factors que 
afecten directament l’au-
tonomia del vehicle com la 
velocitat, el temps i el com-
portament al volant. Pel que 
fa al seu interior, és similar 

al model de combustió, tant 
en confort com en espai. La 

capacitat del maleter és de 
405 litres, igual que la del 

2008. El fet de no perdre 
capacitat és perquè les bate-
ries es troben ubicades al 
terra del vehicle. També té 
un espai per guardar el cable 
de recàrrega. 

En el lloc de conducció 
Peugeot i-Cockpit 3Di hi 
ha especificades les dades 
a temps real sobre el fun-
cionament de la cadena de 
tracció, a més d’oferir avisos 
de seguretat que es projecten 
en hologrames per atreure 
l’atenció del conductor. 

El mode 
Brake permet 

recarregar 
la bateria en 

funcionament

El nou model de Peugeot pot funcionar amb tres modes de conducció: Eco, Normal i Sport
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A dalt, imatge del nou Arkana. A sota, el quadre de comandaments i una imatge del maleter, que té dues posicions per fer-hi cabre més material

Arkana, l’aposta de Renault
El nou model SUV de la casa francesa se situa al top 3 de la seva categoria. 

Ofereix tecnologia híbrida autorecarregable, aspecte esportiu i la força del 4x4

El nou disseny innovador, 
el preu ajustat i l’estètica 
esportiva que presenta el nou 
model SUV coupé de Renault, 
l’Arkana, fa superar les mil 
reserves del vehicle en el pri-
mer mes de comercialització 
de la nova aposta de la casa. 
Hi ajuda la moda automobi-

lística del moment, que pre-
senta un panorama en què els 
models SUV esdevenen caps 
de cartellera. La casa francesa 
ha projectat l’essència d’estil 
que caracteritza la moda pari-
senca per crear l’Arkana. La 
força dels 4x4, l’estètica i la 
classe esportiva dels coupé es 

fusionen per crear la gamma 
SUV, una proposta que causa 
tendència entre els usuaris 
del món del motor. El nou 
model de Renault vol com-
petir i fer-se un lloc entre els 
principals caps del mercat 
automobilístic del moment 
com són BMW, Seat o Merce-

des. La casa francesa ha dis-
senyat l’Arkana dins del seg-
ment C. El vehicle, amb una 
longitud de 4,56 metres, una 
distància de 2.720 mm entre 
eixos i una alçada d’1,58 
metres, recorda la classe i 
l’esportivitat dels SUV coupé 
com el X4 de BMW o el GLC 

de Mercedes.
Renault es desmarca de les 

cases competidores en oferir 
un preu inferior però amb 
altes prestacions i el segell 
mediambiental que permet 
conduir per tot arreu. Arka-
na presenta tres possibles 
acabats (Intens, Zen i R.S 
Line), amb llantes d’aliatge 
de 17 polzades, pantalla tàc-
til compatible amb Android 
i Apple, ràdio digital amb 
entrades USB, bluetooth, 
climatitzador automàtic, 
sensors d’aparcament amb 
càmera i il·luminació LED. 
Tot plegat per millorar la 
seguretat.

El capó de l’Arkana amaga 
dues opcions de motor amb 
etiqueta Eco i tracció davante-
ra. La proposta més econòmi-
ca i versàtil de Renault Arka-
na és el 1.3 TCe, que inclou 
un motor microhíbrid de 140 
CV i 260 Nm de par motor. El 
canvi automàtic de set mar-
xes permet accelerar de 0 a 
100 km/h en un temps de 9,8 
segons i una velocitat màxi-
ma de 205 km/h. El sistema 
microhíbrid de 12 volts com-
bina el combustible i l’energia 
per oferir un consum òptim 
de 5,8-6,1 l/100 km.

La segona alternativa d’Ar-
kana és el 1.6 E-Tech híbrid 
amb 143 CV de potència. La 
versió més eco-friendly per-
met una velocitat màxima 
de 172 km/h i un consum de 
4,9 litres cada 100 km. Per 
ciutat, aquest model circula 
al 100% amb el motor elèc-
tric fins al 80% del temps 
aconseguint una conducció 
silenciosa i còmoda i estal-
viant fins a un 40% del car-
burant respecte a un motor 
de benzina. A més, disposa 
d’un sistema de frenada que 
recupera energia i per tant es 
recarrega automàticament.

La marca ofereix 
un vehicle d’altes 
prestacions a un 
preu inferior a 

altres cases

Renault Auser a Vic: Carrer de Lleida, 10
938 86 62 63
www.auser.com

Vine a veure el nou Renault Arkana
al teu concessionari oficial
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Kia ha volgut fer amb l’EV6 un cotxe amb un disseny minimalista, potent i amb la versió més elèctrica

EV6, l’elèctric total de Kia
Disponible la versió més elèctrica, innovadora i potent del segment D. Ofereix 

tres versions d’aquest model amb autonomies i potències diverses 

L’empresa automobilística 
sud-coreana Kia llança al 
mercat el model més elèctric 
de la seva gamma d’híbrids, 
l’EV6. La casa asiàtica entra 
amb força en el mercat d’en-
dollables presentant el model 
EV6 com el més sostenible i 
avançat en tecnologia. El nou 
model de Kia és el primer 
elèctric total fabricat a partir 
de la plataforma modular 
elèctrica global (E-GMP), que 
permet una millor distribu-
ció de l’espai interior gràcies 
al disseny innovador de l’E-
GMP.  L’EV6 es presenta com 
el SUV elèctric més potent 
i innovador del mercat. El 
disseny minimalista del 
vehicle trenca amb la línia 
del tipus més convencional, 
mostra una mirada futurista i 
alhora és sostenible pel medi 
ambient. A primera vista, 
l’estructura del cotxe sembla 
senzilla, però sota la carros-
seria de l’EV6 s’amaguen els 
avenços tecnològics que fan 
del nou Kia una experiència 
única al volant. 

L’empresa sud-coreana ofe-
reix tres versions del model 

elèctric. La primera, la més 
estàndard i versàtil, genera 
una potència de 125 kW (168 
CV) i 350 Nm de par motor a 
les dues rodes posteriors. La 

bateria de 58 kWh que incor-
pora l’EV6 permet una auto-
nomia de 400 quilòmetres. 
El seu interior integra una 
pantalla panoràmica corbada 

de 12,3 polzades, un paquet 
de navegació amb els serveis 
de Kia, il·luminació LED, 
clau intel·ligent i sistemes 
d’ajudes a la conducció com 

el Highway Driving Assist, 
frenada d’emergència o el 
reconeixement de les limita-
cions de velocitat a les vies. 
La segona versió de l’elèctric 
és l’EV6 GT-Line.

Aquest model conserva les 
bases de l’EV6 però incorpo-
ra el paquet GT-Line, en què 
l’interior del vehicle presen-
ta seients mixtos amb pell de 
cuir i d’ant, i llum led d’am-
bient. El motor del GT-Line 
ofereix 239 kWh, és a dir, 
325 CV de potència. La terce-

ra versió de l’EV6 és el GT, la 
més esportiva de totes. Amb 
585 CV el vehicle passa de 0 
a 100 quilòmetres per hora 
en un temps de 3,5 segons. 
El seu interior presenta una 
organització esportiva, igual-
ment a l’exterior, en què la 
línia GT es fa notar amb el 
perfil de les llantes i la pinça 
del fre de disc. Les bateries 
que ofereixen les tres versi-
ons del vehicle garanteixen 
una càrrega de fins al 80% 
en un període d’entre 15 i 20 
minuts. La tecnologia per-
met configurar la tracció del 
vehicle.

Rendiment 
esportiu a 

través del motor 
elèctric
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Nou EQA 250 , el nostre SUV comp acte 100% elèctric amb fins
a 494 km d’autonomia en ciutat, per 625€/mes1 en 36 quotes i

15.000 km/any. Aportació inicial: 10.704,79€. Merce des-B enz Renting
amb tot inclòs2. Emporta-te’ l amb Wa llbox i instal·lació de regal3.

PER MOURE’T
AMB LLIBERTAT.

SternMotor
Reserva ara el teu Test Drive a:

Conces ionar io
Concesionario Oficial Mercedes-B enz
Dato s
Dato s
Dato s
Dato s
Dato s

EQA 250: consum elèctric en kWh/100 km (cicle mixt): 17,9-19,1.
Emissions de CO2 en g/km (cicle mixt): 0. Autonomia total entre
399–424 km (autonomia en ciutat entre 471–494 km).

1Exemple de Mercedes-B enz Renting per a particulars, per a un EQA amb paquets AMG Line,

Prèmium i Night, pintura metal·litzada i paquet Plug&Go3, per 625€ al mes IVA inclòs, aportació
inicial de 10.704,79€ IVA inclòs, a 36 mesos i 15.000 km/any. Assegurança amb franquícia per a
més grans de 31anys i manteniment inclosos, no inclou pneumàtics2. Vàlid per a ofe rtes fete s i
vehicles matriculats fins al 30/06/2021, sol·licituds aprova des fins al 15/07/2021i contractes
activats fins al 31/08/2021. Permanència mín. 24 mesos. Mercedes-B enz Renting és una marca
comercialitzada per Mercedes-B enz Renting, SA - Av. de Bruselas 30, 28108 Alco bendas (Madrid).
El model visualitzat pot no correspondre amb el de l’ofe rta. Més info rmació a mercedes-benz.es

Concessionari Oficial Mercedes-Benz
Ctra. de la Pobla de Claramunt, 205.
VilanOVa del CaMí.
Tel. 93 806 04 79.

www.sternmotor.mercedes-benz.es

Crta. n-152a, Km. 71,2
GurB.
Tel. 93 881 44 33.

Ctra. de Berga, 2. Pol. ind. Casa nova.
SanT FruiTóS del BaGeS.
Tel. 93 877 50 22.
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Roda de Ter s’EnCanta 
La quarta edició del festival de cançó d’autor programa 13 actuacions fins diumenge

Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

L’EnCanta de Roda torna 
a les dates en què havia 
començat. Fins diumenge, es 
despleguen les 13 actuacions 
d’11 artistes de la quarta edi-
ció d’aquest festival “plena-
ment consolidat”, en parau-
les del regidor de Cultura, 
Roger Canadell. Una trobada 
entorn de la cançó d’autor 
entesa en el seu sentit més 
ampli. No els ha vingut de 
nou adequar-se a les norma-
tives sanitàries, perquè l’edi-
ció de l’any passat –que es va 
traslladar al mes de setem-
bre– ja els va servir d’apre-
nentatge. Els exteriors i patis 
del Museu de l’Esquerda, del 
Casal Cultural 1 d’Octubre, 
de la Fundació Miquel Martí 
i Pol i l’antiga fàbrica de 
Can Grau, situada en terme 
de les Masies de Roda i que 
ofereix un lloc cobert en cas 
de pluja, i que és la novetat 
d’enguany. 

Les propostes artístiques 
tenen en comú el petit for-
mat que permet proximitat 
amb el públic i el fet de 
reunir artistes que recent-
ment han publicat treballs, 
d’estils molt diversos que 
van des de la influència del 
flamenc al country passant 
pel pop intimista o el rap. 
Després del concert inicial 
a càrrec d’Alba Carmona, 
aquest divendres l’EnCanta 
rep la proposta d’aires punk 
de Les Cruet –“una proposta 
una mica arriscada”, segons 
el director artístic del fes-
tival, Jaume Salés– i la tro-
bada entre Pau Alabajos i el 
grup alcoià Júlia en una nit 
valenciana. Júlia és un duet 
d’Alcoi (format per Lídia 
Vila i Estela Tormo) que 
factura pop electrònic i que 
actuarà prèviament al can-
tautor. Dissabte és el dia que 

Alba Carmona, per començar
Roda de Ter El festival el va obrir aquest 
dijous Alba Carmona, a l’exterior del Centre 
Cultural 1 d’Octubre, que ja l’any passat 
va acollir concerts com el de cloenda de 
l’EnCanta que hi va fer Enric Montefusco i 

la seva banda. En el primer concert, l’orga-
nització volia mostrar “l’ampli espectre del 
concepte de cantautor” a través del flamenc 
tenyit de pop rock de Carmona, que va debu-
tar en solitari ara fa tres anys. A la fotogra-
fia, Alba Carmona durant l’actuació.
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El Microclima se’n va 
dissabte a Rocabruna
Camprodon El festival Mi-
croclima es trasllada aquest 
dissabte al veïnat de Roca-
bruna. Al peu de l’església, 
hi actuarà a les 7 de la tarda 
Berta Sala. Classificada entre 
les veus emergents de la cançó 
d’autor, hi presenta els temes 
del seu disc de debut, Hertogs-
traat (Microscopic, 2020).

Nucli Trio a La Nau, 
amb Laura Cruells
Centelles Nucli Trio torna. 
La formació que integren 
Guillem Plana (guitarra), 
David Viñolas (percussions) 
i Aleix Forts (contrabaix), a 
la qual incorporen convidats 
en cada actuació, serà dissab-
te (6 tarda) a La Nau de Cen-
telles amb la cantant Laura 
Cruells (del duet XY) com a 
convidada.

Jo Jet i Maria Ribot, 
a Música a la Gespa
Montesquiu El festi-
val Música a la Gespa de 
Montesquiu continua amb 
els concerts vermut de diu-
menge al migdia. Aquesta 
setmana, els protagonistes 
seran Jo Jet i Maria Ribot, 
que hi presentaran els temes 
del seu tercer disc, Sant 
Llorenç. El concert és a les 12 
del migdia. 

Dani Flaco, dissabte 
al Casino de Vic
Vic Un vell conegut de l’es-
cena osonenca, Dani Flaco, 
tancarà aquest dissabte (7 
tarda) la programació de 
concerts que fins ara s’ha dut 
a terme al Casino de Vic. El 
cantautor de l’Hospitalet hi 
presentarà el seu disc més 
recent, Al alimón (Cuatro 
Gatos Records, 2019), vuitè 
de la seva carrera. 

Judit Neddermann, al 
Centre de Sant Joan
Sant Joan de les Aba-

desses La cantant Judit 
Neddermann actuarà aquest 
dissabte a Sant Joan, dins 
de la programació de prima-
vera del Teatre Centre. Hi 
presentarà els temes del seu 
disc Aire (Universal Music), 
estrenat el febrer d’enguany. 
El concert serà al Teatre Cen-
tre, a 2/4 de 9 del vespre. 

La Baldufa al Teatre  
Cirvianum, diumenge
Torelló Una companyia 
premiada aterra aquest diu-
menge al Teatre Cirvianum. 
Es tracta de La Baldufa, 
guardonada recentment amb 
el Premio Nacional de Artes 
Escénicas, que hi portarà el 
seu muntatge Mon pare és un 
ogre. La representació serà a 
les 6 de la tarda. 

concentra la major part de 
les actuacions, ja des del mig-
dia amb Ariana Abesasis i 
després amb Joa Lwsest, “que 
venen amb l’etiqueta d’emer-
gents”, i que han format part 
del Sona9 d’enguany. El folk 
mediterrani de Lia Sam-
pai amb el seu recentíssim 
àlbum Amagatalls de llum i 
el descobriment d’Amorante 
des del País Basc acabaran de 
configurar la tarda abans de 
l’actuació de Maria Jaume i 
de Gemma Humet, dues veus 
ja plenament consolidades. 
El concert de Gemma Humet 
substitueix el que estava ini-
cialment previst de Gerard 
Aledo. 

La jornada de diumenge, 
la darrera, inclourà les actu-
acions de Jordi Serradell, 

amb Ésser viu, una proposta 
d’americana en català, al 
migdia. Una altra novetat 
d’enguany és que no s’acaba-
rà aquí l’EnCanta: “Trobàvem 
a faltar un tancament més 

potent que el d’aquesta hora, 
quan la gent va marxant per 
anar a dinar”, diu Salés. I 
per això hi haurà concerts 
de tarda, els darrers, amb 
l’empordanesa Joina Canet 
i el seu rap feminista com-
batiu, i el duet format per 

Magalí Sare i Sebastià Gris, i 
els temes d’A Boy & A Girl, ja 
coneguts del públic osonenc. 
Les entrades, a preus que 
oscil·len entre 3 i 5 euros, es 
poden reservar des del web 
del festival, amb la possi-
bilitat d’adquirir un abona-
ment conjunt al preu de 28 
euros. 

Roger Canadell destaca 
que l’EnCanta respon a la 
intenció de l’Ajuntament 
de fer “una aposta per la 
cultura” efectiva, des de la 
programació. Aquest efecte 
es va fer evident l’any passat, 
en què la majoria de concerts 
s’havien suspès, “i els artistes 
ens van agrair que haguéssim 
mantingut la programació el 
setembre”, explica el regidor 
de Cultura. 

S’hi afegeix el nou 
escenari de Can 
Grau i la tarda     
de diumenge

Els Amics de les Arts porten  
a L’Atlàntida el seu últim disc

Vic

EL 9 NOU

Els Amics de les Arts estaven 
a punt de presentar el seu 
cinquè disc, El senyal que 
esperaves, quan va arribar 
la pandèmia. Amb el nou 
treball a punt i la gira d’estiu 
llesta, van decidir esperar 
fins la tardor a treure’l, i ara 
estan rellançant-lo. La gira 
passarà aquest dissabte per 
L’Atlàntida de Vic (2/4 de 9 
vespre), on actuarà el que 

és un trio format per Dani 
Alegret, Joan Enric Barceló i 
Ferran Piqué (el quart com-
ponent, Eduard Costa, va 
emprendre fa tres anys el seu 
camí en solitari). 

El senyal que esperaves 
representa una nova evolució 
en la trajectòria del grup, que 
va iniciar el seu camí ara fa 
15 anys. Aquí han incorporat 
més electrònica i ritmes que 
la fan gairebé ballable, en 
una sensació que s’accentua 
més en els directes. 

Taradell enceta el setè Cicle     
de Músiques a Santa Llúcia

Taradell

EL 9 NOU

Les violinistes Ana Galán i 
Anca Rutiu, totes dues inte-
grants de l’OBC (Orquestra 
Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya), 
obriran aquest diumenge la 
setena edició del Cicle de 
Músiques de Santa Llúcia 
a Taradell. Tot i que porta 
el nom d’aquesta capella, 
per motius d’espai es por-
taran a terme tots a la Font 

Gran. Aquí es va presentar 
divendres el cicle, amb una 
conferència de la musicòloga 
Núria Ayats sobre les Parti-
tes i les Sonates de Johann 
Sebastian Bach, que seran 
objecte de tres dels concerts 
(a més del de diumenge, els 
dels dies 23 de maig i 13 de 
juny). Entremig es podrà 
veure el concert Bachs’s mou, 
amb suites per a violoncel i 
dansa (5 de juny). Totes les 
actuacions començaran a les 
6 de la tarda excepte aquesta.
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Amb el lema “Recuperar i reimagi-
nar”, el Dia Internacional dels Museus 
es proposa tornar a captar els visitants 
presencials que es van perdre per cul-

pa de la pandèmia sense renunciar als 
que es van guanyar en l’espai virtu-
al. Els museus d’Osona, el Ripollès i 
el Moianès comencen a fer activitats 

aquest cap de setmana amb un prota-
gonisme especial de la gent gran. Al 
Museu de la Torneria són més que uns 
visitants: el fan funcionar. 

Els museus volen recuperar visitants
El Dia Internacional dels Museus se celebra a Osona, el Ripollès i el Moianès amb protagonisme de la gent gran

Vic/Ripoll/Moià

Jordi Vilarrodà

El dia 30 de maig de l’any 
passat, els museus van tornar 
a obrir portes després del 
confinament. Van ser el pri-
mer equipament cultural que 
tornava a posar-se en mar-
xa, i que podien oferir uns 
espais segurs. Però la sotra-
gada s’ha notat en el nombre 
de visitants, que durant el 
2020 va experimentar una 
baixada molt notable, i no 
només en ciutats amb molta 
dependència del turisme 
internacional, com el cas de 
Barcelona. Els museus d’Oso-
na, el Ripollès i el Moianès 
van perdre també bona part 
de les visites presencials, 
amb una caiguda que els seus 
responsables situen d’entre 
un 60% i un 80% respecte 
al 2019. El Dia Internacional 
dels Museus, que se celebra 
el proper dimarts, vol ser el 
punt de partida per al retorn 
a la normalitat. Que tornin 
els visitants presencials, però 
sense oblidar allò que ja se 
sabia i que el confinament va 
deixar més clar: si els museus 
saben utilitzar l’espai vir-
tual, els aproparà amb un 
altre tipus de visitants que 
hi entraran des de les seves 
pantalles. Per això el lema 
d’aquest any del Dia Interna-
cional dels Museus és “Recu-
perar i reimaginar”. 

El Museu de l’Esquerda de 
Roda de Ter va ser escenari 
de la presentació dels actes 
d’aquest any, i no per casu-
alitat. Va ser un dels més 
afectats per la pandèmia, 
que es va declarar quan no 
feia encara quatre mesos que 
havia obert les portes. Roger 
Canadell, regidor de Cultura 
de Roda, vol veure-hi el cos-
tat positiu: “Han estat temps 
òptims per fer una reflexió 
sobre què oferim, i trobar la 
manera de fer-nos visibles”, 
explica. A alguns, com el 
Museu Episcopal de Vic, el 
tancament els va agafar amb 
una notable oferta de contin-
guts que ja estava disponible 
a la seva web. Altres, com el 
de l’Esquerda, van haver-ho 
de treballar sobre la marxa 
per raons òbvies: “Trobar la 
manera d’estar oberts mal-
grat que estàvem tancats”, 
diu la seva directora, Maria 
Ocaña. 

La nova mirada dels 

museus es quedarà, malgrat 
que es torni a una certa 
normalitat. Per això no és 
estrany que entre les activi-
tats d’aquests dies el Museu 
Episcopal de Vic tingui 
previst penjar un vídeo que 
ha gravat a les seves sales 
el raper Solo K.OS, amb 
la intenció d’acostar-se al 

públic més jove, o que l’expo-
sició temporal que ara atreu 
visitants al Museu del Ter de 
Manlleu sigui “Ocellots del 
Ter”, a partir de fotografies 
ornitològiques publicades 
que s’han pujat prèviament 
a Instagram, o que la set-
mana vinent el Museu de 
l’Esquerda presenti una guia 

digital. I també que tots els 
museus anunciïn la rebuda 
els propers dies d’una influ-
enciadora com a fet destacat, 
en una operació de màrque-
ting patrocinada des d’Osona 
Turisme. Diferents museus 
de tot Catalunya rebran 
la visita aquests dies dels 
youtubers de Canal Mala-
ia. Bufen nous aires. “Vam 
multiplicar els subscriptors 
als canals digitals durant el 
confinament”, diu Carles 
Garcia, director del Museu 
del Ter de Manlleu, que con-
fia a retenir aquest públic, 
al mateix temps que torna 
la presencialitat: “Estem 
omplint totes les activitats 
que portem a terme”. De fet, 
els responsables de museus 
esperen que a final d’aquest 
2021 puguin comptabilitzar 
unes xifres de visitants sem-
blants a les de la prepandè-
mia. A això hi ajudarà, sens 
dubte, la recuperació de les 
visites escolars, que repre-

senten un bon gruix de les 
que reben i que l’any passat 
es van frenar en sec pel març, 
i després es van poder recu-
perar només a escala local a 
causa dels confinaments. 

El Dia Internacional dels 
Museus, però, tindrà un altre 
públic concret i fidel en el 
seu objectiu: la gent gran. De 

fet, seran els protagonistes 
principals de moltes de les 
activitats, com la visita “Del 
romànic al gòtic” del Museu 
Episcopal “a través de l’esclat 
de colors” o la rebuda que el 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
té prevista dimarts i dime-
cres per als residents de la 
Fundació Guifré. 

Les propostes del Dia 
Internacional dels Museus 
comencen ja aquest dissabte 
i diumenge. Entre les prime-
res i més curioses, destaca la 
presentació d’un pa grec de 
noces que es farà diumenge 
al Camp de les Lloses de 
Tona, i que s’elaborarà amb 
la col·laboració del Museu 
del Pa. Dissabte, el Museu 
Etnogràfic de Ripoll té pre-
vista també una demostració 
de forja a La Farga Palau, 
antiga farga que gestiona. 
El Museu del Ter oferirà la 
visita teatralitzada L’esperit 
del Ter i el monestir de Sant 
Pere de Casserres, una visita 
guiada. Aquests dies hi ha 
jornades de portes obertes a 
tots els museus d’Osona, el 
Ripollès i el Moianès. Molts 
també han programat activi-
tats extraordinàries dimarts, 
com les visites temàtiques a 
les peces de teatre d’ombres 
i als guadamassils que farà el 
Museu de l’Art de la Pell. 

L’any 2020 es     
va perdre entre 

un 60% i un 80% 
dels visitants
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‘Youtubers’ i 
influenciadors 
per captar els 
nous públics

La presentació, al Museu de l’Esquerda
Roda de Ter El Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda 
de Ter, es va inaugurar el dia 1 de desembre de 2019, en un 
acte presidit per Quim Torra. Tot just s’estava posant en 
marxa que ja va haver de tancar les portes per la pandèmia. 
La setmana passada va acollir la presentació a Osona dels 
actes del Dia Internacional dels Museus, amb la presència 
de representants de tots els museus de la comarca i de les 

institucions, que van mostrar així el seu suport a la Funda-
ció l’Esquerda. A la fotografia, representants del Consell 
Comarcal d’Osona (els consellers Àlex Montanyà, de Turis-
me, i Núria Arau, de Cultura); el regidor de Cultura de Roda, 
Roger Canadell; representants de museus osonencs, i a la 
dreta, Maria Ocaña, del Museu de l’Esquerda. Tots ells situ-
ats davant d’una de les restes humanes trobades al jaciment 
de l’Esquerda. 
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El MEV presenta el 
nou pla estratègic 
per als propers 10 
anys dijous vinent

Vic Coincidint amb la setma·
na del Dia Internacional dels 
Museus, el Museu Episcopal 
de Vic presentarà el proper 
dijous el seu pla estratègic 
per als propers 10 anys. 
L’acte tindrà lloc a les 6 de 
la tarda i es podrà seguir en 
directe pel cana de YouTube 
del mateix MEV. El pla s’ha 
estat treballant des de fa dos 
anys amb la participació del 
mateix equip de la institució 
i el suport d’una empresa 
assessora. 
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D’esquerra a dreta, Ferran Olivés, Pere Coma, Gerard Verdaguer, Pere Bofill, Joan Sabata, Abel Pairó, Quico Clapera, Pere Sañé i Lluís Bassas. Al davant, Josep Arboix

Uns grans voluntaris
Mecànics, torners, electricistes, paletes i directius ajuden el Museu de la Torneria

Torelló

J.V.

Josep Arboix té 93 anys, i és 
el més veterà de la dotzena 
de voluntaris que, dues vega·
des a la setmana i des de fa 
vuit anys, van al Museu de la 
Torneria de Torelló. No pas 
de visita, sinó a treballar en 
el taller que hi ha al costat 
reparant i posant en ordre de 
marxa la vella maquinària. La 
gent gran seran protagonis·
tes del Dia Internacional dels 
Museus d’aquest any, però 
ells ja ho són sempre: són la 
memòria viva d’allò que el 
museu ensenya. 

Gerard Verdaguer, direc·
tor del museu, ho té clar: 
“Totes les nostres màquines 
funcionen perquè aquesta 
gent, amb una experiència 
laboral de tota la vida, les 

ha pogut arreglar... els més 
joves potser no sabrien ni 
per on començar”. Des de 
sempre, el museu ha tingut 
col·laboradors, però va ser 
l’any 2013, quan es va posar 
en marxa provisionalment 
–encara sense acabar de 
museïtzar–, que ells s’hi van 
enganxar de manera regular: 
cada dilluns i cada dimecres, 
entre tres i quatre hores. 
“Era un moment difícil”, 
recorda Verdaguer. Però 
veure que aquell equipament 
tenia vida va ser decisiu 
perquè les institucions hi 
acabessin d’apostar. “En 
una visita de la Diputació 
van veure el potencial que 
tenia”. En el nucli inicial hi 
eren Pere Bofill i Ferran Oli·
vés, que encara avui hi són, 
juntament amb Pius Vila. 
“En Pius ens va trobar un 

dia, anant a caminar, i ens va 
parlar de fer alguna cosa pel 
poble, que tingués acceptació 
i que quedés”, explica Olivés, 
que havia estat muntador 
en fàbriques de filatura. De 
mica en mica, s’hi van anar 
afegint els altres, tots ells 
vinculats a la indústria de 
la torneria o a la filatura. O 
amb totes dues. Hi ha mecà·
nics, hi ha electricistes com 
Abel Pairó, el xispa, fins i tot 
un paleta com Quico Clapera, 
el més jove del grup. N’hi ha, 
com Joan Sabata, que tenen 
al seu currículum una dotze·
na llarga d’oficis. I no hi falta 
tampoc un directiu, Lluís 
Bassas, exalcalde de Torelló, 
que havia estat a la Vitri. Allà 
hi va muntar un museu de 
l’empresa, que al fer fallida 
va traslladar cap al Museu de 
la Torneria. Avui està instal·

lat a la primera planta i a 
punt perquè sigui visitable. 
Pere Sanyé recorda que s’ha·
via de posar en marxa una 
màquina i va engrescar el seu 
cunyat, Pere Coma, que havia 
estat fabricant de maquinà·
ria, perquè els ajudés: “No 
trobàvem mai el moment... 
però va venir un dia i no ha 
marxat mai més”. A Josep 
Arboix, el veneren: ell havia 
fabricat també algunes de 
les màquines del museu i tot 

i que el darrer any ha passat 
algun entrebanc de salut, 
encomana energia: “Em vaig 
jubilar jove i em vaig tornar 
a enganxar aquí”. Ho diu 
amb ironia, és clar, perquè de 
fet es va jubilar llargament 
passats els 70 anys. Aquest 
dimecres n’hi faltaven dos 
per motius relacionats amb 
el coronavirus: Pius Vila, a 
qui li toca estar confinat uns 
dies i Ramon Surinyach, que 
és persona de risc

Treballen en una petita 
nau que també formava part 
del conjunt de la torneria de 
Can Vidal, com el mateix edi·
fici del museu. Allà s’hi guar·
da maquinària que encara no 
està exposada. Entrar·hi és 
submergir·se en un ambient 
de feina total: s’han hagut de 
fer obres, i uns pinten, altres 
preparen la instal·lació elèc·
trica... Ferran Olivés fa anar 
una antiga màquina per fer 
cordills, una ballerina, que 
s’ha tornat a engegar i fun·
ciona a la perfecció. Tenen 
preparada una màquina de 
fer pasta, amb tots els seus 
atuells, que esperen poder 
posar en funcionament 
aquest estiu. Totes les pobla·
cions grans havien tingut el 
seu obrador de fer pasta –el 
fideuer– però no a tot arreu 
estan en condicions d’en·
gegar·ne la maquinària de 
nou. “La feina que fan amb 
una màquina és estudiar·la 
primer, després desmuntar·
la, treure’n el rovell, reparar 
les connexions elèctriques... i 
provar·la”, diu el director del 
museu. Amb bon humor, que 
és una peça que no es veu, 
però que ajuda a funcionar 
la maquinària més important 
del Museu de la Torneria: 
els seus voluntaris grans. O 
grans voluntaris. 
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L’Atlàntida va acollir ‘Aida’, en una nova producció d’Amics de l’Òpera

Tan pocs que fan tant per l’òpera

‘Aida’, de Giuseppe Verdi. 
Orquestra Simfònica del 
Vallès i Cor dels Amics 
de l’Òpera de Sabadell. 
L’Atlàntida, Vic. Diu-
menge, 9 de maig de 
2021.

Vic

Montserrat Rius

Entrades esgotades per veure 
i escoltar Aida de Giuseppe 
Verdi a L’Atlàntida, diumen-
ge passat. Una nova produc-
ció dels Amics de l’Òpera de 
Sabadell i que ara és a la mei-
tat de la gira de presentació. 
Sempre ens sorprendrà que 

tan pocs puguin fer tant per 
escampar l’òpera arreu del 
territori i acostar-la a la gent. 
En aquesta òpera hi tornem 
a trobar la seva empremta, 
feina ben feta i acurada, un 
cor que cada dia engrandeix 
més l’òpera i uns solistes 
d’un gran nivell que es van 
enfrontar a una obra com-
plicada i exigent i se’n van 
sortir molt bé.  

La gran complicitat que 
el director de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, Daniel 
Gil de Tejada, crea entre el 
fossat i l’escena fa que l’obra 
transcorri sense ensurts 
i fent fàcil allò que és tan 

difícil. Destaca pel seu rigor 
i dinamisme, pel seu saber 
dirigir però, i sobretot, pels 
solistes i cor. Va destacar 
sobretot l’arpa, que en els 
dos primers actes es va sentir 
delicada i subtil. 

La decoració sòbria i mini-
malista on dominaven el 
roig, negre i blanc, coincidia 
també amb la sobrietat i 
elegància del vestuari; obra 
de Carles Ortiz, director d’es-
cena; i amb el toc màgic de 
les llums a les quals ja ens hi 
ha acostumat Nani Valls. Res 
destorbava el què i qui real-
ment mereixia la nostra aten-
ció, els solistes i el cor. Maite 

Alberola va destacar amb 
una veu ferma, timbrada, bri-
llant. És una aposta segura. 
Alejandro Roy, en el paper 
de Radamès, gran interpre-
tació escènica i vocal, amb 

una sonoritat que enlluerna. 
Espectacular Laura Vila en 
el paper d’Amneris, preciosa 
la veu del baix Jeroboám 
Tejera. Més òpera, i d’aquest 
nivell.

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

La soprano Maite Alberola, en primer terme, en el paper protagonista

El fil del silenci. Zandart 
Companyia de Dansa. Au-
ditori-Teatre de Calldete-
nes. Dissabte, 15 de maig 
de 2021, 7 tarda. Pavelló 
de l’Esquirol. Diumenge, 
16 de maig de 2021, 6 
tarda. 

‘El fil del silenci’,    
la vida en la dansa

Zandart, amb Elisabeth Duran, estrena 
l’espectacle a Calldetenes i l’Esquirol
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Rocío Tejada, Daniel Navarro i Elisabeth Duran, amb Adrian Blezien al fons

Calldetenes/L’Esquirol

J.V.

La trajectòria d’una vida, 
des de l’úter matern fins a la 
mort, es trasllada a El fil del 
silenci, un espectacle de dan-
sa que Zandart Cia. estrena 
aquest dissabte a l’Auditori-
Teatre de Calldetenes i que 
diumenge es podrà tornar a 
veure a l’Esquirol. Aquí hi 
viu Elisabeth Duran, funda-
dora i integrant de la compa-
nyia, que hi té la seva seu. 

El fil del silenci s’havia 
d’estrenar durant l’any pas-
sat, i la pandèmia va obligar 
a ajornar-lo. Un temps que 
s’ha aprofitat “per aprofun-
dir” en la intenció d’aquest 
espectacle. “El procés que 
passa des que som al ventre 
de la mare”, el lloc protegit 
on tot és perfecte. “Com es 

pot retrobar aquest estat 
inicial?”, es pregunta Duran. 
El silenci del títol és un camí, 
“l’escolta d’un mateix per 
retrobar-se”. A l’escenari, 
però, no hi ha silenci: la 
música del violinista Adri-
an Blezien acompanyarà la 
coreografia interpretada per 
Rocío Tejada, Daniel Navarro 
i la mateixa Elisabeth Duran. 
Dansa i música comparteixen 
protagonisme, fins al punt 
que al violinista no l’han 
concebut com algú que és al 
fons de l’escenari sinó “com 
un actor més, a qui seguim 
en alguns moments”, diu 
Navarro. A Calldetenes dis-
posaran d’un escenari, però 
a l’Esquirol actuaran en un 
lloc tan poc habitual per a la 
dansa contemporània com un 
pavelló, “que et canvia fins i 
tot la forma de ballar”. 

Més dansa, amb 
Roser López 
Espinosa, a Vic
Vic Roser López Espinosa, 
una de les figures més 
internacionals de l’escena 
de la dansa a Catalunya, 
que ha ballat amb figu-
res com Cesc Gelabert o 
Àngels Margarit, presen-
tarà aquest divendres a 
L’Atlàntida (8 vespre) la 
coreografia Trama. El con-
cepte d’aquesta paraula 
pren forma escènica en 
una coreografia física, 
“d’interdependències i 
confiança mútua”, que 
López Espinosa ha creat i 
que interpreten Nora Bay-
lach, Roberto Provenzano, 
Magí Serra, Anamaria Kla-
jnscek i Noé Ferey. 

Zandart es va crear fa cinc 
anys, partint d’Elisabeth 
Duran, ballarina formada a 
l’escola Thaïs Dansa de Vic, 
“tot i que abans havia estat 
en una escola de la Garriga i 
volia dedicar-me al hip-hop”. 
Va continuar la formació a 
l’Institut del Teatre, on va 

conèixer els altres integrants 
de la companyia, entre els 
quals també hi ha Anna 
Borràs, que no és present en 
aquest espectacle. Per trobar-
li una substituta, en ple con-
finament, van fer una expe-
riència insòlita: una audició 
internacional en streaming. 
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La festa popular
Folgueroles L’Arbre de Maig presidirà novament la celebració de la festa. Per 
motius de seguretat, es tallarà ja divendres i es portarà a la plaça acompanyat per 
alumnes de primer d’ESO de l’institut escola Mossèn Cinto. Aquesta part de la festa 
es va instaurar l’any 1986, per vincular-la amb altres tradicions ancestrals semblants 
d’arreu de Catalunya en què el culte a un arbre –que rep el nom de maig– simbolit-
za l’esplendor de la primavera. Una petita exposició homenatjarà un folguerolenc 
recentment desaparegut, l’Àngel de can Focs, que havia treballat sempre en aquesta 
festa. Diumenge també s’interpretaran les danses tradicionals als jardins de Can 
Dachs, adaptades a les normatives actuals. El Pedró serà també el lloc per dipositar 
l’ofrena floral, origen de la festa. No hi haurà concurs i, com l’any passat, es formarà 
un tapís sobre una estructura prèvia on s’aniran dipositant els rams. 
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Primavera de Verdaguer
La Festa Verdaguer de Folgueroles recupera enguany tota la programació d’actes presencials

Les noves edicions
Folgueroles L’acte inaugural de la festa serà aquest divendres a les 7 de la tarda, amb 
la presentació de Primavera, segona edició del volum de l’Obra Completa de Verda-
guer que es va publicar l’any 2014 sota el títol de La Pomerola. Primavera, a cura de la 
filòloga manlleuenca Maria Àngels Verdaguer (a la fotografia, amb Ricard Torrents). 
Es torna a publicar perquè s’ha descobert un nou manuscrit del poeta que demostra 
que l’any 1896 el va presentar als Jocs Florals de Barcelona, un moment en què “es 
volia reivindicar”, segons Jordina Boix. Dissabte a  2/4 d’1 del migdia es presentarà 
també el nou volum de l’Obra Completa editat enguany, Idil·lis i cants místics, en 
aquest cas amb el seu curador, el també filòleg Josep Camps i Arboix. Va sortir l’any 
1879, després del poema èpic de L’Atlàntida, i era “un llibre de caràcter religiós en què 
demostrava la seva capacitat de moure’s en diferents àmbits”.

Verdaguer a escena
Folgueroles Verdaguer és un dels poetes europeus més musicats, al costat de 
Goethe. La música creada a partir dels seus textos havia de ser protagonista, l’any 
passat, d’un concert que es va haver d’anul·lar i enguany es recupera: Verdaguer, 175 
anys. El CordHomes d’Osona, sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta, interpretarà 
diumenge a les 6 de la tarda una tria de poemes musicats de diferents èpoques de 
Verdaguer, al costat d’una tria de música romàntica de la seva època, sota un guió de 
la filòloga Maria Carme Bernal. La poeta Blanca-Llum Vidal farà de rapsoda i Núria 
Serrat acompanyarà el cor al piano. El dia abans, dissabte a les 7 de la tarda, haurà 
tingut lloc un recital que vincula la festa amb una altra veu poètica de Folgueroles, 
la d’Anna Dodas. Amb veu de Gemma Tona i guitarra de Míriam Franch, presenten 
al Centre Cultural aquest espectacle que han titulat Contra les cordes. ADN.

Folgueroles

Jordi Vilarrodà

Una branca de pomera flori-
da al cartell anuncia la Festa 
Verdaguer de 2021, que 
aquest divendres comença a 
Folgueroles i que s’allargarà 
fins al dia 9 de juny amb els 
darrers actes a Barcelona. 
L’edició d’enguany recupera 
el seu ritme habitual, des-
prés que la de l’any passat 
–en què s’havien de comme-
morar els 175 anys del nai-
xement de Verdaguer– s’ha-
gués de reduir a un sol acte 
simbòlic, l’ofrena floral al 
monument del poeta. Va ser 
el primer acte cultural fet a 
Osona després del confina-
ment. 

Aquest any “es podran tro-
bar tots els actes, canviant 
els formats”, explica Jordina 
Boix, directora de la Funda-
ció Verdaguer, que organitza 
la festa amb l’Ajuntament. 
Els jardins de Can Dachs, 
amb un aforament d’unes 
dues-centes persones, seran 
l’escenari dels que es poden 
fer a l’aire lliure. “Aplicarem 
una entrada progressiva, i 
quan l’aforament sigui ple 
es tancarà”. El matí de diu-
menge, el convidat d’honor, 
que tancarà el matí amb 
l’habitual discurs, serà l’ex-
president de la Generalitat 
Quim Torra, a qui ja s’havia 
convidat en ocasions anteri-
ors i no havia pogut acceptar 
per problemes d’agenda. 
Els actes centrals es concen-
tren aquest cap de setmana 
(vegeu detall), amb l’habitu-
al barreja dels que s’arrelen 
en la cultura popular i les 
tradicions, els relacionats 
amb les edicions de l’obra 
verdagueriana i els espec-
tacles que s’hi inspiren. La 
setmana vinent continuarà la 
programació, amb el recital 

Flors del Desvari a l’ermita 
de la Damunt, punt de troba-
da de noves veus poètiques, 
o la presència de l’escriptor 
i investigador Àlvar Valls, 
autor d’una ingent recer-
ca sobre Verdaguer que 
ha donat com a resultat la 
novel·la Entre l’infern i la 

glòria. I també una ruta lite-
rària sobre Verdaguer i la 
música. Els actes s’acabaran 
el dia 30 de maig amb la lec-
tura teatralitzada a la font 
del Desmai, enguany amb el 
títol “El Bé i el Mal / Déu i el 
Diable”. Verdaguer és inex-
haurible. 

Una visita virtual    
a la Casa Museu
Folgueroles Des de fa unes 
setmanes, la Casa Museu 
Verdaguer es pot visitar 
també de forma virtual, des 
del web Verdaguer.cat. Està 
pensada com a complement 
per abans o després de les 
visites guiades, però també 
com una forma de coneixe-
ment d’aquest espai des de 
qualsevol lloc del món o per 
a persones amb problemes 
d’accessibilitat. S’hi poden 
recórrer les tres plantes de 
la casa i trobar en cada una 
d’elles propostes d’exposici-
ons, lectures i altres recursos 
que s’hi han incorporat. 

Un bressol que es 
pot veure al MEV
Folgueroles/Vic El Museu 
Episcopal de Vic (MEV) 
conserva una peça verdague-
riana singular: el bressol del 
poeta. Entorn d’ell tindrà 
lloc un recital que coincidirà, 
dimarts, amb la celebració 
del Dia Internacional dels 
Museus. Serà a càrrec de l’ac-
triu Montse Vellvehí, amb el 
títol de Bres d’amor. Versos al 
bressol, i es farà a les 6 de la 
tarda, de manera presencial 
(amb inscripció prèvia) i 
també pel canal de YouTu-
be del MEV, que d’aquesta 
manera s’afegeix també als 
actes de la festa. 

El cartell, fet amb 
paper d’un llibre
Folgueroles Els darrers anys, 
el cartell ha seguit una cohe-
rència gràfica. Dissenyat per 
l’estudi Partee, s’hi ha pogut 
veure des d’una fulla de rou-
re fins a una ploma, la lluna 
o un gallaret. I enguany, una 
branca florida de pomera, en 
referència al poema Primave-
ra en què Verdaguer utilitza 
el símbol d’aquest arbre. 
Com es fa darrerament, la 
base de la pasta de paper és 
la deconstrucció d’un llibre 
del poeta, Pàtria. S’ha utilit-
zat una edició molt popular, 
de 1914, de la qual es van fer 
15.000 exemplars. 
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El CP Manlleu espera que el tercer as-
cens a l’OK Lliga aconseguit dissabte 
serveixi per consolidar-se entre els 
millors. Sense temps per assaborir 

la fita, aquest cap de setmana l’equip 
disputa a Alcoi la Copa de la Princesa 
mentre que el femení comença la fi-
nal del play-off de la Lliga i el proper 

mes també disputarà les copes d’Eu-
ropa i de la Reina. Mentrestant, la 
junta directiva treballa per continuar 
el projecte dels últims anys. 

“Volem que el Manlleu sigui 
un club referent en hoquei”
Entrevista a Albert Costa, secretari de la junta directiva del CP Manlleu
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Costa s’ha fet càrrec de la part esportiva del club durant els últims tres anys

Manlleu

Esther Rovira

El Club Patí Manlleu viu un 
moment dolç. Domina en les 
categories inferiors, el pri-
mer equip femení lluita per 
tots els títols i ara el masculí 
ha tornat a l’OK Lliga. Albert 
Costa és el secretari de la 
junta directiva i exerceix de 
portaveu de l’entitat. 

Fundat el 1973, a banda 
de l’ascens del primer equip 
masculí a l’A2 de l’antiga 
Divisió d’Honor l’any 1993, 
el primer gran èxit va ser 
l’ascens del femení a l’OK 
Lliga femenina el 2012 i 
des de llavors no han parat 
de progressar en tots els 
nivells. Què ha passat en 
l’última dècada perquè el 
club s’hagi fet gran?

Sempre hi ha hagut bona 
base, però en els últims anys 
ha anat creixent i ha reper-
cutit en els primers equips. 
Aquesta, de fet, és la nostra 
idea de club: poder nodrir 
els primers equips amb gent 
de la casa, cosa que es veu 
sobretot en el masculí. Fa 
anys que s’hi treballa i ara en 
recollim els fruits. No sem-
pre hi haurà una collita tan 
bona, però hem de continuar 
per aquí. 

Ara toca que el primer 
equip masculí es consolidi 
a l’OK Lliga després d’uns 
anys pujant i baixant.

És molt important que 
l’equip es consolidi l’any que 
ve i no sigui un equip ascen-
sor perquè quan ho acon-
segueixes es crea un pòsit. 
Aquest ascens és important 
pel club, pels jugadors joves 
que veuen que es compta 
amb ells i per tota la base 
que podrà gaudir de partits 
contra els grans equips, però 
també és important per 

Manlleu perquè li dona noto-
rietat.

Es podrà assolir amb gent 
de casa o caldrà un reforç?

És un tema dels tècnics, 
amb qui estem en contacte 
permanent. El màxim de 
jugadors han de ser de la 
base, però si el mercat ofe-
reix jugadors que s’adapten 
a la nostra manera de veure 
l’hoquei i ens poden com-
plementar ho farem. El més 
important és que el club 
sigui viable. L’OK Lliga és un 
premi i l’hem de disfrutar, 
però no podem posar en risc 
el club. S’intentarà fer el 
màxim amb la tranquil·litat 
que tenim una base que ens 
permet ser molt competitius. 

Econòmicament, hi ha 
massa social i patrocinadors 
per tenir dos equips a la 
màxima categoria, cosa que 
tenen molt pocs clubs?

En els darrers anys el club 
tenia una situació institucio-

nal i econòmica complicada, 
però una colla de pares, a qui 
un dia ens va cridar Santi 
Gurt quan es va quedar amb 
poca gent a la junta, hem 
aconseguit donar-li la volta. 
Hem d’agrair molt l’ajuda 
dels patrocinadors i els enco-
ratgem que continuïn l’any 
que ve i intentarem que tin-
guin un bon retorn. També 
hem de donar les gràcies als 
socis que ens han fet confi-
ança en les assemblees i ens 
han permès tirar endavant.

Han treballat de manera 
discreta i sense una cara 
visible. Ara venen eleccions, 
la idea és seguir?

Hem treballat de manera 
molt col·legiada perquè ens 
hi vam trobar i tocava arro-
mangar-se. Ara amb l’ascens 
acaba un projecte i hem 
vist que aquest mateix grup 
tenim ganes de continuar 
perquè ens entenem molt i 
tenim ganes de fer més coses 

al club. Volem incorporar 
gent nova, però tenim clar 
que la cara visible ha de ser 
la de Jordi Cobo. 

Han definit un projecte 
o tenen algun objectiu con-
cret que vulguin assolir?

Volem deixar un club que 
sigui solvent i també que 
Manlleu sigui un club refe-
rent en hoquei seguint la 
línia dels últims anys. 

Al femení fa temps que es 
fa bona feina. Falta algun 
premi gros com una Copa 
d’Europa?

Quan tens un equip tan 
competitiu i amb jugadores 
tan professionals com les que 
tenim és evident que aspires 
al màxim. El club no viu de 
tenir una Copa d’Europa o 
no. Ens agradaria que la gua-
nyessin perquè ho han tingut 
molt a prop i fins i tot n’hem 
organitzat a casa. Tenim una 
capitana, Anna Casarramo-
na, que és un referent dins 

el club i ens agradaria que 
guanyés una Copa d’Europa 
amb el Manlleu, com la resta 
de jugadores, però no és una 
obligació. Aquest any amb 
una plantilla que anava una 
mica justa d’efectius estem 
lluitant per tot i això és el 
que volem. 

La base s’ha cuidat i fa 
temps que guanya campio-
nats de Catalunya i Espanya 
i omple les seleccions. Quin 
ha estat el secret?

És molt clau tenir una idea 
i encertar les persones que 
se n’han de cuidar. Nosaltres 
fa tres anys que hi som però 
això ja ve d’abans i de les 
decisions que va prendre altra 
gent encertant el coordina-
dor, el director esportiu, la 
persona que fa la tecnificació, 
l’entrenador de cada catego-
ria... És una feina de molta 
gent. Nosaltres, veient que 
no sempre és així i que hi ha 
aspectes a millorar, intentem 
posar les bases perquè qui 
vingui d’aquí a 10 anys es 
trobi que també hi ha molts 
jugadors. Hem posat un coor-
dinador d’equips mixtos i 
també hem treballat per tenir 
una estructura de femení en 
totes les categories. Tots dis-
posaran de psicòlegs espor-
tius, nutricionista i prepara-
dor físic. Volem continuar 
amb aquest camí d’èxits. 

Els èxits deuen cridar 
l’atenció de jugadors de 
fora. Volen créixer més en 
volum?

Hem de donar la benvin-
guda a tothom qui vulgui 
sempre que tinguem dispo-
nibilitat d’espai. Hi ha molts 
nivells, alguns de més com-
petitius que d’altres.

En els darrers anys no 
han deixat de reclamar més 
espai a l’Ajuntament. S’ha 
solucionat el problema amb 
la tercera pista? 

Manlleu necessita una 
altra instal·lació, no només 
per nosaltres, s’hi troben 
altres clubs. Que una ciutat 
com Manlleu tingui un únic 
pavelló dificulta la gestió de 
l’activitat esportiva i pot ser 
un fre a l’esport de Manlleu. 
Hi estem treballant, però no 
serà una cosa immediata. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Primer 
equip 
femení

Ascens a 
l’OK Lliga 
femenina

Subcampionat 
de l’OK Lliga 

femenina

Es guanya la 
Copa de la 

Reina

Subcampionat de 
l’OK Lliga femenina i 
subcampionat de la 

Copa d’Europa

Subcampionat 
de l’OK Lliga 

femenina

Subcampionat 
de l’OK Lliga 

femenina

Es guanya 
l’OK Lliga 
femenina

Primer 
equip 
masculí

Ascens a 
la Primera 

Divisió 
estatal

Ascens a l’OK 
Lliga

Descens a la 
Primera Divisió 

estatal
Ascens a l’OK Lliga

Descens a 
la Primera 

Divisió 
estatal

Ascens a 
l’OK Lliga

La dècada dels èxits del CP Manlleu
MANLLEU
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Muntadas, amb la copa de campió d’Espanya per equips de pesca

Roda de Ter

E.R.

Era l’únic títol estatal que 
li faltava –ja ho ha estat en 
individual i per seleccions 
autonòmiques en diferents 
categories de base– i el va 
aconseguir el cap de setmana 
passat a Riola, al País Valen-
cià, amb el seu club, el FPE 
Olot Sensas. El rodenc Marc 
Muntadas, que és encara 
Sub-25, continua progressant 
en el món de la pesca i ara 
s’ha proclamat campió d’Es-
panya de clubs en categoria 
Sènior i d’aquesta manera 
ha aconseguit una plaça pel 
Mundial que es farà l’any 
que ve a Bèlgica, on ell i els 
seus companys s’enfrontaran 
als campions de cada país.

“He de donar les gràcies als 

components del meu equip 
per confiar en mi, perquè 
el nivell dels pescadors del 
meu equip és molt alt igual 
que els dels altres partici-
pants i costa agafar el ritme 
de la categoria Sènior”, diu 
Muntadas, que va penjar-se 
una medalla que se li havia 
resistit en categories inferi-
ors. “Era una espina clavada 
que tenia”, reconeix. El cam-
pionat va ser molt disputat 
durant les tres fases, però 
l’Olot ja es va posar líder a la 
segona i va aguantar el resul-
tat fins al final per davant la 
Molina de València i la Supe 
Olesa de Montserrat, que els 
van acompanyar al podi. 

La cita era la primera en 
més d’un any per al pescador 
de Roda de Ter, ja que el 
passat 2020 no se’n va fer cap 

d’oficial ni d’àmbit català, 
ni estatal ni internacional 
a causa de la pandèmia. “La 
veritat és que després de vuit 
anys participant cada any a 
campionats de Catalunya i 
Espanya i a mundials es va 
fer molt llarg i atípic estar 
sense poder competir al més 
alt nivell”, diu el jove, que 
va començar a pescar al Ter 
i que ha tornat per preparar-
se per fer el salt l’any que 
ve a la categoria absoluta. 
“Aquesta competició ha estat 
un bon aprenentatge per 
encarar amb confiança el pas 
a la nova categoria”, afirma. 
La preparació continuarà a la 
resta de proves Sub-25 que li 
queden aquesta temporada 
com són els campionats de 
Catalunya i Espanya indivi-
duals i el selectiu pel Mun-

Tornar a guanyar en pesca...
Marc Muntadas s’endú l’Estatal de clubs, primera cita en més d’un any

dial que també es farà l’any 
que ve. “Serà un any ple de 
competicions, però l’afronto 
amb més il·lusió que mai”, 

assegura el pescador, que 
entre els seus molts èxits 
ostenta un bronze al Mundi-
al per seleccions Sub-25.
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Díaz, el dia que va guanyar el Campionat de culturisme de Barcelona

Vic

E.R.

La recerca de feina va portar 
fa set anys a Catalunya el 
sevillà Ernesto Díaz. Primer 
es va establir a Olot i fa dos 
anys va optar per traslladar-
se a Vic. Coincidint amb l’ar-
ribada a terres catalanes va 
voler prendre’s seriosament 
el culturisme, esport que 
havia començat a entrenar a 
la seva Sevilla natal i des de 
llavors s’hi ha anat fent un 
nom. Enguany, i després d’un 
llarg període sense competir 
per la Covid-19, ha començat 
temporada amb una victòria 
al Campionat de Barcelona 
absolut IFBB. 

“Jo havia fet arts marcials 
però soc alt i era molt prim, 
cosa que em generava com-

plex. Així que vaig començar 
a fer culturisme i com que a 
la primera competició ja vaig 
ser tercer em va motivar a 
continuar”, explica aquest 
jove de 27 anys, que amb 96 
quilos competeix en la cate-
goria Culturisme Sènior con-
tra els rivals més forts. Díaz 
entrena a Torelló, a l’Osona 
Wellness, i fa dues hores al 
dia sis dies a la setmana. “És 
el millor gimnàs de la comar-
ca pel meu esport i allà faig 
volum i definició però també 
treball aeròbic. Això és un 
30% de la preparació. La res-
ta és el menjar”, detalla. Els 
carbohidrats i la proteïna són 
la base de la dieta d’aquests 
esportistes que fan sis àpats 
al dia calculant cada gram 
que ingereixen. “No serveix 
de res l’entrenament si et 

descompenses amb el men-
jar”, assegura.  

La seva millor temporada 
fins ara va ser la 2017, quan 
va ser el primer als campio-
nats de Girona, Barcelona i 
Lleida, segon de Catalunya i 
tercer d’Espanya. Ara, d’aquí 
a tres setmanes participarà 
al de Girona i just la setmana 
després hi haurà el Català, 
que aspira guanyar. “Per mi 
seria un honor que fos així i 
poder representar Catalunya 
al Campionat d’Espanya”, 
comenta Díaz, que és entre-
nador personal titulat però 
que per evolucionar en 
aquest esport va buscar l’aju-
da d’un company especialit-
zat. “Ell és de Barcelona i és 
qui m’ha anat introduint en 
aquest món”, confessa. 

L’objectiu de Díaz és conti-

... i també en culturisme
Ernesto Díaz guanya el Campionat de Barcelona absolut IFBB

nuar progressant i es marca 
com a primera fita guanyar 
l’Estatal abans de fer el salt 
a l’àmbit internacional. “Són 

anys de feina, constància i 
disciplina però crec que ara 
tinc possibilitats”, diu con-
vençut.  

Nova segona posició 
de Gerard Cano
Galizano (Cantàbria) El 
ciclista campdevanolenc 
de l’equip Purito-Tadesan-
Núria, Gerard Cano, va ser 
segon de la categoria Cadet 
de la cursa Galizano de 
ciclisme de carretera. Cano 
va fer un temps d’1h 22min 
i 41seg i només va ser supe-
rat pel seu company d’equip 
Roger Pareta, que va entrar 
13 segons abans. La prova va 
tenir una participació d’uns 
170 ciclistes. El ciclista de 
Campdevànol va derrotar 
Rafael Martínez (MMR-Aca-
demy) a l’esprint final per un 
segon. I.M.

Marta Molist, 
subcampiona catalana
Berga Una distància de 
26km i un desnivell acumu-
lat de 1.345m formaven la 
Berga-Rasos-Berga, que era 
Campionat de Catalunya de 
trail. La corredora gurbetana 
Marta Molist (E Penedès) 
va ser segona amb 2h 49min 
46seg, a 2 minuts de la cam-
piona, Núria Gil (E Penedès). 
D’altra banda, a l’Ultra Trail 
de Barcelona de 82km i un 
desnivell acumulat de més de 
5.000m, el corredor afincat 
al Ripollès Jordi Gamito (CE 
Olot) va ser quart, mentre 
que Clàudia Galicia va acabar 
segona a la Cursa de l’Alba.

Un altre any sense 
Cabrerès BTT 
L’Esquirol Durant més de 25 
anys la carta de presentació 
de la Cabrerès BTT ha estat 
“La prova de BTT no com-
petitiva més multitudinària 
de la península”. En plena 
pandèmia, però, l’organitza-
ció considera que la paraula 
multitudinària és sinònim 
d’impossible, d’irresponsa-
bilitat i de risc innecessari i 
per això enguany tampoc es 
farà. Mentrestant, el futur 
de la cita és incert ja que 
l’organització vol que hi hagi 
una renovació i demana que 
siguin els vilatans els que 
n’agafin el timó.

Més medalles de 
gimnàstica artística
Terrassa La segona fase 
de la Copa Catalana de 
gimnàstica va tenir podis 
osonencs. Del CGVic (a 
la foto) van destacar Mar 
Naranjo, segona en Base 4, i 
Blanca Roca i Èlia Catalana, 
primera i tercera en Base 1. 
L’equip d’aquesta categoria, 
que completaven Adriana 
Màrmol i Carlota Canudas, 
va ser primer. Del Gimnàstic 
Osona, l’equip de Base 2P 
format per Jana Roca, Eren 
Artigues, Margot Lalch, 
Arlet Pérez i Emma Saña va 
penjar-se el bronze.
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Del trial al ‘hard enduro’
El pilot mollonenc Francesc Moret enceta aventura. Fitxa per l’equip Rieju després de 

deixar Montesa i debuta al Campionat del Món de Portugal amb victòria

Moret va debutar al Campionat del Món el cap de setmana passat amb victòria a l’Extreme XL Lagares

Molló

Isaac Muntadas

Amb 30 anys, el mollonenc 
Francesc Moret ha decidit 
aparcar el trial momentà-
niament i provar sort amb 
el hard enduro. El pilot de 
Molló explica que aquest 
canvi de disciplina esportiva 
es va gestar durant el passat 
2020 per una sèrie de fac-
tors que van confluir com 
són “la Covid-19, una mala 
temporada i que va plegar el 
cap suís que tenia”. Moret va 
entrar al món professional 
del trial l’any 2007 i ha cor-
regut set anys amb Montesa 
durant dues etapes diferents. 
Ara, després de quatre anys 
seguits amb la marca de San-
ta Perpètua de Mogoda, ha 
decidit que aquest 2021 no 
competirà ni treballarà amb 
ells.

El canvi de disciplina es va 
forjar el passat 23 de gener, 
que era el dia del seu aniver-
sari. El regal més gran va ser 
el consell de la seva família, 
que el va animar a córrer 
una prova de la Copa d’Es-
panya de hard enduro (La 

Bastida de Tost) a la Ribera 
d’Urgellet, on Moret va aca-
bar en tretzena posició –onzè 
Sènior–. Al març, el pilot 
mollonenc va pujar de nivell 

amb una tercera posició Sèni-
or a la Copa d’Espanya dis-
putada a Arnedo (La Rioja). 
L’equip Rieju es va fixar en 
els resultats de Moret, va 

decidir fitxar-lo i, de fet, ja 
va debutar al Campionat del 
Món a Portugal (Porto) del 
passat cap de setmana. El 
pilot de Molló es va estrenar 

amb un triomf a l’Extreme 
XL Lagares fent Súper Endu-
ro, “ja que la prova es va 
haver de fer diferent per la 
Covid-19”.

Moret, que té un palmarès 
envejable on destaquen tres 
campionats d’Espanya en 
Cadet, Júnior i TR2 i tam-
bé un triomf en l’edició de 
l’any 2013 als 3 Dies Trial 
de Santigosa de Sant Joan 
de les Abadesses, comenta 
que el hard enduro és “més 
exigent i físic” que el trial. 
La diferència principal entre 
les dues disciplines és que 
en el trial hi ha una sèrie de 
zones en què guanya el que 
menys punts de penalització 
fa per superar-les, mentre 
que el hard enduro consisteix 
a donar el màxim de voltes 
a un circuit amb el mínim 
temps possible. “No et pun-
tuen uns jutges, sinó que 
corres contra el rellotge”, 
afirma. Moret té la idea de 
combinar ambdues discipli-
nes “perquè de trial sempre 
n’he fet i és el que més 
m’agrada”. 

Ara, comença una nova 
aventura des de zero i, si 
va aconseguint ajudes, vol 
fer-ho el “més professional” 
possible. La pròxima cita al 
calendari del Campionat del 
Món serà al mes de juliol, 
mentre que la següent prova 
prevista de la Copa d’Espa-
nya es farà al novembre a 
Guadalajara. 

Laia Sanz 
competeix al 
Ral·li Andalusia 
amb Mini

Villamartín

EL 9 NOU

Primer va ser la Baja Dubai 
amb un bugui, després l’Ex-
treme-E amb un vehicle elèc-
tric i ara el Ral·li d’Andalusia 
amb un Mini 4x4. La incursió 
de Laia Sanz a les quatre 
rodes és cada vegada més 
seriosa i ara ha fet un pas 
més debutant amb un cotxe 
a un rally raid de la Copa del 
Món de Cross-Country amb 
Dani Oliveras de copilot. 
Sanz, que competeix a la 
categoria T1, va començar 
dimecres amb una etapa 
pròleg de 8km on un error de 
principiant prement el limi-
tador de velocitat la va fer 
acabar catorzena.

Aquest dijous en la pri-
mera etapa, de 219km, dels 
quals 177 van ser crono-
metrats, la pilot resident a 
Seva va poder fer una bona 
conducció i va acabar vuite-
na, a 12min 23seg de Nasser 
Al-Attiyah (Toyota), el ven-
cedor de la jornada. Aquest 
divendres els participants 
faran una etapa de 493km.

Carles Miró és el 
millor a les Porsche 
Classic Series

Calafat La segona prova de 
la temporada de les Porsche 
Classic Series va ser de 
gran competitivitat. Més de 
50 vehicles, entre cotxes i 
motos, van córrer en un dia 
en què els pilots de Porsche 
van ser els protagonistes 
indiscutibles. Després de la 
seva absència a la cita inau-
gural d’Alcarràs, el vigent 
campió Carles Miró (Porsche 
911) va fer el seu retorn tri-
omfal amb una victòria grà-
cies a una primera mànega 
excepcional.

Mireia Rabionet 
continua sense rival  
a l’enduro Infantil

Tineo (Astúries) La Copa 
d’Espanya d’enduro Infantil 
passava el cap de setmana 
passat per Astúries, on la 
viladrauenca Mireia Rabionet 
va sumar la tercera victòria 
consecutiva de la tempora-
da. Cristina de Juan va ser 
segona i Argia Bravo, tercera. 
“Estic molt contenta per-
què estava entre els sis i set 
millors temps”, deia la pilot 
a l’acabar. L’última prova del 
campionat serà al novembre 
en un lloc per determinar. 

Ramon Cornet s’imposa entre els turismes i Jordi Serra, en els SxS1

Dani Solà s’emporta la primera 
edició del Ral·lisprint la Codina
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Ramon Cornet i Dani Nogué van guanyar entre els turismes

Sant Bartomeu del Grau

EL 9 NOU

La primera edició del Ral-
lisprint circuit de la Codina, 
organitzat per l’Escuderia 
Mollerussa i que donava el 
tret de sortida al Trofeu de 
Catalunya de ral·lisprints de 
terra, va aplegar una vintena 
llarga de participants dissab-
te en una bona matinal de 
motor. La prova, que es va 
disputar a les instal·lacions 
del circuit de la Codina, 
centre d’operacions del pilot 
Xevi Pons, tenia un traçat de 
31,92km cronometrats, dis-
tribuïts en sis especials. Els 
vencedors finals scratx van 
ser Dani Solà - David More-
no (CanAm Maverick X3), 
seguits de dos side by side 
idèntics de la categoria 2, el 
de Jesús Cucharrera - Pau de 
Las Heras i el de Joan Las-
corz - Jonathan Garcia.

Just per darrere seu, en 
quarta posició general, hi 
quedava la parella formada 
pels joves Ramon Cornet 
i Dani Nogué amb un C2 
preparat per PCR Sport, 

preparador que va acaparar 
el podi de turismes. El tàn-
dem Cornet-Nogué va estar 
acompanyat en el podi final 
d’aquesta categoria pels seus 
companys Jesus Jimenez 
- Ignacio Paz (Citroën C3) i 
Marià Parés - Daniel Mun-
tadas (Citroën C3 N5), com-
pletant d’aquesta manera 
un excel·lent hat-trick per a 
l’equip esportiu de la Torre 

d’Oristà.
Entre els syde by syde de 

categoria 1, triomf de Jordi 
Serra - Antonio Angulo 
(Yamaha YXZ1000R) per 
davant de Santi Guitart - 
Isidre Noguera (Demoncar 
K1) i de Josep Maria Soler 
- Joan Ramon Ribolleda, que 
van debutar als comanda-
ments del Yamaha XZ 1000 
YZXR de PCR Sport.
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El ple aprova 
una bonificació 
de l’impost 
d’obres

Vic 

EL 9 NOU

La darrera sessió plenària 
de l’Ajuntament de Vic 
de la setmana passada va 
aprovar amb l’abstenció 
d’ERC i Capgirem Vic la 
bonificació del 50% de 
l’impost sobre construcci-
ons, instal·lacions i obres 
a la Federació Catalana 
de Futbol per a la cons-
trucció dels nous espais. 
El regidor d’Esports, Titi 
Roca, es va mostrar molt 
satisfet perquè deia que 
l’espai “suposarà un gran 
benefici per la ciutat, per 
les entitats i pel foment de 
l’esport al territori i se’n 
podran beneficiar diverses 
federacions”. El regidor 
d’ERC Josep Lluís Garcia 
va argumentar l’abstenció 
assegurant que “aquest 
tipus de bonificacions 
són bones per a entitats 
vigatanes o que presten 
un servei públic”. En la 
mateixa línia, el regidor de 
Capgirem Vic Pere Freixa 
va proposar elaborar un 
document oficial i públic 
on s’especifiquin els requi-
sits i criteris per poder 
beneficiar-se de bonifi-
cacions com aquesta “per 
evitar possibles interessos 
i accions opaques”. 

La FCF tindrà una nova seu a Vic
El nou local, més ampli, funcional i de fàcil accés, podria obrir les portes a finals de mes
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La delegació d’Osona ocuparà la primera planta d’aquest edifici situat al carrer Rafael Gay de Montellà

Vic

Laia Miralpeix

Aquests dies s’estan fent els 
darrers retocs al nou local 
que estrenarà properament 
la delegació d’Osona de la 
Federació Catalana de Futbol 
(FCF). La nova seu, que està 
previst que s’inauguri a prin-
cipis del mes de juny amb la 
presència del president de 
la FCF, Joan Soteras, estarà 
ubicada al carrer Rafael Gay 
de Montellà, als Habitatges 
Montseny. Es tracta d’una 
nau que es compartirà amb 
diverses empreses però que 
la delegació osonenca ocu-
parà tota la primera planta: 
“En una banda hi haurà les 
oficines i en una altra, la sala 
d’actes que alhora servirà 
també per fer classes”, apun-
ta Pere Alsina, delegat de la 
FCF a Osona. 

Alsina comenta que “com 
tots els canvis, aquesta nova 
seu s’ha fet per poder oferir 
més bon servei a tots els 
federats i clubs de la comar-
ca”. En aquest sentit, amb 
aquestes millores del servei 
en destaca l’amplitud, la fun-
cionalitat, la facilitat d’accés 
amb una millor ubicació i 
també més comoditat per 
poder aparcar. També s’apos-
ta per una millor adaptació 
per a les persones amb mobi-
litat reduïda, ja que si bé ara 
ja hi havia ascensor a l’actual 

local, per accedir-hi calia 
superar uns esglaons. 

Amb la nova seu, Alsina 
també té previst marcar un 
horari diari fix per les visites 
amb ell, encara que “les por-
tes sempre estan obertes i els 
clubs saben que em poden 
trucar sempre que vulguin”. 
Actualment treballa una per-
sona a la delegació osonenca 
mentre que Alsina, com a 
delegat comarcal, “intento 
passar-hi cada dia”. El local 

també serveix per al Comitè 
d’Àrbitres i el seu delegat, 
Jordi Jaldón, l’utilitza, habi-
tualment, dos dies a la set-
mana per preparar els arbi-
tratges del cap de setmana, 
cursos o altres qüestions. 

L’actual local de la dele-
gació d’Osona de la FCF 
està ubicat al carrer Raimon 
d’Abadal i es va inaugurar 
el 28 de setembre de 2009. 
Anteriorment la seu de la 
FCF a Osona havia estat en 

un pis al passeig de la Gene-
ralitat i més antigament a un 
edifici de la plaça Canonge 
Collell. El local, en la recta 
final de la seva adequació, 
obrirà les portes al públic pro-
perament (podria ser a finals 
de maig), agafant el relleu a 
les instal·lacions actuals i serà 
el nou punt de referència pel 
que fa a la relació diària i a 
la gestió administrativa dels 
clubs i federats amb l’ens 
federatiu a Osona. 

PRIMERA CATALANA

del Vic va fer l’assistència 
del quart gol a Bruno Muller. 
Sense ser ocasions molts 
clares, el Vic va tenir moltes 
arribades a la primera part, 
fins que, a la mitja hora de 

partit, Adrià Balagué va fer 
una centrada perfecta que 
Feixas rematava de cap.

El Vic va sortir a sentenciar 
en els primers minuts de la 
segona part i de fet, el millor 

Vic

Lluís de Planell

El Vic no va tenir proble-
mes per golejar dimarts la 
Jonquera en un partit on va 
quedar clara la superioritat 
dels osonencs davant el cuer 
de la classificació. Que els 
tres punts es quedarien a Vic 
va quedar clar al comença-

ment de la segona part, quan 
Vilajosana va marcar el 2-0. 
Els empordanesos no tenien 
esma per capgirar el marca-
dor.

El Vic podia haver senten-
ciat el partit a la primera 
part, ja que la superioritat 
local es va fer palesa des dels 
primers minuts. Reig no va 
tenir feina. De fet el porter 

UE Vic 5

Reig, Busquets, Raúl Garcia (Albert 
Genís, 59), Gil Bertrana, Generó 
(Hicham, 46)), Peque (Bellalta, min 
70), Orriols (Calahorro, min 70), 
Caballé, Vilajosana, Feixas i Balagué 
(Bruno Muller, min 79).

La Jonquera 0

Muñoz, Santamaria (Abde, min 31), 
Aleix, Diao, Foraster, Comeleras 
(Sillah, min 59), Tubert (Fusté, min 
77), Reda (Arnau Garcia, min 70), 
Lluc Coll, Pascual (Isayas, min 77) i 
Batlle.

ÀRBITRE: Boleda Franco. Bé. Targeta groga als locals Raúl Garcia i Gil Bertrana.

GOLS: 1-0, Vilajosana, min 33 (centrada de Balagué i rematada de cap); 2-0, 
Vilajosana, min 52 (servei de Feixas i rematada dins l’àrea); 3-0, Orriols, min 
65 (passada de Peque i rematada col·locada); 4-0, Bruno Muller, min 76 (servei 
llarg de Reig, control i vaselina); 5-0, Feixas, min 89 (en acabar una llarga jugada 
remata dins l’àrea).

Golejada plàcida del Vic a la 
Jonquera en el partit pendent
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Generó i Orriols salten per una pilota

gol del partit va arribar al 
minut 47, amb una rematada 
espectacular de Feixas, que 
l’àrbitre assistent va anul·lar 
per fora de joc. El Vic va con-
tinuar assetjant la porteria 
de Dani Muñoz, que prou 
feina tenia per no rebre més 
gols. De fet, no ho va poder 
evitar, perquè després del 
tercer els empordanesos es 
van rendir mentre que el Vic 
es limitava a controlar el par-
tit, marcant un parell de gols 
més, i Albert Cámara es va 
permetre substituir els juga-
dors amb més minuts, per tal 
que estiguin en millors con-
dicions en rebre rivals més 
complicats.

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

Vic, 5 - La Jonquera, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 13 8 2 3 23 12 26
 2.- Lloret ..........................13 5 7 1 28 16 22
 3.- L’Escala .......................13 6 4 3 23 13 22
 4.- Llagostera B ...............12 7 1 4 17 14 22
 5.- Manlleu ................... 13 6 3 4 18 19 21
 6.- Bescanó .......................13 5 3 5 16 13 18
 7.- Palamós ......................13 4 4 5 16 15 16
 8.- qVic .......................... 12 3 6 3 20 12 15
 9.- qVic Riuprimer ....... 13 3 3 7 14 22 12
 10.- qLa Jonquera ..............13 0 1 12 4 43 1
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 
   

Pérez, Sagués, Comerma i Boada amb el cartell de l’edició d’enguany, aquest dijous a les instal·lacions del CT Vic

Del 17 al 23 de maig es dis-
putarà a les instal·lacions del 
CT Vic el 17è Torneig ITF de 
Tennis - 2n Gran Premi Boada 
Grup - 51è Trofeu Carles Ylla. 
Després del parèntesi obligat 
de l’any passat a causa de la 
pandèmia, el CT Vic tornarà 
a reunir joves promeses del 
tennis català, estatal i interna-
cional. Es disputarà tant en la 
modalitat de dobles com en 
individual.

El quadre final serà de 
32 jugadors (64 a la prèvia) 
representants de 26 països 
diferents. El primer cap de 
sèrie serà l’argentí Pedro 
Cachin, 290 del rànquing de 
l’ATP, mentre que el segon 
serà l’espanyol Roberto 
Ortega (295 del rànquing). 
També destaquen tres juga-
dors més estatals com són 
Oriol Roca, Javier Barranco 
i Nicolás Sánchez Izquierdo, 
tot ells entre el 300 i 400 de 
l’ATP, i quatre jugadors del 
Club Tennis Vic: Marc Vidal, 
Kenneth Rabinad, Lluc Serrat 
i Roger Ordeig. Joan Pérez, 

director de l’Escola de Tennis 
del CT Vic, comenta “l’alt nivell 
de tennis que es podrà veure 
aquests dies”.   

La presentació de la 17a 
edició del torneig ITF al CT Vic 

es va fer dijous al migdia a les 
instal·lacions del club, en el qual 
Eduard Comerma, membre de 
la junta directiva del CT Vic, 
va destacar la importància del 
torneig “ja no només pel fet de 

rebre tennistes d’alt nivell, sinó 
de compartir tennis i ciutat i 
alhora una oportunitat única per 
als joves de l’escola de poder 
veure joves promeses de ben a 
prop”. I també va destacar els 

El CT Vic acollirà una nova 
edició del torneig ITF de tennis

Joel Roca 
entrena amb la 
selecció Sub-16

Camprodon Joel Roca, juga-
dor de Camprodon que mili-
ta a la categoria Cadet del 
Girona, és l’únic represen-
tant osonenc i del Ripollès 
que ha estat convocat per la 
propera jornada d’entrena-
ments de la selecció espanyo-
la de futbol Sub-16. Aquesta 
és la primera convocatòria 
del jove en aquesta categoria 
amb la selecció estatal i és 
per tant un dels 28 jugadors 
seleccionats pel combinat 
que es concentrarà a Mar-
bella del 17 al 20 de maig. 
Format als equips base de la 
UE Camprodon, també havia 
jugat al FC Barcelona abans 
de fitxar pel Girona. 

Els clubs amateurs s’uneixen
A la junta de l’Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya hi ha Joaquim Carandell

La presentació de l’associació es va fer la setmana passada

Vic

L.M.

Diversos presidents de dife-
rents clubs del futbol territo-
rial han impulsat l’Associació 
de Clubs de Futbol Aficionat 
de Catalunya (ACFAC), una 
entitat que té com a objec-
tiu combatre les dificultats 
en què actualment es troba 
el futbol modest. La nova 
entitat compta amb repre-
sentants de tot el territori 
català, entre ells el president 
del Tona, Joaquim Carandell, 
que també està a la junta 
directiva. Aquesta neix amb 
la finalitat de fomentar, pro-
mocionar i impulsar el futbol 
d’aficionat, representar i 
defensar els interessos de les 
entitats associades, oferir un 
assessorament jurídic a més 
de recursos administratius, 
estudiar els riscos de les 
entitats i gestionar possibles 
solucions. 

El president de l’associació 
és Javi Salamero, l’exentrena-
dor del Girona, el Nàstic, el 
Sabadell i el Figueres, entre 
d’altres: “Aquesta associació 

neix per lluitar a favor dels 
nostres clubs. Hi ha la neces-
sitat de defensar les entitats 
esportives i nosaltres som 
una associació independent”, 
va destacar Salamero, la set-
mana passada en la presenta-
ció de l’associació. 

Carandell, que va rebre 
fa unes setmanes la trucada 
de Salmero per si s’hi volia 
unir, explica que “no s’estan 

fent bé les coses i hem de fer 
força de cara a l’assemblea 
de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) del proper 
mes de juny per anar tots 
els clubs a l’una”. En aquest 
sentit, la tasca de Carandell 
a la nova associació és la de 
posar-se en contacte amb 
tots els clubs de la comarca 
“i convèncer-los perquè tots 
hem de sumar”. En aquest 

sentit, des de l’ACFAC el que 
es demana de cara a l’assem-
blea de la FCF és que el vot 
sigui secret; que els clubs no 
hagin de pagar la quota la 
temporada vinent, “ja que en 
el global de les dues últimes 
temporades, una no l’hem 
jugat”; que el portal del 
federat tingui una reducció 
del 50%; que no hi hagi cap 
descens en cap categoria i 
que hi hagi els ascensos que 
siguin possibles, i també que 
tots els membres de l’actual 
directiva de la Federació 
Catalana de Futbol, inclòs 
el president, no rebin retri-
bució ni cap altre sou per 
les seves funcions durant la 
temporada 2021/22. 

En aquest sentit, Carandell 
també comenta que “volem 
fer força no només en l’àmbit 
esportiu sinó també en el 
de gestió”. En aquest sentit, 
l’objectiu de l’ACFAC és pro-
porcionar eines per defensar 
els interessos dels clubs de 
futbol aficionat i també com-
batre les injustícies i la cor-
rupció que pugui existir en el 
futbol català. 

Joel Roca

25.000 dòlars que hi haurà 
en premis. El col·laborador 
principal és l’empresa Boada 
Grup i el seu president, Miquel 
Boada, va destacar que “és 
un privilegi per nosaltres poder 
patrocinar un torneig d’aques-
tes característiques, pel club, 
per la ciutat, per les famílies 
i pel jovent, que poden veure 
com amb sacrifici i esforç els 
resultats arriben”.  

Paral·lelament al torneig i 
com és habitual, des del CT 
Vic s’han organitzat activitats 
paral·leles com un Raquettest 
dimecres, en el qual es podran 
provar nous models de raque-
tes; un clínic de minitennis dis-
sabte, o una jornada de pares 
i fills diumenge, coincidint amb 
la final individual, i “també 
convidarem les escoles a 
veure tennis professional”, va 
apuntar Lluís Sagués, membre 
de la junta directiva del CT Vic, 
durant la presentació. 

Està previst que a partir de 
dimarts comenci el quadre 
final; divendres a la tarda 
es disputaran les finals dels 
dobles; dissabte al matí, les 
semifinals individuals, i diu-
menge, a partir de 2/4 de 12 
del migdia, la final individual. 
D’altra banda, aquest diven-
dres finalitzarà la prèvia del 
torneig que servirà per conèi-
xer el jugador que aconseguirà 
el wild-card per al quadre final 
de l’ITF.
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Agenda esportiva 

BÀSQUET

Femení Segona Catalana.  
Grup 3B
Premià-Tona 
(ds. 19.00h)

Femení Tercera Catalana.  
Grup 1B
Manlleu-Parets 
(dg. 18.00h)

BEISBOL

Sènior Segona Divisió
Tarragona Black-Vic Bat 
(dg. 13.00h)

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, sortida 
a les 8 del matí, a la cruïlla del c. 
Hortes i la ctra. de Gombrèn. Sorti-
da curta a la Canya (72km) i sorti-
da llarga a Sadernes (92km).

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a 1/4 de 8 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Moià-Calders-St. Llorenç 
Savall-St. Feliu Codines-Centelles-
Taradell (105km).

ESCACS

FUTBOL

Torneig Segona Catalana. Grup 1
Camprodon-Porqueres (ds. 16.30h)

Grup 9
Gurb-OAR Vic (ds. 17.00h)
Calaf-Torelló (dg. 16.30h)
Joanenc-St. Julià (ds. 16.00h)

Tercera Catalana. Grup 5
Olímpic La Garriga-St. Vicenç 
(ds. 16.15h)
Borgonyà-Castellterçol 
(ds. 16.00h)
Llorençà-Centelles (ds. 18.00h)

Manlleu B-Voltregà (ds. 15.30h)
Tona B-Moià (ds. 16.00h)
Seva-Pradenc (dg. 17.00h)
Roda de Ter-Sta. Eugènia 
(dg. 16.30h)
Aiguafreda-St. Feliu de Codines 
(ds. 16.30h)

Grup 18
Sta. Pau-Abadessenc (dg. 17.00h)
Cellera-Campdevànol (ds. 16.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Sta. Eugènia B-Vinyoles 
(dv. 20.00h)
Corcó-Torelló B (ds. 16.00h)
La Gleva-Santperenca (ds. 16.30h)
Voltregà B-Vinyoles (ds. 16.30h)
Cantonigròs-Calldetenes 
(ds. 17.00h)
Riudeperes B-Folgueroles 
(ds. 16.00h)

Grup 4
Ol. La Garriga B-St. Julià B
(dv. 20.15h)
Collsuspina-Gurb B (ds. 17.00h)
Taradell B-OAR Vic B (dg. 16.00h)
Riudeperes-St. Miquel Balenyà 
(ds. 18.00h)
Viladrau-Figaró (ds. 15.30h)

Grup 27
Cornellà Terri-Ripoll (ds. 16.00h)

Femení Primera Nacional. Grup 3
Zaragoza B-Vic Riuprimer 
(dg. 16.00h)

Femení Preferent. Grup 1
Manlleu-Cornellà (ds. 17.30h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Sta. Eugènia-Torelló (ds. 18.30h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
Voltregà-Castellterçol (ds. 19.00h)
Cornellà Terri-Vic Riuprimer B 
(dg. 18.00h)
Moià-Taradell (ds. 16.30h)
L’Armentera-OAR Vic (dg. 18.00h)

Femení Amateur F-7. Grup 3
Vallgorguina-Vall del Ter 
(dg. 17.00h)

FUTBOL SALA

Divisió d’Honor. Grup 1
Lloret-Manlleu (ds. 17.00h)

Primera Nacional
Ripoll-Montsant (dg. 18.00h)

Segona Nacional
St. Feliu Llobregat-Centelles 
(ds. 16.00h)

Segona Divisió. Barcelona Grup 1
Castellterçol-At. Català 
(dg. 18.30h)

Tercera Divisió. Barcelona Grup 1
Manlleu B-Ciutat Granollers B 
(dg. 12.30h)

Femení Lliga Nacional Barcelona
Esclop-Centelles (dg. 16.00h)

HOQUEI

OK Lliga
CP Vic-Vendrell (ds. 19.00h)

Nacional Catalana. Play-off I
Voltregà B-GEiEG (dv. 20.00h)
Vic B-Manlleu B (dv. 21.30h)
Tona-Barça (ds. 19.30h)
GEiEG-Voltregà B (dg. 12.30h)
Manlleu B-Vic B (dg. 21.30h)
Barça-Tona (dg. 16.05h)

Femení Nacional Catalana. Play-
off I
Voltregà B-Alpicat (ds. 17.30h)
Bigues i Riells-Manlleu B 
(dg. 16.45h)

Primera Catalana. Grup 1-1
Voltregà-Masies-Ripollet 
(dg. 18.00h)
Roda-Malgrat (dg. 18.55h)

Grup 1-2
Ripoll-Bigues i Riells (ds. 19.30h)

Femení Primera Catalana
Voltregà C-Vic (dv. 21.45h)
Roda-Igualada (ds. 17.45h)

Segona Catalana. Grup 1-1
Centelles-Jonquerenc (ds. 16.45h)
Ripoll B-Olot (ds. 17.45h)

Grup 1-2
Tona B-Cassanenc (ds. 17.30h)
Roda B-GEiEG (dg. 17.00h)

Femení Segona Catalana. Grup 1
Tona-Cubelles (dg. 12.00h)

VOLEIBOL

Fem. Tercera Divisió. Classificació 1
Torelló-Molins Negre (dg. 16.00h)

Amateur Mixt. Grup 3
Sta. Eugènia-Begues (dg. 10.00h)

Grup 4
AV Barcelona B-Taradell B
(dg. 18.00h)

Resultats i classificacions 

Bàsquet

JÚNIOR INTERTERR. GRUP 5B

IPSI A - Vedruna Gràcia, ajornat
Esparreguera, 43 - Lliçà d’Amunt, 69
CB Vic-UVic 2, 68 - Lima-Horta, 59

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Lliçà d’Amunt ..................4 4 0 332 207 8
 2.- CB Vic-UVic 2 ................ 5 3 2 359 354 8
 3.- Esparreguera ....................5 3 2 308 298 8
 4.- IPSI A ................................4 3 1 297 226 7
 5.- Lima-Horta.......................6 0 6 317 497 6
 6.- Vedruna Gràcia ................4 1 3 221 252 5

JÚNIOR NIVELL A. GRUP 2

Torelló, 78 - Manresa, 49
Berga, 44 - Tona 1, 54
Ripoll - Navarcles, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 6 6 0 472 269 12
 2.- Ripoll ............................. 5 4 1 330 279 9
 3.- Manresa ............................6 3 3 347 350 9
 4.- Tona 1 ............................ 6 3 3 371 740 9
 5.- Berga .................................6 1 5 684 414 7
 6.- Navarcles ..........................5 0 5 269 421 5

JÚNIOR NIVELL B. GRUP 13

Manlleu 1, 70 - Les Franqueses, 57
CB Vic-UVic 3, 65 - Llinars, 61
Granollers 3, 38 - Vila de Montornès, 66

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manlleu 1....................... 6 5 1 458 385 11
 2.- Llinars ...............................6 5 1 390 264 11
 3.- CB Vic-UVic 3 ................ 6 3 3 357 374 9
 4.- Vila de Montornès ..........6 3 3 353 354 9
 5.- Les Franqueses ................6 2 4 329 373 8
 6.- Granollers 3......................6 0 6 243 380 6

JÚNIOR NIVELL C. GRUP 6

St. Cugat, 59 - Viladecavalls, 46
Salesians Sabadell, 33 - Cerdanyola B, 40
CB Vic-UVic 4, 55 - CA Sabadell, 52

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CA Sabadell ......................6 3 3 376 323 9
 2.- Salesians Sabadell ...........6 3 3 287 316 9
 3.- Cerdanyola B....................4 4 0 238 113 8
 4.- St. Cugat ...........................5 1 4 189 296 6
 5.- CB Vic-UVic 4 ................ 3 3 0 184 156 6
 6.- Viladecavalls ....................4 0 4 189 259 4

GRUP 7

Cabrera, 48 - Premià Dalt, 29
Premià B, 57 - St. Pol, 51
Centelles, 48 - Alella, 53

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Premià B ........................ 6 5 1 353 303 11
 2.- Alella .................................5 5 0 260 185 10
 3.- Cabrera .............................5 2 3 249 267 7
 4.- St. Pol ................................6 1 5 245 296 7
 5.- Centelles ........................ 4 1 3 193 212 5
 6.- Premià Dalt ......................4 1 3 184 221 5

GRUP 8

Voltregà-Manlleu 2, 33 - CA Sabadell, 46
Sta. Perpètua, 87 - L’Ametlla, 14
St. Cugat, 56 - Mataró, 53

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CA Sabadell ......................6 5 1 323 280 11
 2.- Sta. Perpètua....................5 4 1 338 171 9
 3.- St. Cugat ...........................4 4 0 297 180 8
 4.- Mataró ..............................6 2 4 289 331 8
 5.- L’Ametlla ..........................6 0 6 222 441 6
 6.- Voltregà-Manlleu 2 ....... 3 0 3 118 184 3

FEMENÍ SÈNIOR. GRUP 5A

Solsona, 67 - Llívia-Puigcerdà, 47
Navàs, 48 - Femení Osona B, 55
Descansa: Santpedor B

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Llívia-Puigcerdà ..............6 2 4 297 345 8
 2.- Femení Osona B ............ 4 4 0 284 166 8
 3.- Santpedor B......................4 3 1 242 167 7
 4.- Solsona .............................6 1 5 269 389 7
 5.- Navàs .................................4 2 2 210 235 6

FEM. JÚNIOR INTERTERR. GRUP 1

GEiEG Uni. - Femení Osona Taronja, aj.
Escolàpies Figueres - Fontajau, ajornat
Descansa: Palamós

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- GEiEG Unigirona .............5 4 1 364 253 9
 2.- Escolàpies Figueres .........5 2 3 279 387 7
 3.- Palamós ............................4 3 1 227 205 7
 4.- Femení Osona Taronja . 3 1 2 185 168 4
 5.- Fontajau............................3 0 3 160 202 3

GRUP 2

St. Adrià, 48 - St. Celoni, 55
St. Josep, 46 - Vilassar de Mar, 65
Descansa: Torelló

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................6 6 0 353 294 12
 2.- Vilassar de Mar ...............6 2 4 323 354 8
 3.- Torelló ........................... 4 3 1 247 199 7
 4.- St. Adrià ............................4 1 3 191 222 5
 5.- St. Josep ............................4 0 4 217 262 4

FEMENÍ JÚNIOR NIVELL B. 
GRUP 12

Roda, 61 - Puig-reig, 39
Santpedor, 62 - Llívia-Puigcerdà, 66
Femení Osona Negre - Artés, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................6 5 1 396 301 11
 2.- Llívia-Puigcerdà ..............6 4 2 346 350 10
 3.- Femení Osona Negre .... 5 4 1 318 229 9
 4.- Roda ............................... 5 3 2 258 216 8

 5.- Puig-reig ...........................6 0 6 250 388 6
 6.- Artés .................................4 0 4 137 221 4

Tennis taula

TERCERA DIVISIÓ. GRUP 2B

L’Escala, 3 - Vilablareix, 3
Tona, 5 - Olot, 1
L’Escala, 3 - Olot, 3
Tona, 5 - Vilablareix, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- rTona ......................... 6 3 1 2 21 15 7
 2.- rOlot .............................6 2 3 1 18 18 7
 3.- L’Escala .........................6 2 2 2 19 17 6
 4.- Vilablareix ....................6 0 4 2 14 22 4

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
CLASSIFIACIÓ 1

Llars Mundet B, 3 - St. Fruitós B, 2
Molins Negre, 3 - Castellar, 1
Descansa: Torelló

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Molins Negre ...................2 2 0 6 2 4
 2.- Castellar ...........................2 1 1 4 3 3
 3.- Llars Mundet B ................1 1 0 3 2 2
 4.- St. Fruitós B .....................2 0 2 3 6 2
 5.- Torelló ........................... 1 0 1 0 3 1

AMATEUR MIXT. GRUP 3

Torre Claramunt - Sta. Eugènia, ajornat
Begues, 3 - Vilassar, 0
Descansa: Gavà Vermell

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Begues ..............................1 1 0 3 0 2
 2.- Vilassar .............................1 0 1 0 3 1
 3.- Sta. Eugènia ................... 0 0 0 0 0 0
 4.- Torre Claramunt .............0 0 0 0 0 0
 5.- Gavà Vermell ...................0 0 0 0 0 0

GRUP 4

Dolors Mallafrè, 3 - AV Barcelona B, 0
Taradell B, 3 - Dream Team, 2
Descansa: St. Quirze Verd

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Dolors Mallafrè ...............1 1 0 3 0 2
 2.- Taradell B ...................... 1 1 0 3 2 2
 3.- Dream Team ....................1 0 1 2 3 1
 4.- AV Barcelona B ................1 0 1 0 3 1
 5.- St. Quirze Verd ................0 0 0 0 0 0

GRUP 5

St. Quirze Negre, 3 - Igualada, 2
Cubelles, 2 - Taradell, 3
Descansa: Panteres Grogues

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................... 1 1 0 3 2 2
 2.- St. Quirze Negre ..............1 1 0 3 2 2
 3.- Cubelles ............................1 0 1 2 3 1
 4.- Igualada ............................1 0 1 2 3 1
 5.- Panteres Grogues ............0 0 0 0 0 0

GRUP 6

Hortons, 3 - L’Ametlla, 1
St. Boi, 3 - Sta. Eugènia, 0
Descansa: Sabadell

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Boi ................................1 1 0 3 0 2
 2.- Hortons ............................1 1 0 3 1 2
 3.- L’Ametlla ..........................1 0 1 1 3 1
 4.- Sta. Eugènia ................... 1 0 1 0 3 1
 5.- Sabadell ............................0 0 0 0 0 0

Primera Catalana. Subgrup 1A
Manlleu-Vic Riuprimer 
(dg. 17.00h)
Llagostera B-Tona (dg. 16.30h)
Vic-L’Escala (ds. 16.00h)

Nou derbi aquest cap de set-
mana a la Primera Catalana de 
futbol. Un Manlleu en línia 
ascendent, que porta tres victò-
ries i dos empats en els últims 
partits, rep el Vic Riuprimer, el 
nouvingut a la categoria, que en 
les últimes jornades ha pogut 
sumar dos empats i una victòria. 
A l’anada el resultat va ser d’1 a 
2 amb victòria del Manlleu.

OK Lliga Femenina. Play Off 
Títol. Final
Manlleu Magic Studio-Palau 
Plegamans (ds. 18.00h)

Arriba l’hora de la veritat a l’OK 
Lliga femenina. Els dos equips 
més en forma, el Manlleu i el 
Palau, es veuran les cares al 
millor de tres partits, el primer 
dels quals aquest dissabte a 
casa, on buscaran la victòria. 

1r Circuit Comarcal d’Escacs 
ràpids d’Osona Sub-16. 1r 
Torneig. Dissabte, a 2/4 de 5 
de la tarda, a l’Escola d’Escacs 
d’Osona, a l’edifici de l’Ajun-
tament de Calldetenes. Cate-
gories Sub-8, Sub-12 i Sub-16. 
Modalitat individual i per 
equips. Inscripcions fins al dia 
abans del torneig fins a les 9 
del vespre.

Copa de la Princesa
Manlleu Emb. Solà-Arenys de 
Munt (ds. 17.00h)
Alcoi-Vilafranca (ds. 20.00h)
Final (dg. 12.00h)

Després de l’ascens a l’OK Lliga 
del cap de setmana passat –el 
tercer en la història del club–, 
el Manlleu pot posar la cirere-
ta a la bona temporada que ha 
fet amb un altre títol. Juga la 
Copa de la Princesa a Alcoi com 
a campió d’hivern. Els manlle-
uencs s’enfrontaran a la semi-
final a l’Arenys de Munt, equip 
que competia al grup Sud de 
l’OK Lliga Plata. 
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DAVID 

SOLÀ

Alcalde

“Tenim 
una festa 

major molt a l’inici, del 16 
al 20 de juny, i de moment 
no hi ha normativa esta-
blerta. En l’última reso-
lució aprovada, les festes 
majors segueixen prohibi-
des i per la informació que 
tenim s’està treballant en 
un pla específic. Confiem 
que estigui publicat ben 
aviat. De moment ho enfo-
quem molt igual que l’any 
passat: mantenim la cita 
prèvia, en parcel·les, con-
trol d’aforament... però 
també esperem algunes 
sorpreses dins els actes.”

Sant Quirze (16/06)

I AMB QUIN FORMAT ES PREPAREN LES PRIMERES FESTES MAJORS D’AQUEST ESTIU?

SUSAGNA 

ROURA

Regidora de 
Cultura

“Tornarà 
la festa major, que no serà 
com la de fa dos anys però 
sí una mica més normal. 
No hi haurà la Crida ni 
l’espai de Barrakes, però sí 
per exemple els concerts 
de la Maravella, a la pla-
ça, o de Gertrudis, en un 
espai a determinar i amb 
aforaments controlats. 
Encara estem estudiant el 
tema del seguici, tenint en 
compte que de moment no 
es poden fer cercaviles. La 
festa major s’acompanyarà 
d’una programació cultu-
ral durant tot l’estiu.”

Vic (5/07)

MARC 

VILARRASA

Regidor de 
Cultura

“Partim 
del mateix model de l’any 
passat, amb una festa 
major concentrada en tres 
dies, del 23 al 25 de juliol. 
La idea és que hi hagi mit-
ja dotzena de propostes, 
pensades per atreure les 
diferents franges d’edat. 
El sopar del divendres tot-
hom se’l tornarà a portar 
de casa i també hi haurà 
actuació infantil, un grup 
de versions o el concert i 
les sardanes. Si s’aixequen 
les restriccions veurem si 
et pot introduir algun can-
vi. Hem d’anar dia a dia.”

Sant Julià (23/07)

XEVI 

LOZANO

Regidor de 
Cultura

“Ara 
mateix la base és el model 
de l’any passat; tot i això 
estem pendents que es 
dibuixin les normatives 
perquè actualment hi hau-
ria coses que no es podrien 
fer. El que són espectacles 
culturals professionals la 
normativa està clara, però 
tot el que envolta les acti-
vitats més festives és el 
que està més en l’aire. Tam-
bé hi ha temes de si es pot 
fer barra o no es pot fer 
barra, que pot condicionar 
econòmicament algunes 
de les propostes festives.”

Torelló (1/08)

AMADEU 

LLEOPART

Alcalde

“S’està 
treballant 

a partir d’un model sem-
blant al de l’any passat. 
Es continuarà donant pro-
tagonisme a l’esplanada 
de la Canal, però hi haurà 
altres espais festius. La 
novetat d’aquest any és la 
manera de treballar-ho. A 
través d’una convocatòria 
de regidoria oberta s’ha 
creat una comissió de fes-
ta major, amb les persones 
i entitats que s’hi han vol-
gut sumar. Es va treballant 
en la programació, però 
sempre tenint en compte 
el context d’incertesa.”

Tona (1/08)

Sant Eudald, amb pluja i públic
Ripoll va tancar dimecres la seva festa major; una Festa de la Llana atípica li prendrà el relleu aquest cap setmana

Ripoll

Jordi Remolins

La festa major de Sant 
Eudald va donar per tancada 
la seva edició 2021 amb l’ha-
bitual presència de la pluja 
i alhora amb una generosa 
receptivitat de públic en les 
activitats programades en les 
dues jornades centrals del 
patronatge, aquests dimarts 
i dimecres. La desaparició 
de la polèmica carpa que hi 
havia a la plaça del Mones-
tir va suposar el canvi més 
destacat respecte al cap de 
setmana. Els ripollesos que 
van fer sentir la seva contra-
rietat per la presència d’un 
obstacle visual davant mateix 
de la portalada del monestir 
de Santa Maria van respirar 
tranquils quan van veure que 
dilluns uns operaris en des-
muntaven l’estructura.

De fet la meteorologia 
hauria impedit igualment la 
celebració del concert que 
l’Orquestra Selvatana havia 
d’oferir-hi dimarts a la tarda, 
i que es va traslladar al pave-
lló municipal amb una nota-
ble presència d’espectadors. 
Les sardanes del matí ja van 
haver-se de fer al pati cobert 
dels Salesians. La majoria 
d’activitats programades 
durant aquests últims dies 
de festa han comptat amb 
el favor del públic, tant pel 
que fa als actes lúdics com a 
l’ofici solemne que dimarts 
al matí va coincidir amb 
l’inici del tradicional xàfec 
que cada any ve a retre el seu 
particular i humit homenat-

dels tècnics que hi han col-
laborat”. La festa l’havien 
plantejada al voltant de dos 
eixos, la màxima seguretat 
per la situació sanitària, i que 
bars, restaurants i els artistes 
locals en poguessin sortir 
beneficiats després d’un any 
molt complicat per a tots ells. 
A més Llimós remarca que 
“cantants i músics d’aquí es 
van deixar la pell l’any passat 
en el Sant Eudald confinat”. 

Pel que fa a la polèmica de 
la carpa davant del monestir 
assenyala que “és l’única 
plaça on podíem situar 300 
cadires amb distància de 
seguretat”, i tot i que reco-
neix que va haver-se d’escol-
tar alguns comentaris poc 
agradables, també afirma 
que “hem rebut moltes crí-
tiques en positiu i l’escalf 
de molts ripollesos”. Per tot 
plegat valora amb bona nota 
aquesta edició de la festa 
major “tant per l’assistència 
de públic com per la segu-
retat amb què l’hem pogut 
celebrar”.

La Festa de la Llana, que 
habitualment omplia Ripoll 
de turistes i tafaners, ha 
estat reformulada i prendrà 
el relleu aquest cap de set-
mana en la seva versió més 
reservada. Les places del 
barri vell acolliran diverses 
activitats, que consistiran a 
vestir ovelles, una exposició 
relacionada amb el folkloris-
me local i un ball de gegants, 
a més d’una gimcana per cer-
car objectes de la Festa de la 
Llana que hi haurà en diver-
sos aparadors del municipi.

ge al patró ripollès. El sant 
tampoc va poder rebre l’ha-
bitual petoneig per part dels 
vilatans, que alhora van tenir 
acotada a la meitat l’entrada 
al monestir per requeriment 
de les mesures anti-Covid.

Els ripollesos van retrobar 
el bon temps en la darrera 
jornada de festa. Dimecres al 

matí el sol va permetre bri-
llar encara més al mag Pere 
Rafart, i a la tarda la mateixa 
plaça Sant Eudald va acollir 
la cantada d’havaneres amb 
el grup Port Bo, amb la plaça 
plena. Els focs artificials de 
la nit, que malgrat anunci-
ar-se que es podrien veure 
des de qualsevol punt del 

municipi va tenir algunes 
zones fosques, van destacar 
aquest any per la seva durada 
reduïda.

La regidora de Cultura i 
Festes, Montsina Llimós, ha 
volgut agrair públicament 
“la tasca de la Comissió de 
Festes que l’ha organitza-
da de forma telemàtica i 
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A dalt, la plantada de gegants, dimarts al migdia, ja sense la polèmica carpa. A baix, l’ofici i les sardanes, als Salesians
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L’Escola d’Hostaleria d’Osona afronta 
el projecte d’equipar una ‘food truck’

Tona Els alumnes dels estudis de grau superior 
de l’Escola d’Hostaleria d’Osona ja tenen sobre la 
taula un nou repte curricular per al proper curs, el 
d’equipar una food truck que acaba de comprar i 
pintar l’escola. Paral·lelament, els alumnes de grau 
mitjà s’encarregaran de dissenyar els menús que, 
de forma rotativa, s’hi aniran servint. “És un pro-

jecte motivador per als alumnes i els implica molt, 
ja que són els responsables d’aquesta nova oferta 
gastronòmica”, explicava dilluns Gemma Llauradó, 
cap d’estudis del centre. Inicialment el servei de 
la food track tindrà només caràcter intern, però no 
es descarta poder-la plantar en algun acte extern 
puntualment. La presentació d’aquest nou projecte 
va tenir lloc dilluns, durant la festa de graduació 
dels alumnes que completen els seus estudis –una 
cinquantena dels tres cicles de grau mitjà i una 

dotzena del superior de Direcció de Cuina, a la foto 
de l’esquerra–. Llauradó va aprofitar per desitjar-
los “un futur professional ple d’èxits”. També es 
va fer lliurament dels premis de reconeixement 
als millors alumnes de cada cicle, que van rebre 
Oriol Font (cuina i gastronomia), Rosó Carbonell 
(cuina i sala), Nona Valls (cuina i pastisseria) i Rut 
Arimany (superior de cuina) –a la dreta, amb la 
food truck–. Els mateixos alumnes de primer van 
ser els encarregats de servir un dinar a peu dret.
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Taradell recupera 
el passant dels 
Tonis, dissabte

Taradell

L.M.

A la tercera anirà la vençuda. 
Si el passant dels Tres Tombs 
dels Tonis de Taradell 2021 
no es va poder fer pel gener 
per la Covid-19 ni al març per 
un focus de rinoneumonitis 
equina, dissabte està previst 
que 25 carros de l’Alzinar de 
la Roca surtin per fer la rua. 
Es farà a partir de les 6 de la 
tarda a la urbanització de la 
Roca, amb tres voltes circu-
lars amb sortida i arribada de 
la plaça de Sant Quirze, amb 
un recorregut de 500 metres.

Durant el passant es farà 
la benedicció dels animals 
–tots registrats per saber del 
lloc d’on venen– i es podran 
veure alguns dels carros que 
formen part del patrimoni 
de l’Alzinar de la Roca. Els 
abanderats seran la família 
Formiguera. Com a novetat, 
el passant estarà obert al 
públic si bé es demana que 
hi vagin a peu i es recomana 
aparcar a la zona del Vivet 
o a la carretera de Viladrau. 
També es podrà seguir en 
streaming a través dels 
canals de YouTube dels Tonis 
de Taradell, Ràdio Taradell i 
Taradell.com.

Paral·lelament, diumenge 
de 10 del matí a 2/4 d’1 del 
migdia, i en el marc del Dia 
Internacional dels Museus, 
hi haurà una jornada de por-
tes obertes a l’Alzinar de la 
Roca amb visites cada mitja 
hora. L’aforament és limitat i 
cal inscripció prèvia.

Vic

M.E.

Després d’un any d’impàs 
provocat per la pandèmia, 
Vic torna a convocar el Lacti-
um, la mostra de formatges 
artesans catalans, que viurà 
la 13a edició. El gruix del 
programa es concentrarà de 
forma presencial a l’entorn 
del parc Balmes, el 22 i 23 de 
maig, però aquest cap de set-
mana ja hi haurà dos preàm-
buls en format en línia.

L’arrencada la protago-
nitzarà l’habitual jornada 
tècnica, aquest divendres, 
sota el títol “Formatges i sos-
tenibilitat: reptes i oportuni-
tats”, que abordarà aspectes 
com el de la responsabilitat 
social, l’economia circular 

o l’ergonomia dins de la 
formatgeria. La jornada és 
gratuïta, però cal inscripció 
a través de RuralCat. L’en-
demà dissabte hi haurà la 
primera de les tres sessions 
de l’Aula del Formatge Bon-
preu-Esclat, enguany exclu-
sivament virtual. Es tracta 
de tres tastos que es podran 
seguir en línia els dies 15, 
22 i 29 a través del YouTube 
de Lactium, a partir de les 9 
del vespre. La primera sessió 
consistirà en un tast-recital 
de formatges i poemes a càr-
rec d’Anna Miralpeix (poeta) 
i Isaac Gelabert (director 
del Lactium), que tindrà lloc 
des del cor del Vicpuntzero. 
Els formatges de cada tast es 
poden adquirir prèviament 
via en línia. Tenen un preu 

de 40 euros, que inclouen sis 
formatges i una ampolla de 
vi blanc, pensat per compar-
tir-ho quatre persones.

“Volem continuar sent 
referents com a ciutat de 
fires i mercats, perquè mal-
grat aquesta part virtual, les 
fires han de ser presencials”, 
va defensar aquest dijous 
durant la presentació el regi-
dor de Fires i Mercats, Titi 
Roca. La fira comptarà amb 
la presència de 40 formatge-
ries, dues actuacions musi-
cals o l’habitual concurs per 
elegir el millor formatge del 
Lactium –les deliberacions 
s’han hagut de fer de forma 
itinerant durant nou sessi-
ons–. La fira tornarà a ocupar 
el tram de carrer, com ja es 
va fer pel Mercat del Ram.

Lluc Crusellas, a 
un pas del World 
Chocolate Masters

Vic Lluc Crusellas, veí de 
Santa Eulàlia i cap de pas-
tisseria del grup Pavic i el 
forn El Carme, lluitarà per 
una plaça que li doni accés 
al World Chocolate Mas-
ters, el campionat del món 
de xocolata creativa, previst 
per a finals de l’any que ve. 
Per fer-ho, el proper 4 d’oc-
tubre haurà de convèncer 
el jurat de la semifinal esta-
tal, a la qual ha aconseguit 
ser l’únic representant.

Tona viurà un 
Aplec de la Rosa 
només testimonial

Tona La Comissió de 
l’Aplec de la Rosa a Lurdes 
i el Castell de Tona, d’acord 
amb l’Ajuntament, l’Esbart 
Dansaire i l’Agrupació 
Sardanista, ha acordat que 
aquest any tampoc no se 
celebrarà el tradicional 
aplec. Amb tot, per al dia 
24 de maig, Dilluns de Pen-
tecosta, hi haurà dos actes 
testimonials, al matí amb 
una mostra de danses i a la 
tarda, ballada de sardanes. 

Vilanova de Sau 
també suspèn la 
Fira d’Herbes

Vilanova de Sau L’Ajun-
tament de Vilanova també 
ha anunciat aquesta setma-
na la suspensió, per segon 
any consecutiu, de la Fira 
d’Herbes Remeieres, que 
el 6 de juny havia de cele-
brar el 30è aniversari, una 
celebració que ara queda 
ajornada per a la primera 
setmana de juny del 2022.
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Titi Roca, Lluís Mauri, Isaac Gelabert, Ramon Sentmartí i Bet Piella, aquest dijous durant la presentació al parc Balmes

Torna el Lactium
La 13a edició de la gran fira del formatge artesà tindrà lloc el 22 i 
23 de maig, però aquest cap de setmana ja viurà un tastet virtual



EL CALAIXNOU9EL Divendres, 14 de maig de 2021 55

Sant Pere de Torelló

Miquel Erra

El nuvi arriba en helicòp-
ter fins a pocs metres de 
l’espai cerimonial, situat 
enmig d’una petita arbre-
da, a tocar del riu Forners. 
Amb el públic ja assegut, 
un cavall negre transporta 
la núvia fins a l’altar. Va ser 
l’espectacular recreació d’un 
casament que es va poder 
viure diumenge al migdia a 
l’entorn del mas Piguillem, 
l’espai de celebracions de 
Sant Pere de Torelló, una de 
les quatre seus que l’empre-
sa Your Wedding Dream ha 
escollit arreu del país per 
celebrar els seus Salons Nup-
cials Virtuals. Es tracta d’una 
novedosa proposta de fira de 
nuvis pensada per combinar 
elements virtuals i presen-
cials. Les sis anteriors edici-
ons, però, s’havien hagut de 
celebrar exclusivament en 
línia; diumenge s’estrenava 
un primer tast presencial, 
amb la presència de 18 de 
les 52 parelles que s’havien 
sumat a la proposta.

“Totes aquestes parelles 
ja havien estat assessorades 
prèviament on line a través 
d’un servei de wedding plan-
ner, per anar definint quin 
model de casament volen 
celebrar”, explicava Sergi 
Cañas, gerent de l’empresa, 
“però també és important 
poder tenir aquest contacte 
més personal amb aquests 
proveïdors, que són els que 
et trobaràs el dia de la seva 
boda”, defensava. Aquest 
nou model de fira de nuvis 
va néixer en plena pandèmia, 
“i estem molt contents de la 
resposta que estem tenint”.

A les parelles participants 
se’ls va oferir un aperitiu 
amb música en directe i un 
dinar de gala, com una recre-

Aire per al sector nupcial
Masia Piguillem, de Sant Pere de Torelló, acull un primer tast presencial d’una proposta de fira de nuvis virtual

Que la pandèmia hagi 
ajornat moltes celebracions 
de casament ha repercutit 
directament en tot el sector 
que es mou al darrere. “Dels 
40 casaments que tenia per 
l’any passat en vaig poder fer 
dos”, explicava el músic oso-
nenc Pep Poblet, que fa 10 
anys que compagina la seva 
carrera musical amb l’ame-
nització d’events i celebra-
cions. “Aquest dissabte vaig 
estrenar temporada, amb un 
casament a Santa Coloma de 
Farners”. Des de l’octubre 
passat que no en feia cap. I 
encara amb condicionants: 
“En lloc de 120 convidats van 
ser una seixantena”. Després 
d’uns mesos també aturats, 
“sembla que la cosa torna a 
arrencar”, corroboraven des 
de Pujol Caballs, de Manresa, 
especialitzats en lloguer 
d’animals i carruatges, i diu-
menge encarregats de condu-
ir la núvia. “De mica en mica 
anirem recuperant certa nor-
malitat”, es felicitava Cañas.

La singular ‘beauty 
truck’ de la vigatana 
Aina Aranda

Sant Pere de Torelló Entre 
els proveïdors que exhibien 
els seus serveis a Piguillem hi 
havia la singular proposta de la 
maquilladora i perruquera pro-
fessional Aina Aranda, de Vic. 
Hi presentava La + Mona, una 
inèdita beauty truck, pensada 
per oferir retocs a les núvies 
o convidats durant la mateixa 
cerimònia nupcial, però també 
maquillatges temàtics per a la 
celebració posterior. Aranda, 
que fa anys que es dedica al 
maquillatge per al cinema, la 
televisió o la publicitat, va ide-
ar aquest projecte en ple con-
finament. Va adquirir aquest 
històrica caravana de 1973 i 
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ació de com podrà ser el dia 
del seu casament. “Nosaltres 
ho tenim gairebé tot lligat, 
però ens ha fet gràcia venir a 

veure tot el muntatge”, apun-
taven la Judit i en Jordi, una 
parella d’Olot que s’havia de 
casar el 23 de maig de l’any 

passat i que, després d’un 
parell d’ajornaments, han 
fixat data per al 21 d’agost, a 
Piguillem mateix.
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La cantant Sara Bañeras i Goue Duet van amenitzar la simulació de la cerimònia en l’espai natural que Masia Piguillem té habilitat a uns metres de la casa

la va adaptar per a aquesta 
nova funció. De moment 
ja té un primer casament 
pel setembre i es felicitava 
d’iniciatives com la de Your 
Wedding Dream: “He pogut 

conèixer moltes parelles i 
fer moltes entrevistes; espe-
rem que aviat pugui recollir 
resultats”, apuntava (a la 
foto, Aranda de cara atenent 
una parella).

La ripollesa Carme Camprubí fa 100 anys
Sant Joan de les Abadesses Carme Camprubí Boix va 
celebrar diumenge l’entrada als 100 anys en companyia de la 
seva família, i els alcaldes Jordi Munell, de Ripoll, i Ramon 
Roqué, de Sant Joan (a la foto). Malgrat haver nascut i pas-
sat la infància i joventut a Gombrèn, Camprubí va començar 
a treballar a la botiga ripollesa de roba Can Pere Ribas. Amb 
el temps es va casar, va deixar la feina i paral·lelament va 
quedar-se a viure a Ripoll. El matrimoni va tenir un fill, en 
Ramon. Quan va complir els 96 anys va anar-se’n a viure a la 
residència Sant Eudald, però d’ençà que fa un any va tancar 
portes que s’està a la residència de la Fundació Emma. La 
família en destaca que afortunadament té el cap molt clar i 
que li agrada l’ambient que ha trobat en el centre santjoaní. 
Actualment comparteix habitació amb una altra dona, amb 
qui manté una excel·lent relació, fins al punt que va fer-li de 
padrina en l’aniversari que es va celebrar diumenge. Durant 
la festa Munell li va entregar un ram de flors i la medalla del 
centenari que ofereix la Generalitat de Catalunya, a banda 
de diversos obsequis de l’Ajuntament de Sant Joan. J.R.

Guixot de 8 
inaugura un parc  
de jocs i escultures
Taradell Guixot de 8 inau-
gurarà aquest diumenge 
un parc exterior a les seves 
instal·lacions de Can Bengue-
rel, de Taradell, que inclou 
diferents zones, com una 
proposta d’enigmes sobre 
temes d’actualitat, escultures 
amb un component més crí-
tic, una petita biblioteca o un 
repertori de jocs d’habilitat, 
tot plegat construït amb dei-
xalles de la Mancomunitat 
La Plana. El nou espai, d’uns 
5.000 metres quadrats, aco-
llirà durant tot el matí una 
jornada de portes obertes.

51è Aplec de 
Primavera, aquest 
diumenge a Torelló
Torelló Torna l’Aplec de Pri-
mavera de l’Agrupació Sarda-
nista de Torelló, que després 
del parèntesi de l’any passat 
podrà celebrar la seva 51a 
edició. Serà aquest diumen-
ge, a partir de 2/4 de 5 de la 
tarda, als jardins de Can Par-
rella. L’acte tindrà un format 
d’aplec, amb aforament limi-
tat, i estarà amenitzat per 
les cobles Ciutat de Girona 
i La Principal de Llobregat, 
que tancaran el concert amb 
dues peces conjuntes. En tot 
moment caldrà respectar les 
mesures antipandèmia.
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Santa Eulàlia de Riuprimer

Miquel Erra

Podria ser la sang atlàntica 
de la seva Galícia natal que li 
corre per les venes –tot i que 
amb 4 anys ja va arribar a la 
Plana–, la perícia apresa d’un 
pare i un germà que són fus-
ters o els gens artístics here-
tats d’un seu avi escultor. O 
potser res de tot plegat. Sim-
plement, Xevi Villanueva, 
veí de Santa Eulàlia, va des-
cobrir un bon dia el modelis-
me naval i va quedar atrapat 
a una afició que, amb alts 
i baixos, l’ha acompanyat 
durant més de 20 anys. Fins 
ara porta construïts una 
vintena de vaixells. Petites 
grans mostres de paciència i 
destresa.

A voltes les aficions afloren 
en moments desvagats. En el 
seu cas, en un lloc i un espai 
ben procliu a la pèrdua de 
temps: el servei militar. La 
fotografia d’un vaixell que 
hi havia a les oficines del 
“cuartel” on el van destinar, 
a Sant Sebastià, el va inspi-
rar. Corria l’any 1982. Allà 
dins, “per matar el temps”, 
va començar a construir els 
primers vaixells de butxaca. 
Els feia amb escuradents, 
“relligats amb cartolina i 
pegamento Imedio”. En va 
arribar a muntar mitja dot-
zena, que va acabar regalant 
aquí i allà. “No en conservo 
cap”, lamenta ara.

Aquella incipient desco-
berta va quedar hivernada 
fins que, l’any 1994, es va 
comprar la primera maqueta 
pròpiament de modelisme 
naval. Es tractava d’una 
reproducció del Mayflower, 

és que té molt clar que “quan 
comences l’has d’acabar”. 
D’una banda, per un tema 
pràctic, de disponibilitat 
d’espais dins de casa. De 
l’altra, perquè completar-lo 
pot arribar a convertir-se “en 
una obsessió”. En el que hi ha 
invertit més temps fins ara és 
en el San Juan Nepomuceno 
–el veler de l’Armada Espa-
nyola que el 1805 va sucum-
bir a les tropes angleses 
durant la Batalla de Trafal-
gar–. Hi va dedicar entre 800 
i 900 hores, més del doble del 
que sol ser l’habitual. “Va ser 
tot un any i mig”, apunta.

Villanueva admet la fama 
de “manetes”, una virtut a la 
qual suma una actitud “extre-
madament perfeccionista” 
quan es tracta de fer vaixells. 
És el seu secret. La resta, 
un bon equip de cúters, un 
trepant, paper de vidre, unes 
alicates i cola blanca, eines 
bàsiques per anar donant 
forma a cablejats, baranes, 
veles i altres mil i una petites 
peces d’allò més fràgils pel 
que fa a la seva manipulació.

A Santa Eulàlia se li coneix 
l’afició perquè en dues ocasi-
ons l’han convidat a exposar-
ne alguns exemplars–per una 
festa major i per les festes 
del seu carrer–. Villanueva 
no es marca dates a l’hora 
d’emprendre el següent 
projecte, però sap que tard o 
d’hora s’hi tornarà a posar. 
Ho porta a dins. Això sí, si 
mai el perden, un dels llocs 
on se’l podria trobar és a les 
Drassanes, el museu marí-
tim de Barcelona, bocabadat 
davant l’estol de vaixells 
exposats. “És flipant”, pensa 
sempre que l’ha visitat.
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Xevi Villanueva amb l’exemplar de l’‘Endevour’, l’última reproducció que va fer l’any passat en plena pandèmia

Aficions singulars XEVI VILLANUEVA practica el modelisme naval

Vaixells en miniatura
Xevi Villanueva, veí de Santa Eulàlia de Riuprimer, va començar a fer els primers vaixells quan feia la mili

un mercant famós perquè el 
1620 va traslladar un cente-
nar d’immigrants anglesos 
als Estats Units, fundadors 
de l’anomenada Nova Angla-
terra. El procés per constru-
ir-lo, que va anar aprenent 
de forma autodidacta, el va 
captivar. Durant els següents 
deu anys va ser un no parar. 
De les seves mans, cada dia 

més expertes, en van anar 
sortint reproduccions de 
naus tan emblemàtiques com 
el Bluenose, el Cutty Sark, el 
San Francisco, el San Juan 
Nepomuceno, el Bounty o 
l’Endeavour, un vaixell de 
la Marina Reial Britànica 
del segle XVIII, comandat 
pel mític capità James Cook. 
Aquest, precisament, és l’úl-

tim exemplar que ha muntat, 
l’any passat, en part afavorit 
pel temps extra que li van 
regalar els successius confi-
naments de la pandèmia. I 
és que la manca de temps ha 
estat, precisament, el motiu 
d’haver aparcat l’afició algu-
nes temporades. “Per ganes 
m’hi passaria tot el dia; seria 
el meu somni”, deixa anar. I 

Francisca Balbuena fa 105 anys  
a la residència de Cantonigròs

Cantonigròs Francisca Balbuena va poder bufar 
105 espelmes aquest dimarts des de la Residència 
Cantonigròs (a la foto), l’equipament on va ingres-
sar el febrer de 2008, quan en tenia 92. Balbuena 
va néixer l’11 de maig de 1916 a Villamartín de 
Don Sancho (Jaén), on va créixer amb els seus nou 
germans. De petita va viure a Bilbao, però arran 
de la Guerra Civil part de la seva família va haver 
de refugiar-se a França. Des d’allà van marxar amb 
el seu marit, que era català, i els seus dos fills a 
l’Argentina, per acabar tornant a Barcelona. Actu-
alment encara té el seu germà gran viu, amb 107 
anys. Abans d’ingressar a la residència de Cantoni 
havia estiuejat molts anys al poble. Amb 105 anys 
s’ha convertit en una de les àvies més longeves de 
la comarca.
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AGENDA

Divendres 14

Centelles. Els Vespres 
Malgastats. Amb Eduard 
Sanahuja i Joan Vigó. Cal 
inscripció prèvia. Casal Francesc 
Macià. 19.00.

Folgueroles. Festa Verdaguer. 
Presentació del llibre Primavera, 
a càrrec de M. Àngels Verdaguer 
i Francesc Codina. Tot seguit, 
espectacle La Pomerola, amb 
Anna Maluquer i Natàlia Arroyo. 
Reserva prèvia. Centre Cultural. 
19.00.

Ripoll. Festes de Sant Eudald 
2021. 18.30, Biblioteca 
Lambert Mata, club de lectura 
juvenil +14 amb comentari i 
col·loqui del llibre Aristòtil 
i Dante descobreixen els 
secrets de l’univers, a càrrec 
de Montse Maestre. 19.00, 
Museu Etnogràfic, ens visita 
l’Esperanceta de Casa Gassia. 

Presentació del llibre 1 dia 
d’octubre i 2 poemes. Quan 
l’esperança venç la por, de Josep 
Rull. A càrrec de Jordi Munell i 
Damià Calvet. Conduirà l’acte 
Esther Martí. Biblioteca Lambert 
Mata. 20.00.

Roda de Ter. Festival EnCanta. 
19.00, Can Grau, Les Cruet. 
20.00, Casa Cultural 1 d’Octubre, 
Júlia + Pau Alabajos.

Taradell. XXXVI Cicle de 
projeccions del CET. Etiòpia, 
un viatge en el temps, amb 
Josep Maria Parareda i M. Rosa 
Aregall. Centre Cultural Costa i 
Font. 20.00.

Vic. Osona Debats. Jornada 
“Osona: l’impacte de la Covid-19”. 
16.00, benvinguda, presentació 
a càrrec d’Agustí Danés, amb 
Miquel Torrents i Montse Ayats. 
16.15, xerrada amb Maria Rosa 
Morral. 16.45, xerrada amb Núria 
Macià i Sandra Álamo. 17.15, 
xerrada amb Ramon Ferrer. 
17.45, xerrada amb Bet Font. 
18.15, descans. 18.30, xerrada 
amb Mercè Generó i Anna Rufí. 
19.00, xerrada amb Jordi Collet. 
19.30, xerrada amb Joan Serra 
i Agustí Danés. 20.00, cloenda. 
Cal inscripció. Sala Modernista 
del Casino de Vic i per la web de 
l’Ateneu de Vic.

Inauguració de l’exposició 
“Recorda”. De Ricard Jordà Roig. 
Galeria fotogràfica Tres-e-u. 
19.00.

Inauguració de l’exposició 
“L’essència de la vida”. Museu de 
l’Art de la Pell. 19.00.

Conferència del Fòrum de 
Debats. “Mirant el passat a vol 
d’ocell, mirant el futur pel forat 

d’un pany”, amb Narcís Mir, 
enginyer industrial i economista. 
Tot seguit, col·loqui. Canal de 
YouTube de Fòrum de Debats. 
20.00.

Espectacle Trama, de Roser 
López Espinosa. Una magnífica 
coreografia d’una de les nostres 
ballarines més internacionals. 
L’Atlàntida. 20.00.

Dissabte 15

Calldetenes. Espectacle El fil del 
silenci, amb Zamdart Companyia 
de Dansa i Indra Dance Company. 
A partir de 10 anys. Auditori-
Teatre Calldetenes. 19.00.

Camprodon. Festival 
Microclima. Concert de Berta 
Sala. Amb reserva prèvia. 
Davant l’església de Sant Feliu, 
Rocabruna. 19.00.

Centelles. Obertura de 
l’exposició “Racons de contes 
i històries”. Mostra de dibuix 
escolar de Sant Jordi. Sala 
d’exposicions Niu del Palau 
(plaça Major). 18.00.

Nucli Trio convida... Laura 
Cruells. Nau Espacial El Triquet. 
18.00.

Folgueroles. Festa Verdaguer. 
10.00, centre cultural, plenari de la 
Societat Verdaguer. 12.30, jardins 
de Can Dachs, Idil·lis i cants 
místics. 19.00, centre cultural, 
ADN de Contra les cordes.

Manlleu. Vermuts musicals a El 
Manlleuet. Amb The Fat Fingers. 
Petita banda sud-osonenca que 
versionen clàssics de la música 
soul i rock. 12.30.

Espectacle Quan hi hagi lluna 
plena, a càrrec dels joves del 
taller de teatre juvenil. Espai 
Rusiñol. 20.00.

Montesquiu. Diada Jove. 
Taller d’escalada, a partir de 12 
anys. Inscripció prèvia. Pavelló 
Municipal Joan Soler Busquets. 
16.00-17.30.

Ripoll. 1r Ral·li Fotogràfic de 
Ripoll. Plaça de la Lira. 9.00-14.00.

54a Festa de la Llana. 11.00, 
vesteix la teva ovella. 16.30, 
inauguració exposició. 17.00, el 
ball dels gegants. Places Gran, 
Sant Eudald, Llupions i de 
l’Ajuntament. 

Javier Ginés en concierto, 
acompanyat per grup de ball.  
Teatre Comtal. 18.00.

Let’s Clean Up Europe-Ripollès. 
Acció de neteja de rius. Plaça 
de l’Ajuntament i institut Abat 
Oliba. 09.30.

Dia Internacional dels Museus. 
Durant tot el dia, portes obertes 
al Museu. 16.30, visita guiada a la 
Farga amb demostració de forja. 
Museu Etnogràfic. 10.00-21.00.

Presentació del llibre Dona 
i poder, de Jenn Díaz. Amb 
Chantal Pérez i Carme Serrano. 
Espai Rama. 16.30.

Roda de Ter. Festival EnCanta. 
12.00, Museu de l’Esquerda, 
Ariana Abecassis. 16.00, 
Fundació Miquel Martí i Pol, 
Joa Lwest. 17.15, Casa Cultural 
1 d’Octubre, Lia Sampai. 
18.30, Fundació Miquel Martí, 
Amorante. 19.45, Casa Cultural 
1 d’Octubre, María Jaume. 21.00, 
Can Grau, Gemma Humet.

Sant Joan de les Abadesses. 
Sant Joan de les Abadesses, la 
joia del romànic. Visita guiada 
al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Visitareu un dels 
monuments més importants del 
romànic català i descobrireu el 
passat de la vila tot resseguint la 
seva història i les seves llegendes 
i tradicions. La visita inclou 
l’entrada al Palau de l’Abadia. 
Cal reserva prèvia. Palau de 
l’Abadia. 12.00.

Presentació del llibre Dona i 
poder, de Jenn Díaz. Amb Laia 
Capdevila, Elisenda Guillaumes i 
Lluïsa Pérez. Plaça Major. 12.00.

Cicle Hivern-Primavera 2021 
Sant Joan de les Abadesses. Judit 
Neddermann presenta el seu nou 
disc, Aire. Teatre Centre. 20.30.

Sant Quirze de Besora. Diada 
Jove. 17.00, tast de gintònics 
i còctel amb Bombay Saphir i 
Bulldog, places limitades per 
a majors de 18 anys. 19.00, 
concert amb Capinàs. Esplanada 
Fixe.

Taradell. Xerrada “Cosmovisió 
de la natura històrica i 
prehistòrica de Taradell”. Amb 
Josep M. Mallarach. Presentat 
per Marta Bellpuig. Amb reserva 
prèvia. Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font. 11.00.

Tona. Dia Internacional dels 
Museus. Matinal de portes 
obertes. Camp de les Lloses. 
11.00-14.00.

Vic. Concert d’Els Amics de 
les Arts. Presenten el nou 
treball, El senyal que esperaves. 
Sessions a les 18.00 i a les 20.30. 
L’Atlàntida.

Fem dissabte amb Ricard Jordà. 
El fotògraf serà a la galeria per 
tal de compartir amb tots els 
que vingueu la seva tècnica i 
explicar tot el que vulgueu saber 
de les seves fotografies. També 
hi haurà xocolata desfeta i coca. 
Galeria fotogràfica Tres-e-u. 
10.00-13.00.

Dissabtes en família. Activitat 
familiar. Museu de l’Art de la 
Pell. 11.30.

Presentació del llibre Fulgor, de 
Lluís Calvo. Amb la participació 
de Núria Armengol i Roger 
Costa-Pau. Llibreria Foster & 
Wallace. 12.00.

L’esplendor del gòtic. Recorregut 
guiat per la col·lecció d’art gòtic 
del museu que es combinarà 
amb una visita a la catedral de 
Vic. Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 17.00.

Concert de Dani Flaco. Presenta 
Al Alimón. Casino de Vic. 19.00.

Vidrà. Com ens orientem? 
Amb aquest joc d’orientació 
recorrerem Vidrà i el seu 
entorn a la recerca de diferents 
punts d’un circuit, qui en sabrà 
localitzar més? Al final, l’esforç 
tindrà una recompensa per a tots 
els atrevits. Cal inscripció prèvia. 
Zona esportiva. 11.00-13.00.

Diumenge 16

Centelles. Cicle de teatre 
familiar. Valentina quàntica, amb 
la companyia Anna Roca. Casal 
Francesc Macià. 18.00.

Folgueroles. Festa Verdaguer. 
10.00, plaça Verdaguer, Mercat 
del Llibre Vell de Poesia. 10.30, 
plaça Verdaguer, tapís floral. 
12.00, jardins de Can Dachs, 
ballets i danses tradicionals 
de Folgueroles. 13.00, jardins 
de Can Dachs, parlament 
d’homenatge a Verdaguer a 
càrrec de Quim Torra i Pla. 
18.00, jardins de Can Dachs, 
concert homenatge Verdaguer, 
175 anys, amb el CordHomes 
d’Osona.

Les Masies de Roda. Festival 
EnCanta. 12.00, Museu de 
l’Esquerda, Jordi Serradell. 16.00, 
Can Grau, Joina + Magalí Saré i 
Sebastià Gris.

Moià. Presentació del llibre 
Picar pedra, de Francesc Codina 
i Àlvar Llobet. Conversa per 
reflexionar sobre una via per 
forçar el diàleg i la solució amb 
els autors i amb Dionís Guiteras, 
alcalde de Moià. Zona del llac del 
Parc Municipal. 12.00.

Montesquiu. Música a la gespa. 
Jo Jet i Maria Ribot presenten 
Sant Llorenç. Jardins del Castell 
de Montesquiu. 12.00.

Ripoll. Dia Internacional dels 
Museus. Durant tot el dia, portes 
obertes al Museu Etnogràfic.

Roda de Ter. Concert d’Alberto 
Paulo. Preu socis 4 euros, no 
socis 5 euros. Jardins de Can 
Planoles. 17.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Espectacle Piti Peta Hofen 
Show, de Los Putos Makinas. 
Barreja de tres estils personals 
completament diferents i 
caracteritzat pel joc teatral, la 
improvisació i l’obsessió pels 
objectes. Sala Petita d’Osona. 
18.00.

Sant Quirze de Besora. Fira 2a 
mà i antiguitats. Pavelló. 08.00-
14.00.

Taradell. Tonis Taradell. Portes 
obertes a l’Alzinar de la Roca i la 
Cabanya. 10.00-12.30.

Cooptura Fest. Ovidi4 amb 
Toti Soler. El quintet format 
per Toti Soler, el periodista 
i exdiputat de la CUP David 
Fernàndez, el poeta David Caño, 
el guitarrista Borja Penalba i la 
cantant Mireia Vives va néixer 
com un homenatge a l’obra i la 
figura d’Ovidi Montllor. Ara ens 
presenten l’espectacle L’Ovidi 
se’n va a la Becket, un concert on 
es mesclen la música, la poesia, la 
crítica i l’humor. Centre Cultural 
Costa i Font. 18.00.

VII Cicle de Músiques a Santa 
Llúcia. Sonates i partites per 
violí. Font Gran. 18.00.

Tona. Dia Internacional dels 
Museus. Portes obertes i 
presentació de les joies de 
l’any “balances romanes versus 
balances modernes” i tast del 
pa grec de noces. Camp de les 
Lloses. 11.00-14.00.

Torelló. Volta a la Coromina 
pel camí Vora Ter. Un passeig 
llarg i ple d’arbres enllaça el 
santuari de Rocaprevera amb 
Torelló. A les 8.15 per als que 
no han fet marxa nòrdica, a les 
8.45 per als que sí. Santuari de 
Rocaprevera.

51è Aplec de Primavera de 
Torelló. Concerts de les cobles 
Ciutat de Girona i Principal 
de Llobregat. Jardins de Can 
Parrella. 16.30.

Espectacle Mon pare és un ogre, 
de la companyia de comediants 
La Baldufa. Teatre Cirvianum. 
18.00.

Vic. Déus, mòmies i faraons 
egipcis. Descobreix en família els 
secrets de l’Antic Egipte a través 
de les obres que es conserven al 
museu. Coneixerem la cultura 
que va créixer als voltants del 
riu Nil, desxifrarem jeroglífics i 
aprendrem per a què servien els 
uixebtis, els escarabeus i d’altres 
objectes màgics. Per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys. 
Reserva prèvia. Museu Episcopal. 
10.30.

Descobrim el museu. Visita 
guiada gratuïta amb l’entrada del 
museu. Museu de l’Art de la Pell. 
11.30.

Espectacle La mort dins la closca 
d’una nou, amb Cacauet Teatre. 
Versió d’un conte tradicional 
escocès amb teatrí d’ombres 
i música. A partir de 4 anys. 
L’Atlàntida. 12.00.

Viladrau. Sortides guiades al 
Montseny 2021. El Montseny, 
muntanya d’ametistes. Guerau 
de Liost i Rusquelles. C. Pare 
Claret, 9. 10.00-13.00.
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Farmàcies

Vic

✚YLLA-CATALÀ
Pl. Paradís, 2  | dia 14

✚TANYÀ
Pg. Generalitat, 14 | dia 15

✚VILAPLANA
Pl. Major, 17 | dia 16

Roda de Ter

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dia 14

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 15

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 14 i 15

Tona

✚VILELLA
C. Seva, 1 | dies 14, 15 i 16

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 14

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dies 15 
i 16

Manlleu

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 14

✚AUTET
C. Font, 15 | dies 15 i 16

Olost

✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 14 i 
15 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dies 15 matí i 
16 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 15 matí

Ripoll

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 14

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 
15 i 16

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 14, 
15 i 16

Defuncions

Gabriel Jutglar Rifà. 75 anys. L’Esquirol/Manlleu

Carme Reverter Ballús. 91 anys. Roda de Ter

Sebastian Caro Corbalán. 86 anys. Vic

Maria Tordera Cunill. 87 anys. Barcelona/Calldetenes

Nicasio Clemente Solana. 83 anys. Vic

Josep Boixeda Rovira. 93 anys. Folgueroles

Carmen Terribas Ruiz. 83 anys. Vic/Centelles

Jaume Ordeig Font. 87 anys. Vic/Sora

Montserrat Parés Casases. 74 anys. Barcelona/Vic

Carlos Minchillo Nova. 68 anys. Vic

Jordi Lázaro Medina. 64 anys. Vic/Folgueroles

Joan Manel Vilamú Perernau. 55 anys. Barcelona/Prats de 

Lluçanès

Carme Casas Ayats. 88 anys. Montesquiu/Manlleu

Daniel Iniesta Garcia. 94 anys. Vic

Sebastià Lozano Ramírez. 74 anys. Manresa/Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 14

Sant Maties
Sol: h 06.34 i 21.03

Dissabte, 15

Sant Isidre
Sol: h 06.33 i 21.04

Diumenge, 16

Sant Honorat
Sol: h 06.32 i 21.05

Dilluns, 17

Sant Pasqual
Sol: h 06.31 i 21.06

Dimarts, 18

Santa Rafaela-Maria
 
Sol: h 06.30 i 21.07

Dimecres, 19

Sant Pere Celestí
Sol: h 06.29 i 21.08

Dijous, 20

Sant Bernadí
Sol: h 06.28 i 21.09

Jesús Maria Serrano Gamechogoicoechea. 73 anys. 

Barcelona/Vilanova de Sau

Suzanne Trainer Sole-Sala. 86 anys. Hostalets de Balenyà

Ramon Pardell Coll. 75 anys. Vic/Seva

Jaume Rovira Jordà. 78 anys. Malla

Josep Generó Ballester. 90 anys. Taradell

Maria Josefa Martínez Carril. 91 anys. Taradell

Àngela Fàbrega Serratosa. 88 anys. Santa Eugènia de Berga

Dolores Ruiz Enríquez. 88 anys. Torelló

Marina Font Castanyer. 86 anys. Torelló

Emilia Portell Baraldés. 90 anys. Sant Boi de Lluçanès/Prats 

de Lluçanès

Concepció Capdevila Sanmiquel. 93 anys. Sant Feliu 

Sasserra

Vicenç Orri Vilalta. 89 anys. Vallfogona de Ripollès

Matilde Gutiérrez Gordo. 82 anys. Campdevànol

Joaquim Güell Pous. 63 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

Marcel Soy Civit. Sant Agustí de Lluçanès

Balghou Rowayda. Vic

Arlet Raurell Mayo. Vidrà

Khalid Alhassan. Torelló

Aina Ribas Llagostera. Les Masies de Roda

David Anaya Yepes. Camprodon

Dimarts, 21.00 i 23.00h
Presenta: Jordi Vilarrodà

Espai dedicat al món dels llibres
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Vic

Ripoll

6.32 am

9.03 pm

Vic

Ripoll

6.33 am

9.02 pm

Vic

Ripoll

6.34 am

9.01 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

Alpens 12-Maig 4,4 08-Maig 24,3 7,8

Gombrèn 12-Maig 2,6 08-Maig 23,7 7,4

Hostalets de Balenyà 12-Maig 4,4 06-Maig 24,5 9,4

L’Esquirol 12-Maig 4,1 08-Maig 23,8 11

Molló 12-Maig 1,5 08-Maig 19,8 10,5

Núria 11-Maig -1,4 08-Maig 15,2 14

Planoles 12-Maig 1,9 08-Maig 23,8 9,2

St.Pau de Segúries 11-Maig 3,4 08-Maig 24,1 22,2

St.Pere de Torelló 12-Maig 4,0 08-Maig 26,6 28,2

Sta.Cecília Voltregà 12-Maig 3,7 08-Maig 25,8 23,2

Sentfores 12-Maig 3,5 08-Maig 26,2 19

Vic 12-Maig 3,7 08-Maig 25,4 17,4

Vidrà 12-Maig 3,9 08-Maig 22,8 20,8

Previsió divendres
Continuarà el temps insegur, amb cel ennu-
volat i amb ruixats dispersos i irregulars al 
llarg del dia. Quedaran restes d’aire fred i 
podrien créixer nuvolades, que deixarien 
alguna tempesta local amb calamarsa. Les 
temperatures mínimes es mantindran i les 
màximes baixaran lleugerament. El vent serà 
moderat del nord-oest.

Previsió dissabte
Matí fresc. Baixaran les temperatures míni-
mes i pujaran un parell de graus les màxi-
mes. Cel mig ennuvolat i amb algun banc 
de boira a les fondalades. Cel més tapat a la 
tarda, en principi sense precipitacions. Pel 
que fa al vent, continuarà de fluix a mode-
rat de l’oest.

Previsió diumenge
No acaba de fer net. Diumenge amb cel mig 
ennuvolat a Osona, amb algunes estones de 
sol i augment de la nuvolositat a partir del 
migdia. Les temperatures mínimes puja-
ran i les màximes baixaran lleugerament. 
Ambient suau. Domini del sol dilluns i 
algun ruixat de tarda de cara a dimarts.

EL TEMPS informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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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: 18-5-21.

Dansa

Dissabte 22 de maig - A les 18h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 12

Around the world
Cia. Brodas Bros

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 18-5-21

Teatre

Smiley, després de l’amor
–una comèdia de Guillem Clua-

Oferta
subscriptors

Truqueu i us n’informarem. Serveis

APARQUEU
PER 1  AL DIA

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Oferta vàlida per
tots els dies de la setmana

Abonament mensual fix 25
Places limitades

Tel. 93 889 36 50

Oferta
subscriptors

2x1 retallant aquest val i presentant-lo 
a taquilles.

Cinema

Oferta
subscriptors

Mateixes condicions que els socis del club. Esport

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de lots de cerveses.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 18-5-21

Sorteig

* NO COUNTRU
* MONSTERA
* TWIN FINN STYLE
* BANOFFEE
* I HERAD YOU’VE BENN 

LOOKING FOR ME
* HERE COMES THE RAIN
* SUMMER TEETH
* BLOOD ORANGE
* HIBISCUS & LEMON
* BLUEBERRY

Per gentilesa de:
www.gourmetic.cat

ET REGALA AQUEST 
PACK VARIAT
dE 10 CERVESES
ARTESANES

Sorteig 
eSpecial PER ALS AMANTS dE LA CERVESA

Quina t’agradarà més?

Divendres, 14 de maig 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

L’HIPOTIROÏDISME ÉS UNA PATOLOGIA MOLT PREVALENT 
EN LES CONSULTES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. ES TRACTA 
D’UN TRASTORN PRODUÏT PER LA REDUCCIÓ O MANCA DE 
PRODUCCIÓ D’HORMONA TIROÏDAL QUE TÉ LLOC EN LA 
GLÀNDULA TIROIDE.

Es pot produir espontàniament (sobretot per malaltia autoimmu-
ne) o després d’una inflamació de la glàndula també anomenada 
tiroïditis; l’hipotiroïdisme també el podem trobar davant l’ús de 
fàrmacs amb toxicitat tiroïdal com l’amiodarona, el liti o l’interfe-
ró i, més rarament, davant d’un càncer de tiroide.

Un dels trets més coneguts i característics és que es manifesta 
per un cansament inespecífic i per tant cal descartar-lo sempre 
que aparegui una astènia, una obesitat, una anèmia, una demèn-
cia, una elevació de transaminases o un colesterol elevat de ma-
nera inesperada, entre d’altres.

Sovint també sol presentar-se amb un creixement de mides de la 
mateixa glàndula que anomenem goll (o bocio en castellà).

Diagnòstic i tractament
Els paràmetres més usats per tal de diagnosticar-lo són la medi-
ció de la TSH i de les hormones tiroïdals.

La valoració inicial la farà el metge de família i davant de dubte 
amb una interconsulta amb l’endocrinòleg. Sovint sol ser perti-
nent demanar una ecografia de la tiroide per tal de complemen-
tar el seu estudi i valorar les mides de la glàndula així com la 
presència de nòduls coexistents.

Una vegada definida l’etiologia cal decidir si cal iniciar el trac-
tament. Arribats en aquest punt ens trobem amb freqüència en 
una situació intermèdia que anomenem hipotiroïdisme subclínic, 
on el funcionament de la glàndula està lleument alentit però no 
el suficient com per manifestar símptomes clars.

El tractament més habitual és la Levotiroxina (per exemple: Eu-
tirox®), en monodosi al matí i en dejú. Aquest fet és important 
ja que el seu aprofitament pot ser interferit pels aliments o altres 
medicaments (per exemple: suplements de calci o ferro). Així 
trobem que per a gent de més de 60 anys amb hipotiroïdisme 
de llarga evolució i/o malaltia del cor coexistent les dosis més 
habituals oscil·len entre 50 i 75 mcg/dia.

l’hipotiroÏdisme
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com

8 14
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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

Compro
Cases i pisos

per rehabilitar
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

Subvencions de PTGMF

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

Treball

Es necessita professor autoes-

cola, zona Bages, per a classes 

pràctiques permís B. S’ofereix 

treball estable, sou 13 nets/

hora. Imprescindible títol pro-

fessor formació viària. CV: 

autoescola.bages@gmail.com

Servei oficial del sector de l’au-

tomoció de la comarca d’Osona 

busca mecànic amb experièn-

cia i coneixements d’electròni-

ca. 696 56 37 40.

peTiTS aNuNCiS

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49
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LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Jordi 
Sunyer

Nyandú i Tortell Poltrona ens 
han alegrat la setmana. Els de 
la Torre d’Oristà ho han fet 

ressuscitant després de gairebé dos anys de 
silenci amb El secret més ben guardat del pop, 
una cançonassa rodona i encomanadissa que 
no em puc treure del cap des que dimecres la 
vaig escoltar a El 9 Informatiu. Al matí, per 
cert, també l’havien punxat a Territori 17 
com a cançó del dia poc abans de l’entrevista 
que van fer a Tortell Poltrona amb motiu del 
retorn a l’activitat del Circ Cric. En Tortell 
és una mina. Un crac. L’autèntica vacuna que 
ens hauríem de punxar tots per esquivar la 
Covid. Només escoltant-lo és capaç d’aixecar 
els ànims a un barcelonista-independentista 
que aquests dies viu el doble calvari d’un 

equip que no vol guanyar la Lliga i uns polí-
tics més pendents de les cadires que no pas 
dels projectes. El pallasso, que porta més de 
40 anys al peu del canó, va convidar tothom a 
visitar el Cric a Sant Esteve de Palautordera i 
ho va fer enfotent-se de l’acudit aquell de “Pare, 
vull anar al circ! Si algú et vol veure que vin-
gui a casa”. Genial. I després d’en Tortell a 
Territori 17 van conversar amb el periodista 
Josep M. Sebastian, que acaba de publicar 
un llibre on hi ha aforismes com aquest: “El 
més absurd de fer-nos preguntes és que les 
poques respostes que obtenim no les necessi-
tem”. Després de donar-hi un parell de voltes 
arribo a una conclusió: el tema no és quines 
preguntes ens fem, sinó a qui. Si les fem al 
pare que no volia dur el fill al circ és evident 
que anem per mal camí. Si tenim dubtes, pre-
guntem a en Tortell o als Nyandú. Aquests sí 
que saben els secrets més ben guardats.

EL FORAT DEL 9

El desplegament 
del 5G
Daniel Marco, director 
general de Polítiques 
Digitals de la Generalitat, 
explicarà el desplegament 
del 5G en una entrevista 
al ... i bona lletra.

... i bona lletra 
dv., 21.10 i 23.30; dg., 23.00

Connexions amb  
el Manlleu-Palau 
Manlleu i Palau juguen 
aquest dissabte el primer 
partit de la final de l’OK 
Lliga femenina. Durant 
l’En joc s’hi fan connexi-
ons per seguir el matx.

En joc 
dissabte, 18.00

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga presen-
ta l’informatiu del cap de 
setmana de les televisions 
de La Xarxa. Dissabte 
s’emetrà en diferit des-
prés de l’hoquei.

Notícies en Xarxa 
dissabte i diumenge, 20.30

Divendres 14

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 Amadeu Lleopart (Aixequem), 
alcalde de Tona, i Camil Adam, 
alcalde de Santa Maria de 
Besora. Presenten: Guillem Frei-
xa i Guillem Rico.
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.  
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. 
20.00 TORN DE TARDA. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Guillem Rico. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Una 
mirada pausada a l’actualitat 
en conversa amb Daniel Marco, 
director general de Polítiques 
Digitals; Pere Bonet, director 
executiu de la Càtedra de Salut 
Mental a la UVic-UCC i presi-
dent del Clúster Salut Mental 
de Catalunya, i Adrià Ramírez, 
president de l’Associació per la 
Promoció del Transport Públic. 
Presenta: Natàlia Peix. 
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Plana del Garraf. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 ... I BONA LLETRA.  
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.15 CONNECTI.CAT.

2.15 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 15

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.15 TORN DE TARDA.  
6.45 TEMPS AFEGIT. Entrevista 
a Quim Casalí i Biel Pujadas, 
entrenador i jugador del CP 
Manlleu Embotits Solà. 
8.15 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
8.45 ANGLE OBERT.  
9.45 FIRST LEGO LEAGUE. En 
directe. 9è Torneig First Lego 
League a la Universitat de Vic. 
Presenten: Clàudia Dinarès i 
Maria Costa.
13.00 TORN DE TARDA.  
13.30 ... I BONA LLETRA. 
14.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
15.00 GAUDEIX LA FESTA. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
16.00 FIRST LEGO LEAGUE. En 
directe. Lliurament de premis. 
17.00 ... I BONA LLETRA.  
18.00 EN JOC. Bàsquet. Infan-
til Preferent Masculí i Copa 
Catalunya Masculina. I conne-
xions amb la final de l’OK Lliga 
femenina entre el Manlleu i el 
Palau. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA.  
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
21.30 QUINA CANALLA! Gène-
res. 
22.00 DE SOL A SOL.  
22.30 FIRA TRAPEZI REUS 
2021. Cabaret. Circ contempo-
rani. Un espectacle de cabaret 
per celebrar els 25 anys de Fira 
Trapezi.
0.00 TORNA-LA A TOCAR, 

SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
0.30 GAUDEIX LA FESTA. Pel 
Jordi Fàbregas.
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Sebastià. 
1.30 AVENTURA’T. La via ferra-
da del Forat dels Lladres. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.
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6.00 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Sebastià. 
9.30 AVENTURA’T.  
10.00 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Carme Junyent. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.25 EN JOC - FUTBOL. UA 
Horta - Santfeliuenc FC. 
14.45 CAMINS DE L’EIX. L’Alta 
Ribagorça. 
15.00 AVENTURA’T.  
15.30 EN JOC. Handbol. Lliga 
Catalana Femenina Cadet: BM 
Granollers - Sant Joan Despí // 
OK Lliga: Igualada HC - Lleida 
Llista Blava. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 EXCEL·LENT! La Selva. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Presenta: Alfred 
Rodríguez Picó. 
22.30 PATRIMONIS. La paraula. 
Pla, Espriu, Rodoreda, Moncada. 
23.00 ... I BONA LLETRA. . 
0.00 QUATRE PARAULES.  
0.30 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

La competició de 
robòtica First Lego 
League, aquest dissabte
La 9a edició de la competició de robòtica First Lego 
League, de la UVic, es fa finalment aquest cap de setmana. 
A causa de la pandèmia, però, els 23 equips inscrits parti-
ciparan des del seu centre educatiu, de tal manera que la 
presentació del projecte científic, del robot i les partides 
sobre el taulell ho presentaran de forma virtual. Dissabte, 
de 10 del matí a 1 del migdia, es podrà seguir l’evolució 
dels equips participants en un especial que farà EL 9 TV. A 
partir de les 4 de la tarda, el lliurament de premis.    

First Lego League 
dissabte, 9.45 i 16.00

El secret més ben guardat 
d’en Tortell i els Nyandú
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Cromos

Espargaró
El pilot de MotoGP Aleix Espargaró 
era dimecres a Osona. El van veure 
esmorzant en un bar de Torelló. A 
part de ser un dels millors pilots de 
moto del món, és un gran aficionat 
a la bici. Va venir a entrenar-se per a 
la cronoescalada que es farà el 22 de 
maig a Bellmunt. Si va igual de ràpid...

Campanes
Les campanes de Malla van fer un toc 
festiu aquest dijous abans de les 7 de 
la tarda. Perquè els veïns no es penses-
sin que era festa major, l’Ajuntament 
els va alertar per WhatsApp: era una 
connexió en directe per al programa 
Torn de tarda d’EL 9 TV. Falsa alarma, 
no calia mudar-se.

Discoteca
Abans d’acabar l’estat d’alarma un 
dels llums del campanar de Torelló 
no acabava d’anar fi i feia pampa-
llugues. Un veí ens explicava que 
semblava allò d’anar fent dentetes a 
la gent per quan s’aixequés el toc de 
queda poder sortir a donar-ho tot. 
Quina imaginació. 

Culleretes
En aquesta edició hem entrevistat la 
comissària Cristina Manresa, que és 
cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió 
Policial Central. Fora de l’entrevista 
ens va confessar que a part de la lec-
tura de novel·la negra té una afició 
ben estranya: col·lecciona culleretes 
de cafè. Ben estranya, sí.

El millor de 
la feina de 
periodista 
cultural és 
que no hi ha 
setmana que 
no aprengui 
alguna cosa. 
No és que 

això serveixi per a res, en rea-
litat, no canviarem l’esdeve-
nidor de la humanitat –i amb 
això no m’enganyo gens–, 
però per mi la cultura és el 
camí per fer aquests petits 
aprenentatges personals, 
gairebé íntims, que el perio-

disme fa ressonar per a qui 
li interessi. Al capdavall la 
cultura parla de la vida, i no 
de cap entelèquia –com s’hi 
ha convertit, per exemple, la 
política–. T’interessi o no la 
cultura, sí que t’ha d’interes-
sar la vida, si estàs viu. 

La gràcia de l’un i l’altre  
–cultura i periodisme– és 
que una n’agafa exactament 
el que vol o el que li cal. No 
sé com us ho feu vosaltres 
per buscar crosses per pen-
sar: suposo que amb diaris, 
amics o teràpia, no hi ha més. 
Queda massa poètic i pre-

potent, i no és gens el meu 
estil, però quan tens pregun-
tes que et bullen, la cultura 

et sol donar respostes. No 
falla. Fa una mica l’efecte de 
qui vol tenir canalla i pel car-
rer només veu que gent amb 
cotxets. Quan un tema t’ob-
sessiona, totes les lectures 
parlen de tu. 

Un tema al qual he estat 
donant voltes aquests dies, 
justament gràcies a la feina*, 
és el de la diversitat. En con-
cret, al teatre. Com la inexis-
tència de cossos diferents en 
escena o en les ficcions –de 
talla, raça, edat, classe, iden-
titat sexual i diversitat física 
i psíquica– ens ofereix una 

imatge que no té res a veure 
amb la realitat. Que té més a 
veure amb la publicitat, amb 
la realitat passada per un 
filtre, amb la realitat que ens 
reconforta mirar. 

Com que la vida ja és prou 
complicada, no volem pro-
blemes, quan mirem la sèrie 
o ens mudem per anar al tea-
tre. En tot cas que ens parlin 
de conflictes de blancs i bur-
gesos, de gent com nosaltres, 
que ens podem pagar el TNC 
i Netflix. I si hi ha desgràcies, 
que siguin de ben lluny. És 
difícil trencar aquesta bom-
bolla, i segurament moltes 
persones tampoc no hi tenen 
cap interès. Quan ens creuem 
pel carrer amb un discapaci-
tat també girem la cara. 

Però resulta que sí que ens 
ateny. Perquè som nosaltres, 
tu i jo, els que no apareixem 
en aquestes ficcions d’éssers 
bells, joves i fornits. Perquè 
si sumem tots els cossos nor-
mativament imperfectes, des 
dels grassos fins als disminu-
ïts, i des dels racialitzats fins 
als acomplexats, som majo-
ria. Perquè acostar-nos al que 
és diferent ens fa entendre’l, 
i d’aquí a estimar-lo hi va 
un pas. És massa naïf, això? 
Doncs segueixo. Potser si 
tota aquesta diversitat pugés 
a escena, això canviaria la 
nostra mirada i els judicis 
sobre els cossos propis i ali-
ens seria més benevolent, 
o inexistent. Us imagineu 
la mà de patiment que ens 
estalviaríem?

* He anat a veure Mare de 
sucre al TNC.

Laura Serra
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La inexistència 
de cossos 

diferents en 
escena o en les 

ficcions ens 
ofereix una 

imatge irreal 

EL MEU RACÓ DE PENSAR
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