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ERC-JpT pacta amb 
la CUP a Torelló i 
s’assegura el seu vot 
favorable als futurs 
pressupostos

(Pàgina 10)

Creen una oficina 
tècnica per 
supervisar les obres 
de millora que es 
facin a l’R3

(Pàgina 12)

 (Pàgines 2 a 5) Jordi Sànchez i Pere Aragonès, dissabte a l’eixida de la casa de pagès on van estar reunits tot dissabte

El parc Balmes 
de Vic acull la 13a 
edició del Lactium

(Pàgina 51)

“Hi havia la sensació que 
el que estava passant allà 
dins era transcendental”
Jordi Sànchez i Pere Aragonès, que serà investit aquest divendres, van desencallar en 
una reunió secreta al mas Soler de n’Hug de Prats el pacte de govern entre Junts i ERC

Entren a robar 
per tercera 
vegada en un 
mes a una 
benzinera de Vic

(Pàgina 21)

Els advocats 
d’Osona decideixen 
en una assemblea 
posar el llaç groc a 
la façana del col·legi

(Pàgina 13)

La Jazz Cava de 
Vic reobre amb 
un aforament per 
a una trentena de 
persones

(Pàgina 38)

Protestes per les obres a la plaça de la Noguera
Les obres per preparar la construcció d’habitatges a la plaça 
de la Noguera de Vic van començar dilluns amb protestes 
dels membres de la plataforma Remei Reviu. Dimarts hi va 
haver moments de tensió i es va detenir un manifestant. 

(Pàgina 8)
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Com s’afronta el segon estiu de pandèmia 
EL 9 NOU ha reunit responsables d’agències de viatges, del 
sector de l’oci nocturn, de festivals de música o de casals per 
a nens i nenes amb l’objectiu d’analitzar quines són les pers-
pectives d’aquest estiu. S’obre un bri d’esperança.

(Pàgines 6 i 7)
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Un somni fet 
realitat
Bruna Vilamala, de Bor-
gonyà, va aconseguir 
diumenge amb el Barça el 
Campionat d’Europa. “És 
un somni que estic gaudint 
moltíssim”, explica.

(Pàgina 44)
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Un pacte a l’eixida del mas
En una intensa jornada de negociació en una de les sales de la masia del Soler de n’Hug, a Prats de Lluçanès, 

Pere Aragonès i Jordi Sànchez van començar a escriure l’acord de govern definitiu entre Esquerra i JxCat

Prats de Lluçanès

Guillem Freixa

El Soler de n’Hug, on dis-
sabte passat es van reunir 
dos dels màxims represen-
tants d’Esquerra i Junts per 
Catalunya per intentar sege-
llar un acord que desencallés 
el nou govern de la Generali-
tat, és la típica masia catala-
na. Ho demostra per exemple 
el fet que encara s’hi puguin 
utilitzar els festejadors, un 
pedrís situat a banda i banda 
de la finestra que permet 
conversar amb tranquil·litat 
tot mirant a l’exterior. Pere 
Aragonès i Jordi Sànchez no 
el van haver d’utilitzar per 
assolir l’entesa, però la seva 
presència a la casa era un 
bon presagi. De fet, els dos 
polítics es van ubicar en una 
estança també típica de les 
masies catalanes: l’eixida. 
Un espai que antigament 
quedava obert a l’exterior i 
que en la majoria de cases 
de pagès s’ha tancat, creant 
una estança àmplia i llumi-
nosa. I com es va convertir 
aquest emplaçament rural 
del Lluçanès en el punt de 
partida per tenir nou govern 
a Catalunya? Doncs pel vincle 
amb Isaac Peraire, vicesecre-
tari general d’Esquerra i fill 
del Soler de n’Hug. De fet, 
Peraire i Aragonès fa anys 
que són companys de mili-
tància. O fins i tot podríem 
dir de batalles polítiques. Un 
dels capítols que ho demostra 
es va viure el 30 de novembre 
de 2005 a Madrid: un grup de 
joves de les JERC –entre ells 
Peraire i el taradellenc Arnau 
Albert– es van encadenar a 
les portes de l’edifici de la 
cadena COPE per denunciar 
el tracte de l’emissora, i en 
especial de Jiménez Losan-
tos, contra Catalunya. Al 
davant d’una pancarta on es 
llegia “Aturem la cadena de 
l’odi”, un jove Pere Aragonès 
–aleshores portaveu nacional 
de les JERC– desgranava els 
detalls i motius de l’acció 
pacífica.

Precisament el futur pre-
sident de Catalunya va ser 
el primer a arribar a la casa 
dissabte a les 10 del matí. 
Poc després ho feia Jordi 
Sànchez. L’emplaçament s’ha-
via decidit al voltant de les 6 
de la tarda del dia anterior. 
La proposta a la família Perai-

re Soler la va fer una persona 
pròxima a Aragonès. Això sí, 
hi havia unes condicions: la 
primera, un entorn tranquil 
i allunyat dels focus medi-
àtics i la segona, una bona 
cobertura mòbil i d’internet. 
Totes dues es complien. I és 
que la masia ja havia acollit 
altres jornades amb contin-
gut polític, com per exemple 
quan part de la militància del 
grup republicà s’hi va reunir 
l’estiu del 2015 per debatre 
l’entrada al projecte de Junts 
pel Sí. Per part del Soler de 
n’Hug, la coincidència va fer 
que just aquest dissabte no hi 

hagués programada cap visita 
a la finca, un fet poc habitual 
ja que és comú que moltes 
famílies hi vagin a conèixer 
el funcionament del món de 
pagès.

A l’arribar, els dos repre-
sentants polítics van assegu-
rar que ja havien esmorzat a 
casa seva. Segurament, com 
la majoria de mortals, ho 
havien fet poc i a correcuita, 
i davant la proposta d’una 
torrada de pa i embotits fets 
al Soler no s’hi van resistir i 
van tornar a menjar. Amb les 
piles ara sí ben carregades, 
l’eixida de la masia es va 

convertir en el nucli on es 
començava a decidir el futur 
polític de Catalunya: o entesa 
entre els dos grans partits 
independentistes o unes 
noves eleccions.

Cara a cara, i amb un ordi-
nador al seu abast, la manca 
de fulls per prendre apunts 
i fer esborranys es va solu-
cionar ràpid amb la ràpida 
intervenció de l’Hug, el més 
jove de la casa. La negociació 
a porta tancada només es veia 
interrompuda per sortides 
curtes a l’exterior, on tant 
Aragonès com Sànchez rea-
litzaven trucades de mòbil, 

segurament per comentar 
aspectes diversos als equips 
negociadors, que en les 
últimes setmanes havien 
gestionat un possible acord, 
i també a persones de la seva 
confiança.

Sense una hora clara per 
anar a dinar, els amfitrions 
van optar per anar a buscar 
menjar per emportar a Prats. 
A la botiga de l’Avi Cisco els 
van servir amanida de llen-
ties i pollastre sense saber 
que els destinataris eren 
dues persones que estaven 
dirimint el futur polític de 
Catalunya. Amb l’objectiu de 
tastar una mica de Lluçanès 
a la taula també van menjar 
la coca de Cal Finus i iogurt 
de Postres Santa Eulàlia, fet 
amb llet de les vaques del 
Soler de n’Hug. Aragonès i 
Sànchez van dinar junts, i tot 

seguit hi va haver una estona 
de distensió per visitar la 
finca i conèixer el projecte 
d’agricultura i ramaderia de 
cicle tancat que s’hi desenvo-
lupa. 

La negociació es va allargar 
fins a 2/4 de 9 del vespre, i 
tot i que es va posar sobre 
la taula l’opció de quedar-se 
a sopar i fins i tot a dormir, 
els representants de Junts 
i Esquerra van optar per 
fer un punt d’inflexió fins 
l’endemà. Com a obsequi de 
comiat van rebre una llon-
ganissa. L’acord va marxar 
del Lluçanès encarrilat però 
s’acabaria tancant diumenge 
en una altra masia ubicada 
a Alella, al Maresme, a prop 
del Premià de Mar natal 
d’Aragonès. En la seva estada 
al Soler de n’Hug, però, Ara-
gonès i Sànchez no van poder 
intercanviar unes paraules 
amb l’alma mater de la famí-
lia: l’àvia Pili. La bonhomia 
i experiència que transmet 
quan apareix a les xarxes soci-
als de la mà d’algun dels seus 
nets de ben segur que hauria 
generat algun bon consell cap 
als qui han de dirigir el país. 

A dalt, Aragonès i Sànchez passejant per l’entorn del Soler de n’Hug. A baix, la masia de Prats de Lluçanès

Buscaven un 
lloc allunyat del 
focus mediàtic 

i amb bona 
connectivitat 

Tres mesos després de les eleccions 
del 14-F, Catalunya ha trobat la ma-
nera de formar un nou govern de la 
Generalitat i no haver de tornar a les 

urnes. La fórmula és coneguda: Es-
querra i Junts per Catalunya suma-
ran de nou esforços per tirar enda-
vant una legislatura marcada per la 

ressaca de la Covid-19. L’entesa entre 
les dues formacions polítiques es va 
començar a solidificar dissabte pas-
sat a Prats de Lluçanès.
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ÀLEX GARRIDO (ERC) 

“És un acord que 
ja intuíem. Ara 

els demanem que 
comptin amb el 

món local” 

ANNA ERRA (JxCAT) 

“Sempre havíem 
volgut aquest 

acord. És haver 
llegit bé el 

resultat del 14-F”

DAVID SOLÀ (CUP) 

“En un moment 
de crisi, cal que 

l’acció de govern 
vagi enfocada a 

les persones” 

ANTONI POYATO (PSC) 

“Es repeteix 
una fórmula 

de govern que 
s’ha demostrat 

fracassada”

Examen a l’acord entre ERC i Junts
Representants polítics i entitats de l’àmbit local el valoren entre la nova oportunitat i l’oportunitat perduda de canvi

MARC PARÉS (ECP) 

“Els resultats 
permetien agafar 

un nou rumb. 
És una fórmula 

esgotada” 

AMADEU LLEOPART (IND) 

“Ens interessa 
superar una fase 

d’incertesa i 
provisionalitat a 
la Generalitat”

FREDI VERDAGUER (ÒMN) 

“Demanem als 
polítics que no 

es barallin i 
aprofitin aquesta 
nova oportunitat” 

ALEIX ANDREU (ANC) 

“És el mínim. 
No arribar a 
una entesa 

hauria sigut una 
vergonya”

Vic

G.F.

Aquest dijous a la tarda 
va començar el debat d’in-
vestidura al Parlament de 
Catalunya que ha de desem-
bocar en la proclamació de 
Pere Aragonès com a nou 
president de la Generalitat. 
La seva designació serà pos-
sible gràcies a l’acord entre 
Esquerra i JxCat per formar 
govern, així com també el 
suport extern de la CUP. A 
escala local, els representants  
polítics i d’entitats sobiranis-
tes veuen amb alleugeriment 
el fet de no haver de tornar 
a les urnes, però pel que fa 
a les valoracions hi ha molts 
matisos. Des d’Esquerra, 
l’alcalde de Manlleu, Àlex 
Garrido, apunta que es tracta 
d’un acord “que ja intuíem”, 
tot i haver-se demorat en 
excés. Des de JxCat, l’alcal-
dessa de Vic i diputada al 
Parlament, Anna Erra –que 
els analistes polítics situen 
en les travesses per ocupar 
una conselleria–, mostra 
satisfacció per una entesa 
fruit “d’haver llegit bé els 
resultats del 14-F”. Sobre la 
demora en l’acord, reconeix 
que en els últims mesos “s’ha 
vist públicament que hi havia 
malentesos entre Esquerra i 
Junts” i per això calia trobar 
prou punts en comú “per fer 
un pacte que donés estabilitat 
i tranquil·litat”. L’alcalde de 
Sant Quirze de Besora, David 
Solà (SP-CUP), reclama “uni-
tat d’acció i no fer-se trampes 
per darrere”, i sobretot “una 
acció de govern enfocada en 
les persones”. En aquest sen-
tit recorda que la CUP estarà 
atenta perquè es compleixin 
els acords adquirits amb 
Esquerra. 

Una altra força amb pro-
tagonisme en el món local 
són les agrupacions d’in-

dependents. Des de Tona, 
l’alcalde, Amadeu Lleopart 
(Aixequem), matisa la valo-
ració des de dos angles: ideo-
lògicament esperen un major 
encaix amb idees que són 
importants per ells “com la 

sostenibilitat, el feminisme, 
la cultura o l’educació”, i pel 
que fa a la gestió municipal, 
“ens interessa superar una 
fase d’incertesa i provisiona-
litat a la Generalitat”. Antoni 
Poyato, primer secretari del 

PSC a Osona, creu que s’està 
repetint “una fórmula que 
s’ha demostrat fracassada” i 
no veu futur a un govern que 
comença “amb reticències 
evidents”. En aquest sentit 
s’expressa el diputat osonenc 

d’En Comú Podem Marc 
Parés, que lamenta l’oportu-
nitat perduda “per fer un can-
vi de rumb”. Òmnium i l’ANC 
demanen al nou govern tre-
ballar per les llibertats i per 
assolir la república.
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“Ens continuarem 
barallant, però també ens 
seguirem posant d’acord”
Entrevista a Isaac Peraire, vicesecretari general d’ERC 

Isaac Peraire, aquest dijous al safareig municipal de Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès

Txell Vilamala

L’hem de felicitar? És mèrit 
seu que s’hagi tancat aquest 
acord?

No. A casa i amb la meva 
família contribuïm en tot el 
que podem, però la idea de 
trobar-se al Soler va ser del 
mateix Pere Aragonès. 

Com va anar?
Una persona del seu equip 

em va trucar divendres a 
la tarda. Buscaven un lloc 
discret, lluny de pressions, 
i amb bona cobertura mòbil 
i d’internet. En vaig parlar 
amb el meu germà petit i 
de seguida ho vam posar en 
marxa.

Vostè hi va ser?
Sí, i també el meu germà 

gran, el nebot, el pare... Dife-
rents membres de la família. 
El Soler és una casa de pagès, 
la feina no es va aturar, però 
vam estar pendents tot el dia 
del que poguessin necessi-
tar. Hi ha moltes anècdotes. 
Quan els van faltar fulls, per 
exemple, el meu nebot els en 
va dur.

A les xarxes socials estem 
acostumats a veure com rei-
vindiquen la pagesia, la cura 
del bestiar o el producte de 
proximitat, però dissabte 
no ho van dir, que casa seva 
s’havia convertit en l’esce-
nari d’una marató negocia-
dora...

Necessitaven discreció. La 
decisió del futur president 
Aragonès de reunir-se allà 
també diu moltes coses: posa 
en valor la pagesia, que tan 
important és pel nostre país i 
sovint la tenim oblidada. 

El mateix dia ja van perce-
bre que s’avançava en bona 
direcció?

Hi havia d’haver acord 
d’algun tipus o anàvem a 
eleccions. La sensació és que 
el que estava passant a dins 
d’aquelles parets era prou 
transcendental. 

Realment hi havia tantes 
diferències perquè l’entesa 
s’hagi fet esperar 92 dies?

El pacte hauria pogut ser 
bastant més ràpid. La demos-
tració és que de seguida ens 
vam posar d’acord amb la 
CUP. 

I així doncs?
Aquí hi hauria moltes 

interpretacions. Penso que 
a una de les parts d’aquest 
acord li faltava acabar de 

digerir-ho tot plegat, però 
l’important és que hem arri-
bat a bon port. No cal mirar 
gaire enrere més enllà de 
reconèixer els errors i dema-
nar disculpes a la ciutadania. 
Ara ens hem de dedicar a tei-
xir confiances: l’aritmètica és 
la que és i els reptes, majús-
culs, tant en l’àmbit social 
com el nacional, l’econòmic 
o l’emocional. Espero que 
Comuns i CUP s’impliquin 
també en la governabilitat 
del país i tots junts comen-
cem a caminar. 

Però en realitat compten 
amb una majoria indepen-
dentista més àmplia que 
mai. No és el que volien?

Sí, però és tan prioritària 
la independència com la ges-
tió de la crisi. Com queda la 
població jove, la formació, les 
persones migrades... Hi ha 
una situació greu de pobresa 
que no podem obviar. El que 
defensem des d’ERC, que 
l’eix nacional i social van de 
bracet, ara s’intensifica. Hem 

de treballar alhora l’amnis-
tia, l’autodeterminació, la 
independència, l’eix social, 
l’econòmic, l’emocional... Els 
reptes són immensos, però 
també tenim unes ganes ter-
ribles d’entomar-los. 

Jordi Sànchez apuntava 
dimarts que la desconfiança 
ha sigut el gran escull per 
arribar al consens. No hi ha 
el perill que es continuïn 
mirant de reüll? 

Som formacions polítiques 
diferents, amb objectius 
diferents i una ideologia 
diferent. Com a societat hem 
d’interioritzar que l’indepen-
dentisme és plural i divers. 
Ens seguirem barallant, però 
l’important és que també ens 
continuarem posant d’acord. 

Veient que l’hora és greu, 
i que són formacions polí-
tiques amb divergències de 
calat, per què s’entesten a 
apostar per aquesta fórmu-
la i no busquen acords amb 
altres partits?

Perquè els resultats són 
els que són, i perquè per tan-
car acords els altres partits 
també han de voler. L’aposta 
estratègica d’ERC era, i és, 
la de la via àmplia. Nosaltres 
treballarem amb l’objectiu 
d’anar fent aproximacions i 
teixir aliances. 

Pere Aragonès serà un 
president de la Generalitat 
excepcional, ja que el presi-
denciable legítim d’Esquer-
ra, Oriol Junqueras, és a la 
presó. Quin paper han de 
tenir Junqueras i Puigde-
mont en el nou govern?

Crec que sabem que si Pere 
Aragonès és el president 
de la Generalitat és perquè 
Oriol Junqueras és a la presó 
i Marta Rovira, a l’exili; els 
lideratges del nostre partit, 
com els d’altres, estan patint 
la repressió. Aragonès va 
encapçalar la candidatura 
d’ERC i va treure els millors 
resultats en l’àmbit indepen-
dentista. El conec des de fa 
gairebé 20 anys i ens fa una 
il·lusió immensa que assu-
meixi aquest càrrec, des del 
punt de vista personal, però 
sobretot polític. Junqueras 
és el president d’ERC, exer-
ceix com a tal des de l’àmbit 
municipalista fins al propi de 
coordinació i lideratge, amb 
una capacitat brutal. Marta 
Rovira, la secretària general 
del partit, porta a terme tas-
ques molt diverses, i també 

amb una vitalitat i un com-
promís impol·luts. El presi-
dent Puigdemont és l’únic 
president d’Europa elegit 
democràticament que es tro-
ba a l’exili. Més enllà del que 
decideixi el seu partit, per mi 
ha de ser un actiu de país. 

Però pensa més en acció 
exterior que interior?

Sí, perquè està a l’exili. El 
que faci amb el seu partit ho 
han de decidir ells, però en 
termes de país té un potenci-
al que no podem malbaratar. 

Vostè era el representant 
d’ERC al Consell per la 
República. Amb l’acord de 
govern, hi reprendran la 
participació?

Encara en soc el repre-
sentant, i espero que amb 
la creació d’aquest espai de 
consens estratègic aconse-
guim que serveixi pel que 
ha de servir, que se’n pugui 
replantejar la governança i, 
en definitiva, que hi puguem 
ser al 100%. 

S’hi havia trobat sol? 
A títol personal sempre 

m’he sentit molt acompa-
nyat. Ens ha servit per com-
partir coses i tractar amb 
persones que no coneixia 
de prop. Políticament, sí, 
era una altra història, però 
m’agrada pensar que és per-
què estàvem en un debat 
preelectoral permanent. Per 
això ERC va proposar que 
el Consell congelés la seva 
activitat fins que arribéssim 
a un acord. No acceptar-ho 
va ser un error, almenys des 
del meu punt de vista, per-

què se l’ha titllat d’utilitzat 
partidistament. Ho hem vist 
en les negociacions. Hi ha 
hagut una formació política 
que l’ha posat al mig quan el 
mateix Consell no ho volia. 

Per què evita dir el nom 
de Junts?

No sé si seria prou concret. 
Va més enllà del partit, té a 
veure amb tot el seu espai 
polític.

Aquesta amalgama de sen-
sibilitats i ideologies a dins 
de Junts ha sigut un altre 
escull en la negociació?

És normal que dins d’un 
partit polític hi hagi dife-
rents punts de vista, però 
l’important és arribar a 
consensos. Sí que crec que 
internament aquesta feina 
els està costant més. 

De moment no han trans-
cendit noms, però sabem les 
conselleries que ostentarà 
cada partit. Estan satisfets 
amb el repartiment o han 
hagut de fer concessions?

A ERC evidentment ens 
agradaria tenir totes les 
responsabilitats, i en una 
Catalunya independent i 
republicana, però l’aritmètica 
és la que és. Treballarem en 
un govern de coalició, amb 
mecanismes de coordinació 
i comunicació, i tots i totes 
hauran de respondre per tot. 

Vostès assumeixen Interi-
or. És una patata calenta?

És un repte espectacular. 
Penso que en aquesta conse-
lleria fa molta falta posar-hi 
una mirada republicana, més 
preventiva que repressiva. 

“La idea de 
trobar-se al 

Soler va ser del 
mateix Pere 
Aragonès”

“Ara hem de 
teixir confiances. 
L’aritmètica és la 
que és i els reptes, 

majúsculs”

“A Interior 
fa molta 

falta posar-hi 
una mirada 

republicana”

“El que estava 
passant a dins 

d’aquelles 
parets era prou 
transcendental”
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Isaac Peraire, aquest dijous al safareig municipal de Prats de Lluçanès

Vist amb perspectiva, li 
sap greu com van anar a les 
coses amb Montse Juvan-
teny?

No, saber greu no, almenys 
en termes personals. Altra 
cosa és que segur que hauria 
pogut anar millor, bàsica-
ment pel que em sembla que 
està passant al poble. Haví-
em aconseguit una feina 
impressionant de canvi, de 
redirecció estratègica, fins i 
tot de la comarca. Fruit dels 
esdeveniments, i assumeixo 
la meva part de responsabi-
litat, que és gran, això s’ha 
desdibuixat. Hem tornat a 
la convergència de sempre, 
malgrat tingui altres cares. 
Quan penso en això, em sap 
greu, però alhora ho trans-
formo en optimisme i en 
la voluntat que acabi sent 
un parèntesi de dos anys i 
en les properes eleccions 
puguem recuperar aquesta 
direcció estratègica per a 
Prats. 

Amb aquest acord al Soler 
de n’Hug, hem sentit molt 

la paraula Lluçanès. Aques-
ta legislatura ha de ser la 
d’oficialitzar la comarca a 
sobre el mapa?

M’encantaria, estaria molt 
bé. Caldrà veure la resposta 
dels grups parlamentaris. 
Esquerra ho ha demanat 
sempre; el president Ara-

gonès, també. Tampoc ens 
farem trampes al solitari. Els 
reptes d’aquesta legislatura 
són tants que veurem fins on 
arribem, però el meu com-
promís personal hi és, hi ha 
estat i hi serà. 

Parla dels grups parla-
mentaris, però també hi ha 
d’haver interès per part del 
Consorci del Lluçanès, no?

Els ajuntaments del Lluça-
nès.

Els ajuntaments o el Con-
sorci?

Si ens cenyim a la llei de 
comarques, són els ajunta-
ments qui ho haurien de 
demanar. 

El govern de la Generali-
tat dedicarà cada semestre 
una estada de cap de set-
mana a fer debat intern. Hi 
tenen prou llits al Soler?

Sí, sí que hi cabrien. Les 
habitacions són grans.

Bé.
No ens ho han demanat, 

però podria ser una bona 
idea i, per distreure’s, que 
ajudessin a donar menjar a 
les vaques...

Si dormissin en lliteres, 
qui posaria a dalt i qui a 
baix?

Jo havia dormit bastants 
anys en una llitera amb els 
meus germans. Si hi cabíem 
nosaltres tres, i també ens 
barallàvem, segur que hi ha 
prou lloc pels d’Esquerra i 
Junts alhora. 

Per contra, Economia 
passa a Junts. Gestionaran 
els diners amb una variable 
important: l’arribada dels 
fons europeus per a la recu-
peració.

Coneixem la trajectòria del 
futur president, el seu perfil, 
i en aquest cas penso que la 
gestió es farà de manera molt 
col·legiada. Es tracta d’un 
tema de govern, no d’una 
sola conselleria.

Al nou executiu, el Lluça-
nès i Osona hi tindran pes?

Espero que sí, sigui de la 
manera que sigui. A Osona i 
el Lluçanès hi tenim perso-
nes preparadíssimes.

Vostè assumirà algun càr-
rec?

S’ha de veure. Jo estic a 
l’executiva del partit des de 
fa molt de temps i hi tinc un 
compromís. Em declaro par-
tidista en el sentit positiu de 
la paraula, perquè en demo-
cràcia són importantíssims 
els partits oberts, participa-
tius, assemblearis, demòcra-
tes, feministes, ecologistes, 
els que pensen en el jovent... 
Per tant, ERC ha de comptar 
amb una bona estructura i 
amb gent fent possible els 
seus projectes. És vital que 
el partit realitzi la feina que 
li toca, i també que el govern 
desenvolupi els reptes que 
té per davant. Jo seré on més 
convingui.

Què li haurien d’oferir 
perquè no es pogués resistir 
a entrar a govern?

Per mi l’important no és 
això, sinó la visió d’on som 

més útils. Si el president del 
partit, el de la Generalitat, 
la secretària general... Em 
diuen que per perfil i expe-
riència em necessiten en un 
càrrec de govern, endavant. 
Si em demanen que segueixi 
fent la feina que m’ocupa 
actualment, perfecte. 

Però vostè on creu que pot 
ser més útil?

Ara porto una trajectòria 
política llarga, penso que puc 
entomar reptes, que estic 
preparat, però repeteixo el 
mateix: tan gran és una posi-
ció al govern de la Generali-
tat com en el si de l’estructu-
ra del partit. No tinc resposta 
més concreta perquè de 
moment no existeix. 

A l’Ajuntament de Prats, 
l’actual portaveu d’ERC és 
Montse Boladeras, però el 
cap de llista a les eleccions 
va ser vostè. 

Vaig assumir ràpidament la 
derrota electoral, sabia que a 
l’entorn de la meva figura no 
era possible configurar una 
majoria d’esquerres i vam 
apostar pel canvi. De fet, 
Montse Boladeras ja va ser la 
candidata al ple de constitu-
ció. Volíem unir la que teòri-
cament era l’ala esquerra del 
consistori, que a l’inici sem-
blava que era majoritària, 
després hem vist altres coses. 
També perquè els relleus 
són sans. Jo mateix formo 
part d’aquest ajuntament 
des que tenia 22 anys. És bo 
que altres persones agafin 
responsabilitat i ella ho està 
fent perfectament. 

“Tan 
prioritària és la 
independència 

com la gestió de 
la crisi”
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Els indicadors epidemiològics con-
tinuen millorant i, si no hi ha re-
volts d’última hora, tot fa pensar 
que aquest estiu marcarà un punt 

d’inflexió. EL 9 NOU ha reunit 
sectors com les agències de viat-
ges, els festivals musicals o l’oci 
nocturn per saber com l’encaren. 

L’ocàs de la 
pandèmia

Optimisme al voltant de l’estiu, que majoritàriament s’encara  
amb esperança després d’un any i mig marcat per la Covid-19

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Els últims dies han començat 
a sortir de l’armari les san-
dàlies i la roba d’estiu i, ben 
bé com si es tractés d’una 
metàfora, sembla que a peu 
de carrer també es va impo-
sant certa màniga ampla amb 
les restriccions. De nit, fins 
que els campanars toquen 
les 11, ha tornat el trepig de 
converses a les terrasses dels 
bars; i de dia, tant serveixen 
menús els restaurants de 
primera línia de mar com els 
de la Vall de Camprodon o el 
Lluçanès i el Collsacabra. Els 
vespres de claror anticipen 
l’arribada d’un estiu que pot 
suposar un punt d’inflexió 
després de l’envestida de 
la Covid-19. Les autoritats 
sanitàries insisteixen que 
encara no hem arribat al cap 
del carrer, que no s’hi val a 
abaixar la guàrdia, però men-
talment hi ha hagut canvi de 
marxes: del motor al ralentí 
–a Osona les dades van quedar 
estancades durant gairebé mig 
any– a les ulleres de sol i una 
carretera que té a l’horitzó 
les vacances i el desig que el 
coronavirus es converteixi en 
un reflex que es va fonent pel 
retrovisor. Majoritàriament 
es respira optimisme. I així 
ho han començat a notar a 
les agències de viatges, els 
casals d’estiu o l’hostaleria 

i la restauració, sectors que 
poden explicar en primera 
persona com s’entoma un 
estiu que hauria de ser més 
normal que el de l’any passat. 

“Fa tres setmanes que la gent 
ve a preguntar i que sembla 
que es comencen a fer reser-
ves”, explica Xavier Alemany, 
gerent de Viatges Alemany, 
“la part positiva quant a 

agències com la nostra és que 
som un sector que ha demos-
trat que dona la cara: retor-
nar diners, ajudar els clients, 
repatriar... Durant mesos 
hem gestionat infinitat de 
problemes i ara es valora 
molt la seguretat i confiança 
que oferim sobre com, quan i 
on viatjar”. 

Entre els actors que ha reu-
nit EL 9 NOU per compartir 
perspectives sobre els mesos 
que han de venir prima 
aquesta sensació d’obertura 
i ganes d’activitat. Montse 
Portús, sòcia de l’Acadèmia 
de la Música i de l’Associa-
ció de Gestors Culturals de 
Catalunya, explica que per 
molt que sigui amb mesures 
tornaran els festivals: “L’any 
passat n’hi va haver quatre 
de comptats. L’aforament 
era minúscul i muntar-ne 
un significava perdre diners 
automàticament”. Aquest 
2021, en canvi, el calendari 
no s’ha tenyit de cancel-
lacions: el Canet Rock té 
confirmada la data del 3 de 
juliol i també tiren endavant 
el Cruïlla de Barcelona o el 
Vida de Vilanova i la Geltrú. 
“En general les perspectives 
són bones. Sembla que caurà 
la limitació d’haver d’es-
tar assegut i que s’acabarà 
arribant a un aforament del 
100% encara que hi hagi un 
topall de persones. Amb això 
tens opcions de guanyar-te la 

vida”, destaca Portús. També 
serà millor aquest estiu que 
el de l’any passat en el cas de 
l’esport. Joan Puig, director 
del Torneig de Futbol d’Es-
tiu de Taradell, admet que 
encara tenen dubtes pel que 
fa a la quantitat d’especta-
dors que hi podrà haver als 
partits, però no tant amb 
les mesures que caldrà que 
segueixi la canalla: “Hi ha un 
protocol ja definit per part 
de la federació i la Secreta-
ria General de l’Esport. Ens 
demanen prendre la tempe-
ratura, assegurar el rentat de 
mans, fer una declaració de 
responsabilitat... En aquesta 
part ens sentim coberts”. Hi 
coincideix Xevi Vilaregut, 
del casal d’estiu Mikofilós de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
que explica que ells fins i tot 
han optat per anticipar les 
inscripcions, ja que les famíli-
es van més d’hora del que era 
habitual: “L’any passat, els 

nens i nenes portaven mesos 
tancats a casa. Hi va haver 
molta demanda. Nosaltres 
ens movem en uns 200 i hem 
limitat les places, perquè si 
no no ho atrapàvem”. 

La febre d’asseure’s en 
una terrassa quan cau el sol, 
o de sortir a sopar havent 
desaparegut el toc de que-
da, ha sigut igualment una 
injecció d’oxigen pels bars i 
restaurants. Just a l’altre plat 
de la balança hi ha els locals 
d’oci nocturn. El govern de 
la Generalitat treballa en 
plans sectorials, i a Barcelona 
es posaran en marxa proves 
pilot, però els documents 
que s’han avançat fins ara 
amenacen de ploure sobre 
mullat. Tant és així que Joan 
Mancera, administrador d’Es-
barjo a Sac, diu que ells no 
tenen cap perspectiva d’obrir 
de nit. El Saravà l’han recon-
vertit en un bar restaurant 
i els espais de La Disco, en 

Vilaregut: “Hem 
hagut de posar 
límit de places, 

si no no ho 
atrapàvem”

Alemany: “Ara 
es valora més 

la seguretat de 
saber com, quan i 

on viatjar”

Puig: “Hi ha 
incertesa, però 

sabem que 
podrem reprendre 

el torneig”

Teresa Sabater

Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central

“A Osona partíem de molt amunt, però la 
vacunació i les mesures van fent el seu efecte”

Vic

T.V.

Ens podem permetre pensar 
en l’estiu amb optimisme?

No tinc una bola de vidre ni 
tiro les cartes del tarot, anem 
seguint la pandèmia dia a 
dia. Si es comportés com ara, 
sembla que podem esperar 
un bon estiu, però cal que 
tinguem les mesures sempre 
presents. El percentatge de 

població vacunada creix de 
mica en mica i ja hem vist 
com han baixat els ingressos 
i les defuncions. Això és una 
molt bona notícia, comptem 
amb l’eina més efectiva per 
frenar la transmissió. 

Les dades d’Osona van 
quedar estancades, però ara 
han començat a baixar. 

La nostra regió sanitària 
era la que presentava pitjors 
xifres; actualment és dels 

millors sectors. A Osona par-
tíem de molt amunt, però la 
vacunació i les mesures van 
fent el seu efecte. Els centres 
i els professionals sanitaris 
ho han passat molt malament 
i no és que ara estiguin rela-
xats, però com a mínim no hi 
ha el mateix nivell de tensió.

Arribarem al 70% de 
població vacunada a l’agost?

Depèn de la disponibilitat 
de vacunes. Amb la decisió 

que ha pres el Ministeri 
de completar amb Pfizer 
la pauta dels vacunats amb 

AstraZeneca, el ritme s’alen-
tirà, però creiem que podem 
assolir aquest 70% durant 
l’estiu. 

És d’hora per parlar 
d’anar sense mascareta? 

S’està valorant com, quan 
i on. El més probable és que 
ens la comencem a treure en 
espais oberts i sense aglo-
meracions. Ja seria un gran 
canvi.

Quan podran reobrir els 
locals d’oci nocturn?

No crec que sigui imme-
diat, ni la setmana que ve ni 
l’altra, però el departament 
hi està treballant amb pro-
ves pilot. Ho permetrem de 
seguida que es doni el visti-
plau. 
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Casals d’estiu
municipals 2021 Vic

Estigues al dia i digues la teva vic.educacio @vic_educacio educacio.vic.cat

Estiu XS Nascuts entre els anys 2015 - 2017

Estiu S Nascuts entre els anys 2012 - 2014

Estiu M Nascuts entre els anys 2009 - 2011

Estiu L Cívicus Nascuts entre els anys 2007 - 2008

Estiu XL Cívicus Nascuts entre els anys 2005 - 2006

Inscripcions del 17 al 31 de maig a través de casalsestiu.vic.cat
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una sala polivalent preparada 
per acollir des de funcions 
de teatre fins a concerts o 
espectacles de màgia per als 
més petits. “Hem vist que era 
impossible fer res i ens hem 
anat adaptant, però per sem-
pre més tindrem una lluita 
contra l’administració. A mi 
ja m’està bé no fer oci noc-
turn, però és que tampoc ens 
el deixen fer diürn”, assegura 
Mancera. A partir d’aquí, cita 
un cúmul de circumstàncies 
que han ensorrat el sector 
econòmicament, però també 
en termes emocionals: ajudes 
irrisòries, canvis constants de 
normativa, cobrament dels 
mateixos impostos malgrat 
estar tancats... O que han 
hagut de destinar els seus 
propis estalvis a donar un cop 
de mà als treballadors que no 
cobraven del SEPE: “Està clar 
que l’administració és corrup-
ta total, no li importem gens. 
L’any passat ens van dir que 

podíem obrir, vam desafectar 
la gent d’ERTO per preparar-
ho i l’endemà d’haver engegat 
ens diuen que hem de tancar 
novament. Tot això ens havia 
costat 90.000. Ara estan fent 
el mateix que llavors, tornar-
nos a enganyar”. Un altre sec-
tor que ha quedat als llimbs 
malgrat les bones perspecti-
ves de cara a l’estiu és el dels 
casaments i els grans esde-
veniments. Tal com explica 
Antoni Dinarès, de l’Associa-
ció d’Empresaris d’Hostaleria 
d’Osona, el 2020 “van fer un 
zero, i nosaltres hem hagut 
d’adreçar preguntes directes 
a les conselleries d’Interior i 
Salut demanant que es posin 
d’acord, perquè entre elles 
mateixes es contradeien”.

Aquests revolts i girs de 
guió són els que precisament 
critiquen tots els sectors, 
amb el de l’oci nocturn com a 
màxim exponent, però ramifi-
cacions que van des de la cul-

tura fins al comerç, la restau-
ració o l’esport. “Hi ha hagut 
improvisació total”, assegura 
Puig, “truques i et diuen una 
cosa, però les normatives que 
es publiquen l’endemà són 
diferents”. És per això que 
en el cas dels espectadors al 
torneig de Taradell marcaran 
els aforaments i les mesures 
tot just quinze dies abans 
d’arrencar. Mancera també 
lamenta la falta de claredat i 
previsió: “Amb un pla d’actua-
ció concret almenys hauríem 
sabut el que hi havia. Ens 
hauríem estalviat pèrdues. Jo 
no pararé fins que ens tornin 
els 400.000 euros que ens han 
robat en tot aquest temps”. 

Un altre àmbit que està 
patint la incertesa és el de les 
festes majors. Els municipis 
que organitzen les primeres 
de l’estiu opten per la màxi-
ma d’anar dia a dia i repetir 
en gran mesura el format 
de l’any passat, com faran a 

Santa Eulàlia de Puig-oriol, 
on des de la comissió avan-
cen que es concentrarà tota 
l’activitat en una sola data, 
el divendres 9 de juliol. Els 
sectors amb qui ha parlat 
EL 9 NOU són també crítics 
amb l’ambigüitat d’algunes 
informacions que s’ha trans-
mès a la ciutadania durant la 
pandèmia. I Alemany posa 
un exemple concret del seu 
sector: “Tanzània, Maldives, 
Grècia, Suècia... Molts països 
admetien turisme amb unes 
determinades condicions. 

La Generalitat no té compe-
tència més enllà de les seves 
fronteres, però deia que els 
viatges per oci no estaven 
permesos. Han jugat a tenir-
nos tancats i posar-nos la por 
al cos”. 

Tot i això, malgrat tots els 
malgrats, l’avanç de la vacu-
nació i la millora dels indica-
dors fan que actualment la 
perspectiva sigui d’esperança. 
Canvi de fulls de calendari 
amb l’objectiu de relegar la 
pandèmia al retrovisor men-
tre comencem a enfilar la 
carretera de l’estiu. 

Mancera: “Per 
sempre més 
tindrem una 
lluita contra 

l’administració” 

Dinarès: “Un 
altre sector que 

penja d’un fil 
és el dels grans 
esdeveniments

Portús: “Les 
perspectives 
pels festivals 
musicals són 

bones”

Continua baixant 
el risc de rebrot a 
Osona i el Ripollès
Vic/Ripoll El risc de 
rebrot ha baixat en cent 
punts a Osona els últims 
set dies, de 243 a 135 
punts, i també continua 
alentint-se el ritme de 
propagació del virus. 
Segons dades de la Regió 
Sanitària Catalunya 
Central, a hores d’ara a 
la comarca hi consten 40 
pacients ingressats a cau-
sa de la Covid-19, 8 a la 
unitat de cures intensives 
de l’Hospital Universitari 
de Vic. Els indicadors del 
Ripollès estan lleuge-
rament per sobre –231 
punts de risc de rebrot i 
1,06 de velocitat de trans-
missió–, però de moment 
els ingressos a l’Hospi-
tal de Campdevànol es 
mantenen estables. El 
Moianès (86 punts de risc 
de rebrot) forma part del 
grup de comarques cata-
lanes en situació més con-
fortable. Sumant aquests 
tres territoris s’han admi-
nistrat 66.217 primeres 
dosis de la vacuna.

Sis comensals 
a les taules de 
bars i restaurants

Vic/Ripoll A les taules 
de bars i restaurants hi 
podran seure a partir de 
dilluns fins a sis persones, 
dues més que actualment. 
La resta de noves mesures 
passen per allargar els 
horaris de la restauració 
de les 6 del matí a la mit-
janit; ampliar els afora-
ments a la cultura (70%), 
el comerç i la universitat 
(50%), i les reunions soci-
als de sis a deu persones. 
Pel que fa als topalls, els 
sectors cultural i esportiu 
podran omplir un màxim 
de 1.000 seients a l’interi-
or i 3.000 a l’exterior o en 
espais ben ventilats.
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Com era previsible, l’inici 
de les obres a la plaça de la 
Noguera de Vic, que han de 
permetre la construcció d’ha-
bitatges en aquest solar del 
barri del Remei, ha provocat 

protestes que s’han allargat 
durant tota la setmana. I 
també moments de tensió 
quan dimarts la Guàrdia 
Urbana va detenir un dels 
manifestants que hauria tin-
gut un enfrontament amb els 
agents quan la brigada muni-
cipal retirava part del mobi-

liari urbà de la plaça. Les 
posicions entre uns i altres 
estan molt lluny d’acostar-se. 
Des de la plataforma Remei 
Reviu i l’Associació de Veïns 
del Barri del Remei reclamen 
poder asseure’s amb l’Ajun-
tament de Vic i els propie-
taris del terreny per “fer-los 
recapacitar i explicar-los que 
la zona necessita un espai 
d’aquestes característiques 
com a element cohesionador 
i vertebrador”, segons Mar 
Cañellas, de Remei Reviu. A 
l’altra banda, des de l’equip 
de govern de l’Ajuntament 
de Vic, l’alcaldessa, Anna 
Erra, manté que el debat 
polític sobre la plaça de 
la Noguera “es va produir 
durant la redacció del darrer 
POUM”, aprovat amb els vots 
a favor d’ERC i l’abstenció de 
Capgirem a finals del darrer 
mandat. Erra, que va lamen-
tar els moments de tensió 
que es van viure dimarts, 
explica que llavors es va acor-
dar expropiar una part dels 
terrenys i reubicar els blocs 
de pisos perquè es pogués 
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A l’esquerra, Mossos i Guàrdia Urbana apartant els manifestants. A la dreta, una de les assemblees que s’han fet durant la setmana a la plaça de la Noguera

mantenir una part de la pla-
ça. Els veïns del Remei Reviu 
i de l’Associació de Veïns 
coincideixen, però, amb ERC 
i Capgirem Vic –dos dels 
grups de l’oposició– que el 
POUM no és inamovible i 
malgrat el que es va acordar 
en el seu moment es podria 
revertir després d’haver vist 
la funció que està fent la pla-
ça “en un barri que està man-
cat d’espais verds i d’equi-
paments”, explica Carme 
Vilaregut, de l’Associació de 
Veïns del Barri del Remei, 
que afegeix que la plaça de 
la Noguera, per la seva cen-
tralitat, “és l’únic espai que 
acull actes culturals, socials i 
polítics per a la gent de dins 
i de fora el barri”. Un altre 
punt de vista és el que tenen 
alguns veïns i establiments 
més propers a la plaça de la 
Noguera, on no hi ha una-
nimitat a l’hora de defensar 
que la plaça quedi com està 
actualment. Parlen d’alguns 
actes d’incivisme i molèsti-
es que segons Vilaregut es 
podrien resoldre.  

Protestes a la plaça de la Noguera
Remei Reviu reclama als propietaris i a l’Ajuntament de Vic que frenin la construcció de pisos en 
aquesta zona del barri del Remei. Dilluns van començar les obres amb l’oposició de la plataforma 

Capgirem Vic ha denunciat 
a través d’un comunicat l’ac-
tuació “desproporcionada” 
de la Guàrdia Urbana i la 
“detenció arbitrària” d’un 
dels manifestants. Lamen-
ten, a més, que no hi hagi 
hagut “una interlocució rao-
nable” amb els veïns que pro-
testaven per la retirada dels 
elements públics de la plaça. 
Des d’ERC, el regidor Roger 
Mas manifestava que l’equip 
de govern “ha tirat pel dret 
sense escoltar, donant l’es-
quena a les reivindicacions i 
sense esforçar-se per explo-
rar alternatives”, i assegu-
rava que l’acord del POUM 
es podia revertir després 
d’haver comprovat que “els 
veïns s’han fet seva la plaça” 
i que a través d’una permuta 
es podria salvar l’espai. Tam-
bé la portaveu d’ERC, Maria 
Balasch, assegurava a través 
de les xarxes socials que 
havien telefonat a l’alcaldes-
sa Anna Erra per demanar-li 
que s’assegués a escoltar els 
veïns. Durant la setmana, des 
de Remei Reviu i l’Associació 
de Veïns han convocat casso-
lades i actuacions musicals. 
Dimarts, van retirar les tan-
ques que delimiten l’espai 
on s’han de construir els 
habitatges i les van traslladar 
a la porta de l’Ajuntament de 
Vic. Les activitats continua-
ran els propers dies.

Retiren sense permís els 
blocs de l’entrada del 
polígon de Santa Eugènia
Sta. Eugènia de Berga Els 
blocs de formigó que limita-
ven el pas de grans camions 
des del polígon industrial cap 
al nucli urbà de Santa Eugè-
nia de Berga van aparèixer 
moguts la setmana passada. La 
seva col·locació el passat mes 
d’abril va generar certa polè-
mica entre el veïnatge i algu-
nes indústries de la zona ja 
que es criticava l’estretor del 
pas. L’Ajuntament ho va modi-
ficar, però això no ha impedit 
un nou acte de protesta.
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NOU9EL PUBLICITAT

1. Servei publicitat: finançament de l’adquisició d’un producte en exclusiva a PromoCaixa. CONDICIONS DE LA VENDA. Promoció i venda: PromoCaixa, Gran Via de les Corts Catalanes, 159. 08014 Barcelona. NIF 
A-58481730. Validesa de l’oferta: fins al 30-8-2021. Televisor Samsung Neo QLED de 138 cm / 55” QE55QN93AATXXC, PVP: 1.600 €; preu total a terminis: 1.600 €. Els productes es lliuren en un termini no superior 
a set dies hàbils des de la data de la comanda. 2. CONDICIONS DEL FINANÇAMENT. Finançament sense interessos (TAE: 0 %; TIN: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Finançament amb préstec, ofert 
per CaixaBank, SA (no disponible en oficines de CaixaBank procedents de Bankia), i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU o per CaixaBank, SA en exclusiva per a targetes 
comercialitzades per CaixaBank que acceptin fraccionament. CaixaBank, SA, entitat agent de l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social al 
carrer de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank 
Payments & Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de 
l’entitat que correspongui. El finançament es concedeix pel preu total i en exclusiva per comprar el producte a PromoCaixa. Per a altres terminis de finançament, consulta wivai.com o qualsevol oficina de CaixaBank. 
Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del televisor: TAE, 0 % sense interessos. TIN, 0 %. Termini: 40 mesos. Import total que es deu: 1.600 €. Import de les quotes mensuals: 40 
quotes de 40 €. Sistema d’amortització francès. NRI: 3734-2021/09681

Sent tot el color 
amb el televisor 
Samsung Neo QLED1

al 0 % TAE2

en 40 mesos 
(Import finançat: 1.600 €) 

Per tan sols 

40€
/mes

Des d’avui pots deixar volar les il·lusions. Fins al 30 d’agost,
pots estrenar un televisor amb l’última tecnologia 
per tan sols 40 € al mes. 

Amb MyDreams de CaixaBank, volem ser els primers 
a l’hora d’ajudar-te a gaudir de la vida.
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L’alcalde de Torelló, Marçal Ortuño (ERC-JpT), i Cesc Manrique (CUP), escenificant el pacte davant l’edifici del Club

Torelló

Guillem Rico

Els vincles entre l’equip de 
govern en minoria d’ERC-
JpT a Torelló i el principal 
grup de l’oposició, la CUP, es 
van estrenyent. Les dues for-
macions han signat un acord 
de col·laboració a través del 
qual es comprometen a tirar 
endavant de forma conjun-
ta dos projectes concrets i 
obren la porta a treballar-ne 
de nous de cara al futur. 
L’alcalde, Marçal Ortuño 
(ERC-JpT), i el portaveu de 
la CUP, Cesc Manrique, esce-
nificaven aquest dimecres 
al migdia per a EL 9 NOU 
el pacte davant de l’edifici 
del Club de la plaça Vella, 
un dels puntals de l’acord i 
que es converteix en un dels 
principals projectes del que 
queda de mandat. 

Ortuño deia que “la volun-
tat de governar en minoria” 
dels seus set regidors els ha 
portat a enfortir els vincles 
amb els cinc cupaires en dos 
equipaments concrets, el 
Centre Cultural del Club i 
l’Espai Dones. El pacte “pot 
ser un bon punt de partida 
per a més acords al llarg del 
mandat i afegir a aquesta 
minoria el treball amb la 
CUP per sumar projectes pel 
poble”, manifestava l’alcal-
de. Manrique recordava que 
entre les dues formacions 
“sempre hi ha hagut voluntat 
de sumar” i que “en la relació 
sempre hem tingut alts i bai-
xos”. La darrera manca d’en-

ERC-JpT i la CUP de Torelló 
signen un pacte que condicionarà 
els futurs pressupostos 

De moment no opten per formar un govern de coalició però no descarten arribar a més acords

tesa va ser amb el pressupost 
del 2021 i què es feia amb els 
diners que inicialment s’ha-
vien previst per la compra de 
l’hotel de les Serrasses per 
fer-hi un centre assistencial 
juntament amb l’Associació 
Sant Tomàs. L’alcalde reite-
rava dimecres que “el gran 
projecte per les necessitats 
de Torelló” és aquest centre 
sociosanitari, però que men-
tre es defineix i es replanteja 
el model tenint en compte el 
que ha comportat la Covid 
veuen que no es podrà enlles-
tir en els dos propers anys, 
sinó només embastar-lo. 

Paral·lelament, mentre bus-
caven un espai per a la ubi-
cació definitiva de l’escola 
de música s’ha desenvolupat 
el projecte cultural del Club, 
que ha encaixat amb línies de 
finançament i que casa amb 
un dels principals punts del 
programa de la CUP. Manri-
que admetia que ells preferi-
en fer el centre cultural que 
englobés l’escola de música i 
la d’arts plàstiques al Museu 
de la Torneria, però que “el 
més important no ha de ser 
l’espai, sinó el contingut”, 
per la qual cosa hi han apos-
tat, ja que era un dels princi-

pals punts del seu programa 
electoral. Es tracta d’un 
projecte que ara mateix, amb 
informes pendents, té un 
cost aproximat de 2,5 milions 
per encabir aquestes dues 
escoles, una sala d’actes amb 
un aforament mitjà, bucs 
d’assaig i espais de creació. 
La reforma de l’equipament 
es finançarà en part a través 
de la Diputació de Barcelona 
i la resta amb finançament 
municipal que condicionarà 
els propers pressupostos, ja 
que serà una partida pluria-
nual entre el 2022 i el 2023. 
Aquí hi ha la clau de volta 

de l’acord. Posen les bases 
del projecte de forma con-
junta i el govern s’assegura 
“tenir suport en aquests 
pressupostos que permetran 
desenvolupar l’equipament”, 
és a dir, els que queden fins 
a final de mandat. I la CUP 
s’assegura que tirin endavant 
i participar en tot el procés 
de dos dels seus projectes 
principals. 

Pel que fa pròpiament 
a l’Espai Dones, els repu-
blicans no el portaven al 
programa i els cupaires des 
del 2015 el reclamaven, ja 
que tot i estar previst en el 
Pla de barris del 2009 no es 
va acabar desenvolupant. 
Segons Manrique, “fa anys 
que Torelló té mancances en 
polítiques d’igualtat” i amb 

aquesta iniciativa la voluntat 
és que el poble sigui “pioner 
en polítiques d’igualtat”. 

L’acord arriba pocs dies 
després que ERC-JpT descar-
tés pactar amb el PSC, amb 
qui des del desembre, quan 
van aprovar el pressupost 
conjuntament, va començar 
un festeig que apuntava aca-
bar amb un pacte estable de 
govern, però que no ha anat 
més enllà. L’alcalde deia que 
el seu acord continua vigent 
amb els punts que planteja-
ven, però ara els republicans 
no es casen amb ningú i 
garanteixen poder mante-
nir la minoria. Tant Ortuño 
com Manrique asseguren 
que, malgrat coincidir en el 
temps, l’acord que han sig-
nat no s’ha de llegir en clau 
nacional i que sempre s’ha 
fet tenint una visió local per 
desenvolupar els seus pro-
grames electorals.

Es concreta en 
dos punts: el 

Centre Cultural 
del Club i l’Espai 

Dones 

    PUBLICITAT Serveis, alimentació

Ctra. Vic-Olot, km 2,4 - Tel. 93 852 50 06
08569 CANTONIGRÒS - www.elmolidelalzina.com

Divendres, 21 de maig de 202110



NOTICIESNOU9EL Divendres, 21 de maig de 2021 11Ple de Manlleu

El projecte va saltar de l’ordre del dia de dimarts

Manlleu

T.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Manlleu havia d’aprovar 
aquest dimarts el projecte 
de la nova comissaria de la 
Policia Local, però final-
ment el punt va decaure de 
l’ordre del dia i està previst 
que s’abordi a la sessió 
ordinària del mes que ve. 
Segons l’alcalde, Àlex Garri-
do (ERC-JfM), l’ajornament 
respon a un “motiu tècnic 
sobrevingut” que aconsellava 
revisar el projecte abans de 
sotmetre’l a consideració 
dels grups polítics. Tal com 
ha anat recollint EL 9 NOU, 
l’edifici, llargament reivindi-
cat, es construirà a l’avinguda 
Puigmal. L’estudi barceloní 
Josep Ferrando Architecture 
va guanyar el concurs per 
dissenyar-lo i el preveia de 
fusta, però posteriorment 
l’equip de govern va sol-
licitar replantejar la proposta 
i que s’optés per altres mate-
rials. El cost estimat d’entra-
da oscil·lava entre 1,2 i 1,4 
milions d’euros. 

El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Arnau Rovira 
(JxCat), declina donar més 
detalls sobre la retirada del 
punt de l’ordre del dia de 
dimarts, però sí que confir-
ma la voluntat d’incloure’l al 
del mes de juny, quan també 
podria passar per ple l’apro-
vació inicial del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal.

Un dels temes que es tre-
ballarà també mentrestant és 
com agilitzar la interposició 
de denúncies a la comissa-
ria. La regidora socialista 
Marta Moreta va fer-se 
ressò dimarts de queixes 
de ciutadans que han patit 
robatoris, i que quan van a la 
Policia Local no poden tra-
mitar la denúncia per manca 
d’agents: “En una situació 
com aquesta, en què les per-
sones estan nervioses, hauri-
en de marxar de l’ajuntament 
contentes, cosa que no està 
passant”. Rovira va entomar 
la crítica. Va dir que es plan-
tegen revisar el protocol per 
instaurar, per exemple, la 
concertació de cita prèvia, 
que s’està incentivant la 
formació dels agents i que la 
nova furgoneta que ha adqui-
rit el cos els servirà per pren-
dre denúncies directament 
en domicilis o comerços.   

Un altre dels debats del 
ple va girar al voltant d’una 
modificació de crèdit rela-
tiva a habitatge. El PSC es 

va abstenir i la CUP hi va 
votar en contra, els primers 
crítics amb què es destinin 
5.000 euros a una escultura 
que recordarà els pisos de 
Can Garcia quan a Manlleu 
hi ha famílies en situació de 
vulnerabilitat, i la CUP, en la 

mateixa línia, perquè consi-
dera que la Regidoria d’Ha-
bitatge ja està infradotada 
econòmicament. El regidor 
de l’àrea, Rafa Cuenca, asse-
gurava després que s’està 
acabant de polir el conveni 
que permetrà posar en marxa 
l’oficina local d’habitatge.

Amb Centelles, l’Ajunta-
ment de Manlleu ha estat el 
primer dels grans d’Osona 
i el Ripollès a recuperar els 
plens presencials. Dimarts hi 
havia part dels regidors asse-
guts a les cadires del públic 
i tots portaven mascareta 
excepte l’alcalde, Àlex Garri-
do, que estava envoltat d’una 
mampara.
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Part dels regidors estaven asseguts on habitualment hi hauria el públic

Manlleu ajorna  
al juny el debat sobre 
la nova comissaria
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Creen una oficina tècnica per fer 
el seguiment de la millora de la 
línia del tren a Osona i el Ripollès 

Ubicada a Creacció, la formaran tres enginyers que oferiran assessorament en diversos àmbits
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Josep Arimany, Joan Carles Rodríguez i Xevi Codina, presentant el pacte d’Osona per l’R3

Els horaris compliquen encadenar els dos mitjans de transport

El Ripollès reclama una millor 
coordinació entre autobús i tren

Ripoll

Isaac Muntadas

La necessitat de coordinar 
els horaris de transport 
públic dels autobusos amb 
els del tren i de millorar el 
servei ferroviari s’ha con-
vertit en un dels cavalls de 
batalla d’aquest mandat 
al Ripollès. El regidor de 
Tots Fem Ribes i conseller 
comarcal d’ERC, Joaquim 
Roqué, va intervenir al Con-
sell d’Alcaldes i Alcaldesses 
de dimarts per remarcar-ne 
la importància. Roqué va 
detallar que, en els pròxims 

dies, tots els grups rebran 
una moció provinent d’un 
estudi fet l’any passat sobre 
una enquesta que van con-
testar un centenar d’usuaris 
amb relació al deteriorament 
de la línia R3 i de l’estació 
de Ribes de Freser, que en 
aquell moment es va quedar 
sense personal per vendre 
bitllets. El conseller republi-
cà va apuntar que aquesta 
iniciativa local va tenir “una 
repercussió comarcal”, per-
què va haver-hi opinions que 
els van “sorprendre” per no 
ser les típiques queixes sobre 
la puntualitat dels combois.

Roqué va comentar que 
molts dels autobusos que 
uneixen els pobles del Ripo-
llès amb les estacions de tren 

no estan coordinats pel que 
fa a l’horari. “Si abans un 
autocar arribava cinc minuts 
abans, quan el tren canvia 
l’horari, l’autobús no ho fa 

i després arriba cinc minuts 
tard”. També és un proble-
ma que moltes estacions 
d’autobusos estan lluny de 
la de tren, com per exemple 
a Planoles, “que és a peu de 
carretera i l’estació de Renfe 
és a baix del poble”. Sobre els 
combois, Roqué va apuntar 
que els trens no estan adap-
tats a les condicions climato-
lògiques del Ripollès, perquè 
quan paren i obren portes 
perquè la gent pugi o baixi 
“les persones es refreden i 
abans hi havia una platafor-
ma que els aïllava tèrmica-
ment”. 

Per tot això, va dir que 
calia un pla de mobilitat, el 
qual ja s’està redactant de 
bracet amb el Departament 
de Territori, segons va apun-
tar el president del Consell 
Comarcal, Joaquim Colomer. 
Això sí, va insistir que l’ens 
supramunicipal havia enviat 

una carta als 19 ajuntaments 
de la comarca i 7 –Sant Pau 
de Segúries, Vilallonga de 
Ter, Ogassa, Vallfogona de 
Ripollès, Gombrèn, Pardi-
nes i Campelles– encara no 
l’havien contestat. “No se us 
inclourà, si no contesteu”, va 
advertir Colomer. 

El ple va aprovar per una-
nimitat un acord relatiu a 
la petició de millora de la 
coordinació dels serveis de 
la línia R3 amb els de la com-
panyia SCNF a l’estació de la 
Tor de Querol-Enveig. Ara 
que la circulació del túnel de 
Toses torna a estar restituï-
da, des de la plataforma Per-
què no ens fotin el tren i la 
Xarxa C-17 han demanat que 
els horaris, sobretot del matí 
i del vespre, estiguin coordi-
nats amb la primera estació 
de França perquè la connexió 
internacional amb Tolosa i 
París funcioni millor.

Vic

Guillem Freixa

En el marc de la tercera Taula 
de Mobilitat que es va fer 
aquest dimecres a Vic s’hi va 
presentar, d’una banda, el 
Pacte d’Osona per l’R3 i, de 
l’altra, es va anunciar que es 
crearà una oficina tècnica per 
fer un seguiment especialit-
zat de les millores que s’han 
d’anar fent a la línia del tren. 
Segons va explicar el diputat 
i regidor de Vic delegat a la 
comissió pel desdoblament 
de l’R3, Josep Arimany, 
l’objectiu de l’oficina serà 
“oferir suport tècnic en tot el 
procés que ha de venir”, i que 
a curt termini estarà marcat 
per l’inici de la redacció dels 
estudis informatius –medi-
ambientals i de traçat– neces-
saris per executar el desdo-
blament del tram entre Vic 
i Centelles a partir del 2025. 
Joan Carles Rodríguez, pre-
sident del Consell Comarcal 
d’Osona, va situar la licita-
ció dels estudis “de cara al 
setembre”. L’oficina estarà 
ubicada a les instal·lacions 
que Creacció –l’agència 
d’emprenedoria, innovació i 
coneixement d’Osona– té a 
Vic, i la formaran tres engi-
nyers que hi treballaran a 
temps parcial. Més enllà del 
desdoblament també oferi-
ran la seva mirada tècnica en 
temes vinculats a la millora 
del servei ferroviari, com pot 

ser la reforma d’estacions o 
la projecció de noves, com és 
el cas de la de mercaderies de 
Manlleu. 

Pel que fa al Pacte d’Osona 
per l’R3, des de la Taula de 
Mobilitat Xevi Codina va 
recordar que la millora de la 
infraestructura ferroviària 
“ha sigut històricament molt 
reclamada des del territori”, 
però mai s’ha anat gaire a 
l’una. En aquest sentit va 
posar l’accent que el docu-
ment que s’ha creat permet 
fixar un full de ruta “preci-
sament per anar tots junts 

cap a un mateix objectiu”. 
El pacte per l’R3 és fruit de 
la recollida d’experiències i 
propostes de millora que han 
sorgit en les reunions que el 
Consell Comarcal d’Osona ha 
realitzat en els últims mesos 
amb els municipis que tenen 
estació de tren, així com amb 
les entitats d’usuaris. Ara 
s’obre un període de madu-
ració en què la resta d’ajun-
taments osonencs hi podran 
dir la seva, per tant encara 
s’hi podran fer modificaci-
ons. Finalment haurà de ser 
aprovat en el ple del Consell 

d’Alcaldes i Alcaldesses. El 
document recull millores en 
àmbits com l’oferta de trens, 
la seva fiabilitat o el temps 
de trajecte, però també inci-
deix en aspectes que depenen 
d’institucions properes com 
els ajuntaments, el Consell 
Comarcal o la Generalitat. En 
aquest sentit hi destaca vet-
llar perquè l’entorn proper i 
l’accés a l’estació sigui el més 
adequat possible o es facilitin 
serveis com poden ser els 
aparcaments de bicicletes.

La importància de la pres-
sió conjunta que estan fent 

els municipis de l’R3 ha 
donat els seus fruits. El pas-
sat 11 de maig es va fer una 
trobada virtual amb repre-
sentants del Ministeri de 
Transport i segons va comen-
tar Joan Carles Rodríguez, els 
interlocutors de l’Estat es van 
comprometre a repetir cada 
cert temps la sessió per fer 
un seguiment de l’estat de la 
línia. El president del Consell 
Comarcal d’Osona també va 
remarcar el fet que quan es 
convoqui “es farà amb un 
ordre del dia i aixecant acta 
de cada reunió”.

Una taula de 
mobilitat per 
parlar de l’R3 
més enllà del 
desdoblament

Vic Dimecres es va fer la 
tercera Taula de Mobilitat 
d’Osona amb el títol “R3, 
més enllà del desdobla-
ment”. En aquest sentit, 
la jornada es va centrar 
a conèixer projectes que 
han permès millorar l’ex-
periència de l’usuari a 
l’hora d’utilitzar el servei 
ferroviari. En primer lloc, 
Marc Janeras, de l’enti-
tat Perquè no ens fotin 
el tren, i Adrià Ramírez, 
president de l’associació 
per la Promoció del Trans-
port Públic, van desgranar 
propostes centrades en 
l’R3. Tot seguit, es va 
poder escoltar l’experi-
ència de dinamització de 
l’estació de Santa Maria 
de Palautordera i l’aposta 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona pels aparca-
ments d’enllaç, que afavo-
reixen l’ús del transport 
públic. Des de Vic, la regi-
dora Fabiana Palmero es 
va interessar per aquesta 
opció d’estacionament. 

Es treballa en 
la redacció d’un 
pla de mobilitat 

comarcal
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Els advocats de Vic decideixen 
posar el llaç groc a la seva seu 

La votació es va resoldre dimecres per 56 vots a 18 en una junta general extraordinària

Vic

V.B.

Un llaç groc figurava des 
d’aquest dijous al matí a la 
capçalera de la pàgina web 
del Col·legi d’Advocats de 
Vic. En els propers dies tam·
bé se’n penjarà un al balcó 
de la seva seu, respectant les 
particularitats d’una façana 
que està catalogada. Així ho 
van decidir els 37 col·legiats 
que van participar en una 
inèdita junta general extra·
ordinària que es va celebrar 
aquest dimecres al vespre. La 
xifra pot semblar poc repre·
sentativa sobre un col·lectiu 
de més de 400 advocats, 
però és la més elevada que 
es recorda en una trobada 
d’aquest tipus.

Les dues votacions –col·
locar el llaç a la web i a la 
façana– es duien a terme 
per separat i van resultar 
idèntiques, sense que es 
registressin vots nuls, en 
blanc o abstencions. En total, 
la proposta que figurés l’em·

algú apel·lava al dret que el 
vot fos secret, però ningú va 
reclamar utilitzar·la.

Convocar aquesta votació 
sobre un tema que podia 
decidir directament la junta 
del col·legi “va ser una deci·
sió que es va voler prendre 
per donar veu i vot als col·
legiats en una cosa que és 
transcendent”, manifestava 
a EL 9 NOU el degà, Rogeli 
Montoliu. L’amplitud en la 
diferència en el resultat no 
va evitar que hi hagués debat 
sobre una qüestió que ha 
dividit el col·lectiu. A finals 
de 2019 es van convocar 
eleccions i es va evidenciar 
un descontentament d’una 
part dels advocats per l’acti·
tud de la junta davant de la 
repressió desencadenada per 
l’Estat contra el moviment 
independentista, tenint 
en compte que els polítics 
Francesc Homs, condemnat 
per l’organització del 9·N, i 
Marta Rovira, exiliada, són 
membres del col·legi.

Aquest estat d’opinió va 
derivar en la presentació 
d’una candidatura alternati·
va a la del degà dels últims 
quatre anys, Joan Riera, que 
portava a la junta des de 
1993 i defensava un posicio·
nament més d’equilibri, que 
englobés tot el col·lectiu. 
Finalment, però, 10 vots de 
diferència van donar la victò·
ria a Montoliu.
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Rogeli Montoliu, degà del Col·legi d’Advocats, dona lectura dels resultats en la junta d’aquest dimecres

blema va guanyar per un 
76% de suport respecte al 
24% de vot contrari, que en 
xifres absolutes representen 
56 vots contra 18. Cal tenir 

en consideració que tots els 
assistents eren col·legiats 
en exercici i per això el seu 
vot val el doble dels que no 
ho estan, aproximadament 

un 40% del col·lectiu, dels 
quals no hi va assistir cap 
representant en aquesta jun·
ta. Fins i tot s’havia disposat 
d’una cabina de votació per si 
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Sant Sadurní d’Osormort

Isaac Muntadas

Sant Sadurní d’Osormort 
protagonitza l’espai del 
temps del programa radi-
ofònic Territori 17 dia sí i 
dia també. Amb només 76 
habitants, té una superfície 
enorme de 30 quilòmetres 
quadrats i un clima especial. 
El fenomen de la inversió 
tèrmica s’aguditza en aquest 
punt d’Osona. Un microcli-
ma en què s’han registrat 
temperatures mínimes poc 
freqüents al nord-est de 
Catalunya. 

Sant Sadurní es troba a una 
altitud de 545 metres per 
sobre del nivell del mar i, si 
es compara amb Folgueroles 
(530 metres), va registrar 
una temperatura mínima 
anual de 3,7 graus per sota 
l’any passat (-4,6 a -8,3). Una 
diferència que havia estat 
de fins a 6 graus el 2017 i de 
gairebé 7 el 2018 i el 2019. 
Valors en definitiva més bai-
xos que els que resulten de 
l’anàlisi de la Plana de Vic. 
A més a més, si s’agafa del 
2017 al 2020, a Sant Sadurní 
d’Osormort hi ha hagut 119 
dies amb temperatures míni-
mes de 0 graus o inferiors i a 
Folgueroles només 41 –75 a la 
Plana de Vic–. Una diferència 
abismal tractant-se de llocs 
tan propers, ja que només els 
separen 12 quilòmetres.

A l’estiu, en canvi, al 
municipi hi sol fer la matei-
xa o encara més calor. Això 
explica que l’amplitud tèr-
mica anual en aquest punt 
acabi sent d’entre 50 i 60 
graus. “No sabem per què 
passa”, apunta Lluís Solanas, 
de MeteoVilatorta. Tot i 
això, creuen que la situació 
d’aquesta localitat, enclotada 
en una vall i que compta amb 
el pas de la riera Major, i la 

Una temperatura d’extrems
MeteoVilatorta, de bracet amb l’Espai Natural Guilleries-Savassona, instal·la una nova 
estació meteorològica a Sant Sadurní, que presenta una particular oscil·lació tèrmica

manca de boira fan que s’hi 
acumuli l’aire fred. Ara bé, 
Solanas també admet que “hi 

ha llocs d’una altitud similar 
i que tenen riera i això tam-
poc passa”.

estudis de recerca”. Actual-
ment encara està funcionant 
l’antiga; falta que arribi 
l’ordinador que gestiona tots 
els sensors, però cap a prin-
cipis del mes que ve confien 
que s’hagi posat en marxa la 
nova. Aquest aparell Camp-
bell Scientific opera a través 
d’energia solar i, per no 
haver de fer un tancat, “va de 
dalt a baix” i no a la inversa. 
El sensor de temperatura, 
per exemple, baixa amb un 
braç cap al terra i està situat 
a uns dos metres per sobre 
de la gespa. 

La nova estació meteo-
rològica ha tingut un cost 

de gairebé 4.000 euros que 
provenen de les arques del 
consistori i s’han pogut 
cobrir amb una subvenció. 
“Ens permetrà descobrir més 
sobre aquest microclima dins 
d’un microclima”, diu l’al-
calde, Enric Riera. Per altra 
banda, el director de l’Espai 
Natural Guilleries-Savasso-
na, Jordi Riera, apunta que 
l’ecosistema tan especial de 
Sant Sadurní hauria provo-
cat una major mortalitat en 
les papallones de l’eruga del 
boix, “perquè en dos perío-
des crítics va haver-hi una 
temperatura més alta, d’uns 
38 graus, i una humitat rela-
tiva inferior al 10-12%, que 
les podria haver matat”. El 
microclima de Sant Sadurní 
d’Osormort és màgic en tots 
els aspectes.
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Jordi Riera, Enric Riera i Lluís Solanas, amb els aparells de l’estació meteorològica al darrere

Comparativa de 
la temperatura 
mínima absoluta 
anual (ºC)

Folgueroles 
(altitud 530 m)

Sant Sadurní 
d’Osormort (545 m)

2020 -4,6 -8,3

2019 -6,7 -11,5

2018 -6,9 -9,7

2017 -6,2 -12,2

Folgueroles 
(altitud 530 m)

Sant Sadurní 
d’Osormort (545 m)

2020 30 112

2019 48 126

2018 42 106

2017 45 133

Mitjana 41 119

Nombre de dies 
amb 0 ºC de 
temperatura o per 
sota

 UNA NOVA ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA
MeteoVilatorta gestiona des 
de l’any 2017 les dades de 
Sant Sadurní d’Osormort. 
Tot neix de la xarxa d’esta-
cions meteorològiques de 
l’Espai Natural de les Gui-
lleries-Savassona, que va 
aliar-se amb MeteoVilatorta 
per muntar estacions als 
cinc pobles que formen part 
d’aquest territori (Sant Julià 
de Vilatorta, Folgueroles, 
Tavèrnoles, Vilanova de Sau i 
Sant Sadurní). 

Així va néixer MeteoGui-
lleries. Ara, l’objectiu en 
aquest darrer municipi és 
impulsar un projecte col-
laboratiu amb l’espai natural 
per instal·lar una estació 
meteorològica homologada, 
com les del Meteocat, per tal 
de generar una base de dades 
que “pugui ser interessant de 
cara al futur a l’hora de fer 
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Els últims quatre 
anys ha estat 119 
dies a zero o per 

sota, el triple que 
Folgueroles 

Es tracta d’un 
poble enclotat, 

sense boira i 
d’influència de la 

riera Major 
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22 DE MAIG – DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA

El 77% de les espècies dels ecosistemes aquà-
tics continentals de Catalunya estudiats es troben 
en una situació desfavorable, segons l’Informe de 
l’Estat de la Natura a Catalunya 2020. Una d’aques-
tes espècies aquàtiques és el nenúfar blanc, que 
normalment veiem en estanys i basses de jardins 
en les seves varietats ornamentals. Es tracta d’una 
espècie autòctona que, en la seva varietat silves-
tre, pràcticament s’ha extingit a Catalunya i se’n pot 
trobar una de les últimes poblacions al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre.

Un projecte impulsat pel Viver Tres Turons i que 
compta amb el suport d’Agbar té l’objectiu de pre-
servar el nenúfar autòcton silvestre de Catalunya. 
Per assolir-ho, es preveu reproduir aquesta espècie 
a partir d’esqueixos del Delta de l’Ebre i utilitzar les 
plantes de tractament d’aigua residual que tenen 
llacunatges com a reservoris del nenúfar blanc sil-
vestre, des d’on després fer programes de reintro-
ducció al medi natural. Així doncs, es faran anàlisis 
genètiques per confirmar si aquests nenúfars són 
silvestres, creuar-los amb altres poblacions silves-
tres i aconseguir llavors per recuperar les seves líni-
es genètiques. 

Recuperar aquesta planta aquàtica, famosa per la 
seva espectacular flor flotant, i tornar-la a tenir pre-
sent en llacunes del nostre país és un estímul per 
valorar més i protegir els ecosistemes d’aigua dolça 
de casa nostra.

Les plantes de tractament d’aigua de la compa-
nyia, quan es naturalitzen, són espais idonis que 
afavoreixen la biodiversitat, on es poden portar a 
terme iniciatives de recuperació de certes espècies 
vulnerables, ja que són espais on no hi ha la pres-
sió d’espècies invasores, ni la freqüentació o usos 
socials que afecten moltes de les espècies en l’en-
torn natural. Agbar està impulsant la naturalització 
d’instal·lacions per fer compatible la seva funció de 
tractament d’aigua amb la funció d’afavorir la biodi-
versitat de l’entorn.

La preservació de la diversitat biològica és impres-
cindible per fer front a l’emergència climàtica. Les 
dades que llança l’informe de 2020 de la Perspec-
tiva Mundial sobre la Diversitat Biològica de Naci-
ons Unides alerten que no s’ha aconseguit plena-
ment cap de les 20 metes del Pla Estratègic per a 
la Diversitat Biològica 2011-2020, fet que amenaça 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i dificulta els esforços per fer front al 
canvi climàtic.

Un projecte únic per recuperar el nenúfar blanc
i preservar la biodiversitat

Així mateix, la pandèmia ha posat de manifest el 
vincle entre la pròpia salut i la salut dels ecosiste-
mes, i fa que sigui necessari impulsar accions deci-
dides per part de les institucions, les empreses i la 
societat per protegir i recuperar la biodiversitat amb 
urgència.

És per aquest motiu que un dels objectius prioritaris 
per a Agbar, com a companyia gestora dels serveis 
del cicle integral de l’aigua i serveis mediambientals, 
és la protecció i recuperació dels espais naturals, 
meta que s’emmarca en el seu pla estratègic de 
Desenvolupament Sostenible (2017-2021).

Actualment, en el 100% de les instal·lacions d’Ag-
bar a Catalunya i Balears que es troben dins d’es-
pais protegits, s’estan realitzant diagnosis i plans 
d’acció per a la preservació i recuperació de la bio-
diversitat. Així mateix, el 100% de les instal·lacions 
disposen d’un protocol per controlar les espèci-
es invasores (que representen una amenaça per a 
espècies autòctones) i aquest any s’assolirà l’objec-
tiu d’eliminar els productes fitosanitaris en totes les 
instal·lacions.

L’objectiu d’Agbar és assolir la preservació de la 
biodiversitat en totes les seves instal·lacions i seguir 
impulsant projectes de conservació dels ecosis-
temes aquàtics, com el del nenúfar blanc. Aquest 
esforç va ser reconegut per la Comissió Europea el 

2018, que va guardonar la companyia amb l’Euro-
pean Business Awards for the Environment (EBAE),
per la seva política de biodiversitat i pel seu pla de 
naturalització d’instal·lacions d’aigua.

“Apostem per restablir les funcions ecològiques dels 
espais ocupats per les instal·lacions i afavorir la bio-
diversitat local dels entorns on operem”, ha explicat 
la responsable de Biodiversitat d’Agbar, Clara Rovi-
ra. I ha afirmat que “amb aquesta finalitat, duem a 
terme diagnòstics i plans d’acció de biodiversitat 
per convertir les instal·lacions en espais multifunci-
onals que preservin les funcions ecològiques, afa-
voreixin la biodiversitat local i els serveis ambientals 
que ens proporcionen”.

L’any 2020, es va posar en marxa el programa 
“BiObserva STOP-invasores”, amb l’objectiu de 
tenir protocols de control d’espècies invasores de 
flora a les instal·lacions de tractament d’aigua. Avui 
dia, bona part de les plantes de tractament d’aigua 
de Catalunya ja han fet la identificació d’espècies 
invasores i s’estan començant a fer plans de con-
trol.

Així mateix, el programa de voluntariat corporatiu 
“BiObserva Voluntariat”, impulsat per Agbar amb 
la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia, té 
com a objectiu implicar als professionals de la com-
panyia en la conservació de l’entorn natural així com 
aportar dades per a l’estudi de les aus. 

La meta global d’Agbar és actuar davant la pèrdua 
de biodiversitat en els ecosistemes i contribuir a 
la seva preservació per assolir la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer front 
a l’emergència climàtica. Protegir la biodiversitat és 
preservar la vida del planeta.

Apostem per restablir les 
funcions ecològiques dels espais 
ocupats per les instal·lacions i 
afavorir la biodiversitat local dels 
entorns on operem
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En primer terme, els terrenys agrícoles entre Malla i Santa Eugènia al costat de la C-17

Dues sol·licituds més per a unes 
100 hectàrees de parcs solars, ara 
a Santa Eugènia, Gurb i Malla

En el pacte del nou govern de la Generalitat es planteja fer un pla territorial d’energies renovables

Santa Eugènia/Malla/Gurb

Guillem Rico

Un total de 96,4 hectàrees 
més de sòl per instal·lar pla-
ques fotovoltaiques, majori-
tàriament camps de conreu, 
són les que s’han sol·licitat la 
darrera setmana a la Ponèn-
cia d’energies renovables de 
la Generalitat, l’òrgan que 
analitza la viabilitat dels 
avantprojectes de parcs foto-
voltaics i eòlics. Són dues 
peticions més, la que anome-
nen instal·lació fotovoltaica 
Cedre, que afectaria 46,74 
hectàrees entre Santa Eugè-
nia (32,74) i Malla (14), i la 
instal·lació Castanyer, amb 
47,6 hectàrees, a Gurb. A cada 
parc solar es podrien gene-
rar 46,7 MW d’energia. La 
proliferació d’aquests macro-
projectes va en augment i des 
de principis d’aquest 2021 ja 
s’han presentat set projectes 
que sumarien un total de 
271,97 hectàrees, que ara 
estan pendents de resoldre. 
Gil Salvans, tècnic respon-
sable de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona (ALEO), 
creu, però, que encara podri-
en aparèixer en les properes 

setmanes alguns projectes 
de macroparcs més de 25 o 
50 hectàrees a la plana. “Pre-
vèiem uns cinc parcs de cin-
quanta hectàrees” vinculats 
al mateix grup empresarial, 
apunta Salvans. Com recor-
da l’alcalde de Gurb, Josep 
Casassas (UpG-AM), aniria 
lligat als avals que hauria 
presentat aquest grup per 
explotar els 315 megawatts 
que es podrien evacuar des de 

l’Estació Transformadora de 
Vic. Aquest grup empresarial 
hauria presentat avals per 
tenir els drets d’explotació 
per aquesta quantitat i tenen 
un termini per presentar els 
projectes que acabaria aviat. 

El parc fotovoltaic Cedre 
és el primer gran projecte 
que afecta Santa Eugènia de 
Berga, i la zona coincideix 
amb el traçat que s’estudiava 
per la pota sud, la carretera 

que havia d’enllaçar la C-17 i 
la C-25 pel sud de Vic. L’alcal-
de, Xevi Fernández (JxCat), 
considera que “d’entrada 
posar plaques solars seria 
positiu” perquè aposten per 
la transició energètica, però 
“una altra cosa són els temes 
especulatius” que hi poden 
haver al darrere, que no com-
parteixen. Per ara a l’Ajun-
tament no hi han entrat cap 
projecte i quan el tinguin “ho 

haurem de valorar” per fer les 
al·legacions corresponents. 
Creu que la ponència ambi-
ental ja hauria de tenir en 
compte si és desmesurat o no. 
De fet, com apunta Salvans, 
també confien en el fet que 
el nou pacte de govern a la 
Generalitat preveu una mora-
tòria perquè la ponència no 
doni viabilitat a cap projecte 
d’alt impacte territorial en 
sòls d’alt valor agrícola ni en 
territoris on hi hagi “una gran 
acumulació de projectes”. 
Així es planteja un Pla terri-
torial d’energies renovables 
per dibuixar el mapa d’espais 
adients. 

Amb aquests dos nous pro-
jectes Gurb té peticions per 
a 93,4 hectàrees en terrenys 
que Casassas considera que 
són de categoria 1 i 2, un fet, 
però, que en les al·legacions 
hauran de demostrar. En 
aquest sentit l’alcalde recla-
ma un mapa de sòls per clas-
sificar les categories. Des de 
Malla, on acumulen peticions 
per a 61 hectàrees a banda i 
banda de la C-17, l’alcalde, 
Eudald Sentmartí (UpM), 
lamenta també que es presen-
ten uns projectes que agafen 
per sorpresa els propietaris 
de les finques “de gran valor 
agrícola”. Fa un mes van 
aprovar una suspensió de lli-
cències d’un any “de manera 
preventiva”. Un període en 
què treballaran per incloure 
el model que volen de parcs 
solars al nou pla urbanístic 
que estan elaborant.

Segons l’ALEO, el model 
ideal seria parcs de màxim 10 
hectàrees, distribuïts per tota 
la comarca i gestionats per 
comunitats energètiques.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Alumnes de 4t d’ESO de l’escola Vedruna Escorial de Vic presentant les seves campanyes la setmana passada

La Federació d’ADF d’Osona desenvolupa campanyes de conscienciació per preservar 
l’entorn natural a través d’un projecte d’aprenentatge i servei amb els centres educatius

Prevenció d’incendis des de l’educació

Vic

G.R.

A través d’un conte per 
explicar als més petits, d’uns 
vídeos per passar per totes les 
aules a primera hora del matí 
o d’altres píndoles audiovisu-
als sobre consells de preven-
ció per difondre a través de 
les xarxes socials. És el resul-
tat de les campanyes per a la 
prevenció d’incendis forestals 
que han elaborat tres grups 
de 4t d’ESO de l’escola Vedru-
na Escorial de Vic en el marc 
del projecte d’Aprenentatge i 
Servei (APS) que ha impulsat 
la Federació d’Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF) 
d’Osona. 

 La setmana passada els 
joves presentaven les seves 
propostes després d’unes 
setmanes en què a través de 
les ADF han après diversos 
aspectes relacionats amb els 

mateixos centres educatius 
–en el cas de l’Escorial es 
farà extens a totes les esco-
les Vedruna– i a tothom qui 
segueixi els centres educatius 
i les ADF a través de les xar-
xes socials. 

El projecte, que s’havia ini-
ciat l’any passat, es va haver 
d’aturar a causa de la pandè-
mia i s’ha reprès aquest curs. 
Hi participen cinc centres 
educatius d’Osona, que repre-
senten un centenar d’alum-
nes repartits en 15 grups que 
han presentat una proposta 
cadascun. Segons Bartomeu, 
la idea és que de cara al curs 
que ve puguin arribar a més 
instituts. 

Des de les ADF asseguren 
que amb la pandèmia hi ha 
hagut més massificació de 
l’entorn natural, un fet que 
els preocupa de cara a l’estiu. 
Pel que fa al risc d’incendi, 
malgrat les pluges de les 
darreres setmanes, com que 
l’hivern ha estat sec, segons 
Bartomeu, esperen que aug-
menti la humitat i l’estat 
hídric de la vegetació els pro-
pers dies per reduir-lo. 

Per la consciència social, els 
alumnes hi hauran aportat el 

principals objectius d’aques-
tes associacions, l’extinció i la 
prevenció d’incendis. Jaume 
Bartomeu, coordinador de la 
federació d’ADF, explicava 
que el projecte d’APS va sor-

gir l’any passat per treballar 
un altre dels objectius que 
tenen, el de la conscienciació 
ciutadana: “Transmetre a la 
societat els riscos d’incendis”. 
D’aquesta manera, expliquen 

als alumnes què fan i els 
joves fan un retorn a través 
d’un servei a l’entitat, que en 
aquest cas són les campanyes 
de divulgació i conscienciació 
al seu entorn més pròxim, els 
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Centelles traça les seves línies 
de futur en un pla de mandat

L’equip de govern porta al ple un document consensuat que s’obre també a l’oposició

Centelles

Vicenç Bigas

Les línies de futur de Cente-
lles han quedat traçades en 
un pla de mandat que s’haurà 
de ratificar en el ple de dime-
cres vinent i que aquesta 
setmana van presentar els 
vuit regidors de l’equip de 
govern a l’espera de les apor-
tacions que es puguin inclou-
re provinents de l’oposició. 
La pandèmia ha endarrerit 
l’aprovació que es volia dur a 
terme l’any passat d’un docu-
ment que es complementarà 
abans d’acabar l’any amb un 
pla d’acció municipal, que al 
mateix temps s’alinea amb 
els 17 objectius de desen-
volupament sostenible de 
l’Agenda 2030. “És un pla 
viable i ambiciós per millorar 
Centelles”, defensa l’alcalde, 
Josep Paré (PSC), que consi-
dera que “els fons europeus 
ens donaran una oportuni-
tat” per desenvolupar-lo. 
Carme Sayós (JxCat) en va 
destacar “l’accent plural”, 

urbà”, segons la regidora de 
Cultura, Anna Chávez, amb 
el trasllat de la biblioteca. 
Chávez també va avançar 
la creació d’una illa cultu-
ral, aprofitant que el Casal 
Francesc Macià, el Casal Par-
roquial, La Violeta, l’Escola 
d’Adults i la tot just adquiri-
da casa de Can Pujol, que ser-
virà per a les entitats, “estan 
molt junts i és el moment de 
revitalitzar-los”.

A més de les obres que 
s’estan duent a terme per 
regularitzar el sector de Sant 
Pau, l’ampliació del polígon 
industrial és un altre dels 
projectes a desenvolupar en 
matèria urbanística. També 
es vol millorar la recollida 
selectiva amb contenidors 
intel·ligents, convertir la 
Policia Local en un cos de 
proximitat, reduir la sinis-
tralitat i potenciar el compli-
ment del codi de circulació o 
fomentar la pràctica esporti-
va en totes les franges d’edat.

Les 12 accions que s’in-
clouen al Pla Estratègic 
d’Educació i Cultura, el Pla 
de Participació Ciutadana, 
la creació de l’Escola d’Art 
o d’una oficina d’habitatge 
són altres de les mesures 
que s’inclouen en un pla 
que, segons l’alcalde, “hi ha 
musculatura econòmica” per 
poder complir, garantint que 
“tots els serveis deficitaris es 
puguin cobrir”.
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Els vuit regidors de l’equip de govern de Centelles, format per PSC, JxCat i CUP, sota el Portal

ja que “allò que ha proposat 
el nostre grup municipal ha 
estat recollit al pla”. En la 
mateixa línia, Víctor Barquer 
(CUP) assenyalava que “els 

dos elements cabdals del 
nostre programa, participa-
ció i habitatge, han quedat 
reflectits”.

L’adquisició del Palau dels 

Comtes converteix aquest 
equipament en pedra angular 
del futur de Centelles per-
què esdevindrà “un centre 
important de trobada al nucli 
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Prevenint amb atenció total
L’ABS Ribes-Campdevànol incorpora un equip de suport per atendre de manera integral 

les persones amb necessitats complexes i prevenir un deteriorament més accelerat
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D’esquerra a dreta, Pilar Vilà, Judit Hernández, Elisenda Puy (a la pantalla), Alba Marty i Dolors Cubí

Campdevànol

Eloi Puigferrer

La pandèmia ha posat al 
límit tant el sistema sanitari 
català com els pacients que, 
no només per Covid-19, han 
patit un deteriorament del 
seu estat de salut. Però un 
cop el coronavirus ja hagi 
passat de llarg, les necessitats 
mèdiques de tots aquests 
pacients seguiran més vigents 
que mai, i alguns d’ells poden 
trobar-se en un estat més 
que complex. Per combatre 
aquesta realitat, l’ABS Ribes-
Campdevànol va posar en 
marxa un equip multidisci-
plinari de suport que centra 
la seva acció a atendre de 
manera integral a tots els 
pacients que, bé per les seves 
patologies o per l’estat social 
o econòmic, conviuen en una 
situació molt més complexa. 

“Tractem casos amb una 
complexitat clínica elevada, 
però ho fem de la manera 
més optimitzada possible, 
prenent les decisions entre 
tot l’equip multidisciplinari”, 
explica Dolors Cubí, geriatra. 
Aquest equip que mencio-
na la sanitària està format 
per infermeres, metgesses, 
gestores de cas, geriatres i, 
fins i tot, una treballadora 
social que és l’encarregada de 
detectar i gestionar els casos 
sobre el terreny. “Ho tre-
ballem de manera conjunta 
amb la finalitat de prevenir 
futures patologies i evitar 
que es compliqui cada cas”, 

afirma Elisenda Puy, treballa-
dora social de pobles petits. 
“Tenim en compte tots els 
punts de vista, i cada setmana 
ens reunim per tractar un cas 
i veure quin pla d’acció s’ha 
de seguir amb cada pacient. 
Cada persona és un món”, 
afegeix Alba Marty, inferme-
ra i gestora de cas. 

Actualment, en l’àmbit 
d’acció en què treballen 
aquests cinc equips mul-
tidisciplinaris repartits 
entre Ribes de Freser i 
Campdevànol hi ha “una 
cinquantena de pacients amb 
necessitats complexes”, com 
afirma Marty, tot i que és 

cert que “hi ha una renovació 
constant de pacients, ja que 
alguns es detecten més tard 
i entren, o d’altres surten 

d’aquesta llista. L’actualit-
zem sempre dues vegades a 
l’any per estar al dia”, afegeix 
la gestora de cas. Fent-ho tot 

sempre “seguint les volun-
tats de la família i també els 
desitjos de cada persona”, 
com remarca Cubí, analit-
zen cada cas en concret per 
decidir quines accions s’han 
de seguir per tractar a cada 
pacient. 

“Mirem d’avançar-nos als 
problemes que puguin sorgir 
i programem en cada reunió 
totes les intervencions que 
s’hagin de fer en cada un dels 
àmbits”, explica Pilar Vilà, 
metgessa d’atenció primària 
del CAP de Campdevànol. 
Els pacients que tracten “no 
necessiten una intervenció 
urgent, més enllà d’alguna 

necessitat mèdica concreta”, 
sinó que són persones que 
necessiten “una atenció a 
llarg termini, tant social com 
mèdica”, explica Cubí. Per 
aquest motiu “no només els 
fem un seguiment al centre 
hospitalari”, sinó que també 
estudien com és casa seva 
i miren d’adaptar-la “a les 
necessitats que puguin sor-
gir”, afegeix Judit Hernán-
dez, infermera de l’equip. I 
és que, en essència, davant 
dels casos més complicats, 
avançar-se als possibles pro-
blemes que puguin aparèixer 
és estalviar feina i patiment a 
tothom en un futur.

Entre els 22 centres 
més innovadors de 
Catalunya
Campdevànol L’ABS 
Ribes-Campdevànol va ser 
escollida com un dels 22 
centres catalans exemplars 
pel que fa a innovació de 
la gestió sanitària i clí-
nica a Catalunya, segons 
publica un estudi elaborat 
per la Societat de Gestió 
Sanitària. Aquest estudi, 
avalat pels més de 500 
professionals que formen 
l’entitat, destaca la progra-
mació de visites, la dotació 
de més prestacions als 
equips administratius, la 
introducció de videocon-
sultes entre professionals 
de l’atenció primària i el 
servei de traumatologia 
de l’hospital i la creació 
d’equips multidisciplina-
ris per atendre persones 
complexes com a princi-
pals aspectes que aporten 
valor a l’Àrea Bàsica de 
Salut de Ribes de Freser i 
Campdevànol.

Està format 
per infermeres, 

metges, geriatres 
i treballadores 

socials 

L’AFMMO crearà Osona Famílies

Vic L’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona ha ampliat la seva marca 
amb Osona Famílies, per treballar i ajudar a 
millorar el benestar i la qualitat de vida de 
les persones. L’associació atendrà les deman-
des de familiars de persones amb malalties 
mentals, addiccions o trastorns d’aprenen-
tatge. També treballarà amb l’ajuda mútua 

de familiars i pacients experts, a més de fer 
formació i transmissió del coneixement. 
La nova imatge es va escollir en un concurs 
amb alumnes de l’Escola d’Art de Vic i la 
guanyadora va ser Clara Sánchez. El jurat, el 
van formar dos membres de l’associació, dos 
professors de l’Escola Superior de Disseny i 
Arts Plàstiques de Catalunya i un represen-
tant de l’Ajuntament de Vic.        
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El Consell de Dones 
de Ripoll estudia 
incorporar-hi homes

Ripoll La primera reunió del 
Consell de Dones de Ripoll 
que es va celebrar dimarts 
passat va servir per perfilar 
aquest nou òrgan municipal, 
que decidirà en la pròxima 
reunió si serà íntegrament 
femení o acceptarà la presèn-
cia d’homes. Entre les prime-
res idees que es van recollir 
hi ha l’objectiu d’esdevenir 
un consell consultiu i vincu-
lant, de caràcter intergene-
racional i intercultural. Tot i 
que preveu tenir un caràcter 
assembleari i serà necessària 
la majoria simple per pren-
dre decisions, també s’ha 
establert que si el nombre de 
participants és elevat, podria 
tenir presidència, vicepresi-
dència i treballar en format 
de plenari. El Consell de 
Dones de Ripoll es va cons-
tituir a principis del passat 
mes de març. J.R. 

El Casal Camprodoní 
acull el film del 
Balandrau
Camprodon El cinema 
Casal Camprodoní acollirà 
aquest diumenge la projecció 
Balandrau, infern glaçat. El 
film començarà a les 5 de la 
tarda, i comptarà amb l’as-
sistència dels protagonistes 
que compartiran les seves 
experiències amb el públic. 
Les entrades gratuïtes es 
troben a l’Oficina de Turis-
me, i l’acte tindrà aforament 
limitat.

Àlex Bosch presenta 
el seu segon llibre
Sant Joan de les Abades-

ses La presentació del llibre 
Prematur. 82 dies entre la 
foscor i l’esperança es farà el 
proper dissabte, 22 de maig, 
a les 6 de la tarda, al Palau de 
l’Abadia de Sant Joan. L’acte 
anirà a càrrec de Josep Gar-
riga i el mateix autor, Àlex 
Bosch.
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L’estat en què va quedar el vidre d’una botiga de la rambla del Passeig

“Els lladres van deixar tot  
el recorregut tacat de sang”

Roben en dos establiments comercials més del centre històric de Vic

Vic

G.R.

El degoteig de robatoris en 
establiments comercials 
del centre de Vic no s’atura. 
El darrer, la matinada de 
dimarts a la botiga Natura 
de la rambla del Passeig, on 
aquest dijous a la tarda enca-
ra hi tenien una porta pro-
visional a l’espera d’arreglar 
el vidre que van rebentar els 
lladres. Segons explicaven 
des de l’establiment, hi van 
accedir passades les 3 de la 
matinada. Els autors, que 
segons han pogut saber eren 
tres nois joves, van arrencar 
la caixa enregistradora, però 
la dependenta apuntava que 
n’havien tret els diners el dia 
anterior i pràcticament no 
hi van trobar res. Tot i això, 
va provocar tot l’enrenou 
de reparar els danys i fer les 
denúncies pertinents. La pro-
pietària mostrava inquietud 
davant d’uns fets reiterats 
les darreres setmanes: “Ja fa 
molts dies que hi ha robato-
ris a tot el barri” i els comer-

uns metres i girar cua i ho 
saben perquè un dels autors 
s’hauria fet un tall amb el 
vidre en rebentar la porta 
per entrar i “va deixar tot el 
recorregut tacat de sang”. De 
fet, no és la primera vegada 
les darreres setmanes que els 
lladres es tallen en rebentar 
les portes. En aquest cas no 
van poder arribar a la caixa 
dels diners perquè queda 
més endins i es va disparar 
l’alarma abans, comentava, 
per tant, no es van endur res. 
Segons deia, els autors eren 
dos i un s’hauria esperat a 
fora, segons han pogut saber 
a través de les càmeres de 
videovigilància que estan 
analitzant els Mossos. Vilaró 
reclamava mesures a les poli-
cies, a Vic Comerç i a l’Ajun-
tament per intentar frenar 
els robatoris. També era crí-
tica perquè considera que la 
fórmula per posar les denún-
cies els dificulta la gestió. 

Fa quinze dies des de Vic 
Comerç van enviar una carta 
adreçada a l’alcaldessa i a 
les regidories de Comerç i 
Seguretat per traslladar-los 
la preocupació i la sensació 
d’inseguretat que pateixen 
els botiguers per uns fets 
que no eren habituals a la 
ciutat.

De moment, pels darrers 
no hi ha detinguts i segons 
els Mossos la investigació 
continua oberta.

ciants se senten impotents. 
Aquesta mateixa sensació 

la mostraven des de la botiga 
Colom Forever, de la plaça 
de la Pietat, on l’alarma va 

espantar els lladres la set-
mana anterior, la matinada 
del 13 de maig, explicava 
Mònica Vilaró. Tot i això, 
els autors van poder entrar 

L’enxampen quan 
estava robant a dins 
d’una furgoneta

Vic La matinada de dime-
cres, una patrulla de paisà 
dels Mossos d’Esquadra va 
detectar un home en actitud 
sospitosa a l’interior d’una 
furgoneta estacionada a la 
plaça Divina Pastora de Vic. 
Quan s’hi van acostar van 
veure que hi havia el bombí 
de la porta xafat i que l’home 
estava robant a l’interior. Els 
agents van procedir a la seva 
detenció. En les últimes set-
manes, la policia catalana ha 
incrementat els patrullatges 
nocturns tant amb cotxes 
logotipats com de paisà.

Busquen un veí de 
Castellterçol que va 
desaparèixer dilluns

Castellterçol/Centelles 

Des de dilluns es busca un 
veí de Castellterçol de 32 
anys que hauria desapare-
gut a l’entorn de la zona del 
Puigsagordi, entre Centelles 
i Balenyà. En un punt proper 
s’hi va detectar el seu vehi-
cle. En les últimes hores s’ha 
obert la recerca a persones 
que coneguin el terreny. Qui 
vulgui col·laborar s’ha de 
dirigir al punt de control al 
Gra d’Or de Balenyà. 

Promoció vàlida només per a nous subscriptors

el9nou.cat/subscriute  l 93 889 49 49
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La cuidem per tu!

RIPOLLèS

LOCAL
RENOVAT

· Presa de corrent
· Pàrquing cobert
· Punt de buidatge d’aigües grises

606 85 25 99 6

Disposem de bicicletes elèctriques per a la teva autocaravana 
o caravana. Si hi estàs interessat, visita la nostra web:

www.spintabikes.com
605 87 42 52 6

Ctra. Barcelona-Puigcerdà km 112, 5
Colònia Herand - Campdevànol www.totcaravanesripolles.cat
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Malestar després de rebre multes 
d’aparcament a l’Illa Càrnia de Vic

Vic Una trentena de treballadors de l’Illa Càrnia van ser 
multats per aparcar en una zona on segons la Guàrdia Urba-
na està prohibit. Els afectats, però, es queixen que al lloc on 
se’ls va sancionar “no hi ha cap senyalització que hi limiti 
l’aparcament”. Els punts polèmics són les cantonades dels 
carrers del voltant de l’Illa Càrnia, com per exemple l’en-
creuament entre el carrer Sant Llorenç Desmunts i el carrer 
Sant Francesc s’hi Moria (a la foto). Els treballadors afec-
tats reclamen que se’ls retiri la sanció de 200 euros, i en cas 
que no es pugui aparcar en aquests punts “ho senyalitzin de 
manera clara i amb pintura al terra”. Des de l’Ajuntament 
de Vic apunten que es van fer avisos previs de la possibilitat 
de sanció, però molts treballadors no se’n van assabentar. 
“Cada setmana hi ha gent que torna de vacances, canvien 
els torns o fins i tot no dominen bé l’idioma”, expliquen tre-
balladors de l’Illa Càrnia.
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La benzinera Feixas Aulet de la carretera de Roda, a Vic

Tercer robatori en un mes 
en una gasolinera de Vic

Es van endur tabac i alcohol d’aquesta i d’una altra benzinera de la ciutat 

Vic

G.R.

Cartrons de tabac, dues 
ampolles de whisky i el canvi 
que hi havia a la caixa enre-
gistradora. És el que es van 
endur els lladres que la mati-
nada de dimarts van robar 
per tercera vegada en un mes 
a la benzinera Feixas Aulet 
de la carretera de Roda, a 
Vic. Aquest cop, apunta el 
propietari, Isidre Feixas, no 
va ser com el segon, en què 
els lladres ho van fer a pun-
ta de pistola quan la botiga 
de la gasolinera encara era 
oberta, sinó com el primer: 
“Van doblegar la porta, van 
trencar el vidre i van arren-
car el sensor de l’alarma”, tot 
i que es va disparar de totes 
maneres. El responsable 
explica que els fets van tenir 
lloc al matí, una estona abans 
d’obrir l’establiment i coin-
cidint amb el canvi de torn 
de la policia: “Saben que a 

aquesta hora hi ha poca poli-
cia al carrer, ho tenen con-
trolat”. Des de l’establiment 
han facilitat les imatges que 
han enregistrat les càmeres i 
segons diu, la policia “tenen 
controlats” els lladres i es 
tractaria de reincidents als 
quals ja han detingut diver-
ses vegades. Feixas lamenta 
que tot i això “no hi poden 

fer res i estem amb una inse-
guretat total”. 

Uns minuts abans, la 
mateixa matinada, segons 
han confirmat els Mossos, 
va saltar l’alarma de la ben-
zinera BP del carrer Torelló, 
a causa d’un altre robatori. 
Allà també van trencar el 
vidre i van sostreure encene-
dors i paper de fumar.

    PUBLICITAT Serveis
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Carles Mercadal 
i Palomera

1r aniversari de la mort de

El proper dia 23 de maig a les 11 del matí
es dirà una missa en record seu a la parròquia 
de la Divina Pastora (Els Caputxins) de Vic.

Vic, maig de 2021

Els que t’hem estimat et recordem

Marcel Serra
i Roger

Morí cristianament el dia 17, a l’edat de 79 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Conxita Llorà Camós; fills, Imma i Adrià, Raquel 
i Jordi; nets, Adrià i Èlia, Oleguer i Laia; germans polítics, 
nebots, cosins i família tota, en participar-vos tan sentida pèrdua, 
preguem que el tingueu present en les vostres oracions i us agraïm 
les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a l’acte de 
l’enterrament.

Sant Pere de Torelló, maig de 2021
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El Molí Petit 
de Sant Joan 
recuperarà el 
canal que hi feia 
arribar l’aigua

St. Joan de les Abadesses

J.R.

El canal del Molí Petit de Sant 
Joan de les Abadesses tornarà 
a tenir captació d’aigua per 
completar-ne la recuperació 
total. La Diputació de Girona 
ha tret a licitació les obres de 
recuperació dels darrers cent 
metres de canal per tal de fer 
arribar l’aigua a través d’una 
canonada soterrada. L’actu-
ació tindrà un pressupost de 
185.461 euros. El canal va 
quedar afectat en les últimes 
dècades a causa d’una eslla-
vissada, la creació de la via 
verda, i per terra i vegetació 
que el van acabar taponant. 
L’obra garantirà l’abastiment 
d’aigua per habilitar un molí 
del qual ja s’ha recuperat la 
bassa i el mecanisme de mol-
ta. L’aigua que arribava pel 
canal es captava al gorg del 
Gall de la riera d’Arçamala.

L’actuació també afectarà 
la millora en l’eficiència 
energètica de l’edifici, amb la 

instal·lació d’aïllant tèrmic a 
façanes i coberta, la substitu-
ció de la caldera de gasoil per 
una de biomassa, la millora 
del paviment de la primera 
planta i la instal·lació d’una 
escala d’emergència. A l’exte-
rior del Molí es perllongaran 
les escales d’accés al parc de 
les Mudes i s’esponjarà la 
vegetació de sobre el mur 
que n’havia malmès diversos 
trams. El temps previst per 
executar aquesta obra serà 
de sis mesos.

L’ecomuseu El Molí Petit 
és un centre d’interpretació 
dels molins hidràulics i de 
l’ecosistema fluvial, gesti-
onat pel Centre d’Educació 
Ambiental Alt Ter des de 
2004. Aquest antic molí fari-
ner ja estava actiu al segle 
XIV, i a través d’un projecte 
de rehabilitació s’ha conver-
tit en un espai divulgatiu on 
es promouen activitats cultu-
rals i mediambientals, relaci-
onades sobretot amb la fauna 
i l’entorn natural proper. 
La meitat del cost d’aques-
tes obres de recuperació 
les aportarà un fons Feder, 
mentre que la Diputació i 
l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses es repartiran 
l’altra meitat.

Aquest antic 
molí fariner ja 
estava actiu al 

segle XIV

Es decideixen 
els pressupostos 
participatius a Ripoll

Ripoll La votació de la ciu-
tadania ha decidit que els 
115.000 euros per a inversi-
ons es destinin a la reforma 
de la pista poliesportiva i 
el parc infantil del barri de 
Vista Alegre, així com també 
a la millora de l’accessibilitat 
del pont de Calatrava. D’altra 
banda, la dotació de 15.000 
euros pensada per destinar a 
algun servei a la ciutadania 
es dedicarà a crear un pro-
jecte per reduir la presència 
de femtes de gossos a la 
via pública. Després que la 
ciutadania fes 92 propostes, 
52 van superar la validació 
dels tècnics municipals i es 
van posar a votació. Al llarg 
del procés 674 persones han 
participat en la votació. En la 
majoria dels casos el vot va 
ser telemàtic, ja que aquesta 
edició ha estat marcada per 
la Covid-19. La proposta més 
votada en l’àmbit d’inversi-
ons va rebre 183 vots, i en 
l’apartat de serveis el projec-
te per eliminar caques de gos 
va sumar 53 vots.

Convocat el 
segon Premi 
Anastasi Aranda

Taradell Amb l’objectiu 
d’estimular la investigació 
feta en català sobre qual-
sevol àmbit cultural tot 
reconeixent el millor treball 
de recerca dels alumnes de 
Batxillerat, els ajuntaments 
de Taradell, Santa Eugènia 
de Berga, Seva i Viladrau 
han convocat la 2a edició 
del Premi Anastasi Aranda. 
Poden optar al premi tots 
aquells treballs de recerca de 
Batxillerat corresponents al 
curs 2020/21, elaborats per 
alumnes de qualsevol centre 
educatiu de Catalunya. Els 
treballs es poden presentar 
fins al 30 de juny a través del 
correu electrònic <taradell@
taradell.cat>. El premi està 
dotat amb 1.200 euros.

Un centenar d’alumnes recullen 260 
quilos de residus als rius de Ripoll
Ripoll Un centenar d’alumnes van participar 
dissabte passat en la campanya Let’s Clean 
Up Europe de recollida de deixalles a l’entorn 
fluvial de Ripoll, on van acumular 260 quilos 
de residus. Els estudiants de l’IES Abat Oliba 
van pentinar la font del Tòtil, Can Guetes, 

la devesa del Pla i la zona del Roig, recollint 
140 quilos de ferralla i 120 més de residus. 
Aquests últims van tractar-se íntegrament 
com a rebuig després de ser examinats per 
l’empresa concessionària del servei de gestió 
de residus. L’activitat s’hauria hagut de cele-
brar una setmana abans, però la coincidència 
amb la festa major va ajornar-ho set dies. J.R.

El Consell de la Infància de Manlleu 
planta arbres al passeig del Ter
Manlleu Els 5.000 euros amb què compta el 
Consell Municipal de la Infància de Manlleu 
es destinaran aquest curs a fer del passeig del 
Ter un espai més educatiu, la proposta gua-
nyadora entre les cinc que van votar els nens 
i nenes de 5è i 6è de les escoles de la ciutat. 

Una de les accions que ja s’han portat a terme 
ha estat una plantada d’arbres. Els regidors i 
regidores infantils van treballar dimecres amb 
la brigada per acabar de deixar l’espai a punt. 
Núria Martínez, regidora de Participació Ciu-
tadana, destaca que “es dona molta importàn-
cia a les seves propostes”. La setmana que ve 
presenten tot el seu pla per al passeig del Ter. 

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
M

A
N

LL
EU



NOU9EL PUBLICITAT

Piscina
intel·ligent

Piscina
intel·ligent

Piscina
intel·ligent

Piscina
intel·ligent

Piscina
intel·ligent

  Vicreu
  Vicreu
  Vicreu_Oficial

T 93 889 33 52
vicreu.net
#jardineriainteligent

Neda, pren el sol, llegeix, juga,
mira els núvols i gaudeix al màxim
de la teva piscina en perfecte estat, 
netejant-la de la manera més intel·ligent.

Vine abans de l’agost, prova un
Polaris W-Line i queda-te’l a casa
amb fins a 100 € de descompte!

• ConvenCionals
• DesborDants
• amb fusta
• amb Coberta
• amb hiDromassatge...

· botiga amb tot tipus de complements i accessoris
· Pressupostos a mida

piscinesmartí

pol. ind. mas Galí · c. Lleida, 3 · GUrB · tel. 637 527 329 · www.piscinesmarti.com

ara és el moment!
No esperis més i truca
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Arriba el bon temps, i com no 
podria ser d’una altra manera 
volem estar més bé que mai a 
casa, però no només a l’interi-
or sinó de forma molt clara a 
l’exterior. Per això en aquesta 
pàgina us deixem tres exem-
ples claus del benestar exteri-
or. Ja que la clau és gaudir de 
les plantes i mobles que neces-
sitem per a cada espai aquí tro-
bareu un professional d’aquest 
sector. Al mateix temps tot 
el que és imprescindible per 
a la cura exterior, com tenir 

un bon tall de gespa, o de les 
eines adequades, aquí també 
teniu un punt de referència on 
trobareu tot l’assessorament 
necessari. I per als que busqueu 
la cirereta de l’exterior, com 
pot ser una piscina, aquí també 
teniu l’oportunitat de trobar 
un professional del sector que 
segur que us posarà l’exemple 
més adequat per a cada cas. 
En definitiva, del bon temps 
n’hem de poder gaudir amb els 
nostres i tot amb l’ajuda dels 
professionals per a cada ocasió.

Piscines i jardins
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Engego la ràdio perquè necessito 
saber si la notícia que els teatres 
poden augmentar l’aforament del 

50% al 70% d’ocupació es confirma. No només 
ho miro per un interès laboral, us ho confesso, 
és que m’he tornat addicta a cadascuna de les 
micronotícies que van apareixent i que van for-
mant una constel·lació d’esperança que això de la 
Covid ja comença a passar. 

El cas és que la ràdio, estimada ràdio, no només 
no em confirma aquesta notícia sinó que m’ob-
sequia amb un seguit d’informacions que em 
deprimeixen sobremanera. Sento parlar els polí-
tics espanyols i noto com l’energia s’exilia del 
meu cos, fugint d’aquesta inoperància tremen-
da, d’aquesta falsa modernitat i falsa esquerra, 
d’aquest abstenir-se d’una llei, la Trans, que 
havia de donar drets a un col·lectiu que rep per 
totes bandes perquè acumula tots els prejudi-
cis possibles en els ulls dels que els miren i que 
gestiona miserablement les vides, sí, les vides, 
dels joves marroquins que han arribat nedant a 
les costes de Ceuta i que són només un exemple 
més d’unes polítiques migratòries europees que 
no respecten la vida, que no donen valor a l’única 
cosa que ens hauria de definir de veritat com a 
espècie: la humanitat. 

També sento la desídia pel pacte de govern 
d’aquí i penso que els catalans vivim una mica a 
base del plaer negatiu: tenim un dòping brutal 

a l’autoflagelació i a l’autocrítica i no estem mai 
contents amb res. Si no pacten perquè no pacten 
i si pacten perquè pacten i si pacten que com pac-
ten i... mireu, jo ja n’estic molt cansada. 

També sento, no fos cas –i també em depri-
meix–, que l’onada forta de la pandèmia encara 
està per arribar i és la de la salut mental i, en 
especial, la que està afectant els joves. I, mira, 

me’n faig creus que no ho hàgim vist fins ara, 
això. I diria coses que no em correspon a mi de 
dir i que cremen. I ho resumiré amb un “quina 
vergonya, senyores i senyors, quina vergonya!”. 

I tanco la ràdio perquè el complot informatiu 
avui està pensat perquè la meva constel·lació 
d’esperança s’esborri a poc a poc. I no em ve de 
gust, que jo vull arrapar-me a la idea que aviat 
estarem vacunats fins i tot els vells de 40 i que un 
amic es casa el 12 de juny i que, amb sort –qui ho 
sap–, aviat podrem omplir de nou tots els teatres. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Sento parlar els polítics 
espanyols i noto com l’energia 

s’exilia del meu cos, fugint 
d’aquesta falsa modernitat i 

falsa esquerra, d’aquest abstenir-
se d’una llei, la ‘Trans’, que havia 

de donar drets a un col·lectiu 
que rep per totes bandes

EL 9 NOU

Amb la reubicació del mobi-
liari urbà i la delimitació 
amb tanques de l’espai que 
ocuparan els habitatges, 
aquesta setmana han comen-
çat les obres de la plaça de 
la Noguera de Vic. Fa temps 
que els veïns, tant a través 
de l’associació del barri del 
Remei com els joves que 
formen part de Remei Reviu, 
han posat en l’agenda políti-
ca la reivindicació que no s’hi 
facin els blocs d’habitatges 
previstos. El ple de l’Ajunta-
ment de Vic va debatre ara fa 
un any una moció impulsada 
per Remei Reviu que recla-
mava que es mantingués la 
plaça perquè consideren que 

aquesta s’ha convertit en un 
espai de cohesió social. Tot 
i obtenir el suport d’ERC i 
Capgirem, la proposta no va 
prosperar pel vot contrari de 
l’equip de govern de Junts. 
Aquesta reivindicació en un 
barri amb una elevada densi-
tat de població i pocs espais 
verds és tan legítima com la 
que tenen els propietaris de 
fer ús en aquest moment del 
seu dret a construir habitat-

ges en un terreny privat i que 
la normativa urbanística pre-
veu que s’hi facin pisos. La 
gran oportunitat per salvar 
la plaça de la Noguera va ser 
durant la redacció del nou 
POUM en el mandat passat. 
Tots els partits polítics que 
tenien representació al con-
sistori –Junts-PDeCAT, ERC, 
Capgirem, Vic per a Tots, 
PSC i Plataforma Vigatana– 
van participar en el procés 

d’elaboració d’aquest nou pla 
i van negociar diferents pro-
postes per donar el seu vot a 
favor o en contra. D’aquesta 
manera es va aconseguir, 
entre d’altres, reduir l’edifi-
cabilitat de la zona del Graell 
o que el vial del bosc del Puig 
dels Jueus no aparegués en 
el redactat final. En el cas 
de la plaça de la Noguera, 
que llavors era ja com ara un 
espai que els veïns s’havien 

fet seu, es van desestimar 
les al·legacions presentades 
per l’Associació de Veïns del 
Remei. Cal reconèixer, però, 
que es van fer millores al 
projecte que preveia l’ante-
rior POUM. Es va canviar la 
ubicació dels habitatges i es 
va reservar un espai per man-
tenir una petita plaça a la 
confluència del passeig de la 
Generalitat i el carrer Bisbe 
Strauch. Hi ha veïns que ho 
veuen bé i altres que ho con-
sideren insuficient. Pel bé 
de tothom caldria rebaixar 
la tensió que s’ha viscut en 
alguns moments els últims 
dies i posar-se a treballar ple-
gats pels molts reptes pen-
dents que té un barri amb 
moltes potencialitats.

Les obres a la plaça 
de la Noguera de Vic

Complot informatiu
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Carme Brugarola                          

“Ells mai no viuran en el país unitari, no racis-
ta i democràtic que crearà la nostra lluita. Ells 
han mort sense conèixer la llibertat, però han 
mort per la llibertat.” Nadine Gordimer (La 

història del meu fill).

La terra innocent és castigada per habitants sense ànima que 
tenen el poder d’escorxar la llibertat de molts altres habitants, 
sense pietat. Però la lluita existeix, es fan manifestacions per 
aturar la massacre del poble palestí i dies enrere per aturar 
la del poble colombià. I ara mateix veiem les imatges de les 
lluites individuals d’immigrants que nedant arriben exhausts 
a Ceuta, on l’exèrcit espanyol els espera per retornar-los al 
Marroc. És igual que es vulnerin drets constitucionals o inter-
nacionals. El govern marroquí ha volgut demostrar que té 
la clau de volta per obrir les tanques i escampar la immigra-
ció il·legal a través de la frontera espanyola. L’excusa és que 
Espanya va hospitalitzar el líder del Front Polisario malalt 
de Covid i el motiu fer-se valer, amb aquesta desobediència, 
davant d’uns líders europeus que el paguen perquè controli el 
flux migratori tot dient-los que en vol més. Potser voldria que 
es reconegués la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occi-
dental tal com va fer Trump? Políticament que menors d’edat 
s’abracin desesperats agraint el suport de la Creu Roja no és 
rellevant. Si n’hi ha algun que s’ofega ja no compta. Un menor 
menys que s’haurà d’assistir.

Tampoc compta que per interessos polítics es vulgui confon-
dre sionisme amb judaisme. I una cosa no té res a veure amb 
l’altra. Em remeto a la idea de Ilan Pappé, jueu antisionista, 
quan pensa que el sionisme a Israel s’acabarà per la pressió 
dels jueus del món que voldran posar fi a aquesta xacra que 
martiritza el poble de Palestina, dins dels territoris ocupats, 
amb la pràctica de l’apartheid. La immigració jueva a terres 
palestines s’inicia a començament de segle, després de la 
declaració de Balfour el 2 de novembre de 1917. Els colonitza-
dors anglesos van donar el vistiplau a la creació d’un espai pel 
poble jueu a Palestina sota la ideologia sionista. La gran ocu-
pació va arribar després de la Segona Guerra Mundial. L’any 
1948 es va crear l’estat d’Israel, comandat pels sionistes que, 
des de l’inici, han estat al poder. L’any 1975 l’ONU va emetre 
una resolució que condemnava el sionisme com una forma de 
racisme, resolució que es va anul·lar l’any 1991, després de la 
caiguda del mur de Berlín, sota la pressió de l’aliat incondici-
onal d’Israel, EUA, amb el suport de 85 països més. En la gran 
ocupació, els sionistes van fer creure als jueus que anaven 

a una terra sense poble i no era veritat. Hi ha qui diu que el 
poble palestí paga la factura dels crims d’occident, de la barbà-
rie de l’holocaust. Com és que Alemanya compensi el govern 
d’Israel veient que fa el mateix que els nacionalsocialistes? Els 
sionistes també practiquen la neteja ètnica. Quan ens adona-
rem que aquesta terra té un poble al qual s’hauria d’agrair que 
hagi acceptat la gran immigració jueva?

TRIBUNA

Una terra sense poble  
per un poble sense terra

o
r

el
ia

Desplegament policial 
per una baralla al pas-
seig de Vic

El 5G ja està operatiu en 
nou municipis d’Osona i 
el Ripollès

“Van entrar a prendre 
vistes i després em van 
agafar el patinet”

El grup desmantellat 
a Vic feia pagar fins 
a 10.000 euros pels 
carnets de conduir falsos

Busquen un home de 
32 anys desaparegut a 
Centelles
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2
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4
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El MEV ha apro-
fitat la pausa 
obligada de la 
pandèmia per 
treballar en un 
pla estratègic que 
marca les línies 

mestres dels propers 10 anys. 
Els museus no són instituci-
ons inamovibles i cal que es 
vagin adequant als temps. 

PROTAGONISTES

Pere Aragonès i 
Jordi Sànchez van 
forjar el pacte de 
govern entre ERC 
i Junts dissabte 
en una llarga jor-

nada reunits al mas Soler de 
n’Hug de Prats, que és de 
la família d’Isaac Peraire, 
vicesecretari d’ERC. 

Osona Debats és 
un fòrum que cada 
any aborda una 
qüestió general 
des de l’òptica de 
la comarca i en dei-

xa constància en una publica-
ció. Enguany tenia encara més 
interès perquè  va tractar de 
com encarem la postpandèmia. 

isaac Peraire                
Vicesecretari d’ERC

Miquel Torrents              
Fund. Antiga Caixa Manlleu

Josep M. riba                
Director del MEV

Anna Vila haurà 
de governar en 
solitari fins al 
final de mandat 
després del tren-
cament amb dos 
regidors del seu 

grup (ERC-AM). Un dels 
pobles més petits del Ripo-
llès en habitants és un dels 
més convulsos políticament. 

anna Vila               
Alcaldessa de Setcases

Com és que alemanya compensi el 
govern d’israel veient que fa el mateix 

que els nacionalsocialistes? els sionistes 
també practiquen la neteja ètnica

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
7. Els Llaudet 
van ser uns 
dels últims 
mohicans de 

la filatura. Amb el pes de cinc 
generacions en la indústria, 
van abaixar la persiana l’any 
2006, després d’haver-ho pro-
vat tot per sobreviure davant 
de l’onada de la globalització. 
Eren dels que trepitjaven la 
fàbrica, si més no els que vaig 
conèixer. Per això és recon-
fortant veure que la colònia 
que porta el seu nom té ara 
una perspectiva de futur com-
binant noves activitats indus-
trials amb la divulgació de la 
història passada i la vida dels 

que encara hi resideixen (que 
m’atreveixo a dir que seran 
més en el futur immediat, 
perquè el lloc és atractiu). 
La visita del conseller Calvet 
era un punt i a part en un 
procés llarg de recuperació. 
Tot és molt més complex del 
que sembla vist des de fora: 
només desviar la canalitza-
ció del gas perquè es pogués 
construir la rotonda d’accés al 
polígon des de l’N-260 ha cos-
tat dos anys de llargs i feixucs 
tràmits.  
Diumenge, 9. La Festa Ver-

daguer té un atractiu espe-
cial per la seva meravellosa 
varietat de registres. Dins 
d’un mateix programa, es 
pot assistir a una dissertació 
filològica sobre les variants 
del poema Primavera, a una 
exhibició de ballets popu-
lars amb folguerolencs de 
totes les edats o a un recital 
transgressor i modern a la 
mateixa ermita on Verdaguer 
va sentir que volia ser poeta. 
A Folgueroles, Verdaguer no 
és un nom en la història de la 
literatura, és viu. En qualitat 

de presidents o expresidents, 
hi he vist passar com a con-
vidats d’honor Jordi Pujol, 
Pasqual Maragall, Artur Mas 
i Quim Torra, a més d’altres 
polítics o personatges del 
món cultural, i tots sembla 
que se sentin cridats a dir 
quelcom rellevant sobre el 
país, en la commemoració 
del naixement del poeta que 
ens va salvar la llengua. Torra 
va fer un discurs llarg, fona-
mentat i interessant sobre 
Verdaguer, deturant-se en 
la seva relació personal amb 
l’obra de l’escriptor, pouant 
de la seva ànima de lletraferit 
i editor. Al final, cinc minuts 
sobre política que l’endemà 
són els que destaquem més 
els periodistes. Ell sap que 
serà així, i nosaltres també. 

La colònia Llaudet        
i la Festa Verdaguer

A correcuita
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No ho faré jo, 
ara no tinc prou 
temps ni m’és 
una prioritat, 

però estaria bé que algú ho fes 
(polític, periodista o qualsevol 
ciutadà).

Es tractaria de repassar totes 
les promeses i els projectes que 
s’han fet sobre política cultural 
a Vic i veure fins a quin punt 
s’han fet o no realitat; analitzar 
què s’ha fet realment de tot allò 
projectat i anunciat, i com s’ha 
fet.

Repassar papers i declaraci-
ons. Com a mínim, les conclusi-
ons del “Pla d’Acció Cultural de 
Vic 2018-2025”, un full de ruta 
que contenia “Objectius, Línies 
estratègiques i Mesures”. Som a 
l’equador del període que mar-
ca el Pla i no es veu gaire movi-
ment. Això fa recordar el “Pla 
d’Acció Cultural de Vic”, de l’any 
2004, que un cop redactat no va 
anar gens més enllà del paper.

També estaria bé recuperar les 
declaracions arran d’allò de “Vic, 
Capital de la Cultura Catalana 
2016”. De la majoria d’iniciati-
ves es va anunciar que tindrien 
una continuïtat regular, que no 
s’ha materialitzat.

Mentre les capitals de comar-
ca fan passos de gegant cap a la 
consolidació d’un model cultu-
ral modern, actiu i sovint origi-
nal, Vic malviu d’una renda cada 
vegada més discreta i adotze-
nada dilapidant un capital acu-
mulat per moltes generacions. I 
malviure, en aquest camp, és, de 
fet, agonitzar.

Auditem?
Víctor 
Sunyol

SI...

Ho deia Marta Mata i Garriga (1926-2006, 
80 anys, Barcelona). Amb el de pila i el 

primer cognom n’hi ha prou; Marta Mata, nom ben català, 
sonor i amb rima. Pedagoga, diputada i senadora socialista, 
presidenta del Consell Escolar de l’Estat, cofundadora de 
Rosa Sensat, l’associació de mestres, i Creu de Sant Jordi 
1977 (quan encara no feia falta combregar amb l’indepen-
dentisme per guanyar-la). 

La llengua, que n’és de valuosa!, els drets lingüístics dels 
parlants, que en són d’importants! Es mereixen un respecte 
absolut. Hem de garantir que les llengües siguin factor de 
cohesió i no pas de divisió, perquè sumar a favor del català 
no vagi en contra del castellà. És el “sumar i no restar” d’Eva 
Granados. Estem convençuts i convençudes que la millor 
opció per assegurar la igualtat d’oportunitats és l’evolució 
cap a un model plurilingüe. Ho diu el Document programà-
tic del PSC per a les eleccions del 2021. Els socialistes vol-
dríem que totes les noies i els nois dominessin les dues llen-
gües en finalitzar l’escola obligatòria. 

Durant els últims anys hi ha qui ha volgut fer de l’aula 
quelcom més que un espai educatiu. Fixeu-vos: per una ban-
da, el nacionalisme espanyol vol instrumentalitzar el debat 
lingüístic negant la realitat plurilingüe d’Espanya; i per l’al-
tra, el govern i una part de l’independentisme han defensat 
un criteri monolingüe per marginar el castellà. Disbarats, 
insensateses, atzagaiades! 

Com han canviat les coses. Fa uns dies, en aquest mateix 
setmanari, en l’article “Més enllà del federalisme”, parlava 
de Gaziel (Agustí Calvet 1887-1964). Us en tornaré a parlar, 
perquè estic llegint el llibre del meu company Manuel Lla-
nas, professor jubilat, com jo, de la UVic. El llibre duu per 
títol Gaziel i Josep M. Cruzet (i l’Editorial Selecta), Correspon-
dència (1951-1964), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2013. El temps passa molt de pressa, és un llibre nou i ja l’he 
trobat en una llibreria de vell; què hi farem! En la solapa hi 
ha una nota que diu: “En plena postguerra, la represa del 
contacte amb el públic lector d’Agustí Calvet, que vivia en 
rigorós exili interior, és indestriable dels vincles establerts 
amb l’editorial Selecta a través de Josep M. Cruzet, que aca-
ba esdevenint, a més a més, un veritable amic”. Doncs sí, no 
us espanteu, és un epistolari format per més de 300 cartes! 
Però només us llegiré la petita part d’una d’elles. És aquesta: 

de Gaziel a Cruzet, Madrid, 27 d’abril 1957 (en una missiva 
anterior, Cruzet explicava a Gaziel de les dificultats i suport 
nul que l’editorial Selecta tenia per publicar llibres en cata-
là). Li contesta Gaziel: “Veig que l’aplanament de Catalunya, 
no sols el material, continua. Perdre una guerra és molt dur, 
i nosaltres, pel nostre mal cap, en perdérem una de decisiva. 
El que vostè em diu, dels llibres catalans, n’és una greu con-
seqüència. I si l’estat d’ofegament a què estem sotmesos es 
perllonga gaire, em fan por les generacions que ara pugen, 
desvinculats del tot de la nostra cultura...”. 

Sí, com han canviat les coses. Ja fa uns dies va arribar a 
les meves mans un estudi realitzat per l’Assemblea per una 
Escola Bilingüe a Catalunya (AEB). L’estudi diu que un 70% 
dels premis literaris dels ajuntaments catalans exclou el cas-
tellà. Destaca Girona, on en un 81% de les bases de les con-
vocatòries no es permet la presentació d’obres en llengua 
castellana. Els autors de l’estudi conclouen que s’identifica 

el català com a única llengua de cultura, com a única llengua 
de Catalunya. I que aquest relat nacionalista ha estat assu-
mit per la majoria de les institucions i, desgraciadament, 
pels partits polítics en general. Fins i tot hi surt el meu par-
tit, el PSC. En els ajuntaments d’aquest partit, dels 53 pre-
mis, en 25 no s’admet el castellà. En aquest sentit, el discurs 
bilingüe que Salvador Illa va fer en la investidura fallida 
de Pere Aragonès va més enllà de revoltar l’independentis-
me més recalcitrant. Vol obrir una nova etapa. No podem 
oblidar que en l’últim congrés del PSC es va apostar per la 
flexibilització i pel pluralisme. Tres criteris han inspirat i 
inspiren la nostra política lingüística: el respecte absolut 
als drets lingüístics dels parlants; el posicionament del cata-
là al centre de gravetat del sistema educatiu i dels mitjans 
públics de comunicació i promoció de la llengua catalana en 
el context global, i, per últim, l’escola comuna, de manera 
que no se separin els infants per raó de llengua. 

Sí, noi, d’un extrem a l’altre, el bo de Gaziel quedaria estu-
pefacte. Quedem-nos al mig, quedem-nos amb Marta Mata: 
conèixer i estimar el català i el castellà. Aquest és el futur, 
crec que no n’hi ha cap altre. 

Miquel Ylla  
Metge cardiòleg jubilat i secretari 
d’organització del PSC de Vic

Estimar el català i el castellà

Us convidem a la presentació del llibre

‘El filat de la llibertat’, de Jordi Bosch.

Presentació a càrrec de Jordi Vilarrodà, periodista, 
i Josep Casanovas, historiador.

Dimarts 25 de maig de 2021, a les 19.30h, a la Sala 
Verdaguer i Callís, a la seu d’EL 9 NOU, plaça de la 
Catedral, 2, de Vic.

Us hi esperem!

Per la Covid-19, l’aforament serà limitat. Preguem 
confirmeu la vostra assistència per correu electrònic a:
jbaumatell@gmail.com
És obligatori portar mascareta.
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Hem de garantir que les llengües 
siguin factor de cohesió i no de 

divisió, perquè sumar a favor del  
català no vagi en contra del castellà
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Les imatges de blocs de pisos pales-
tins esfondrant-se per l’impacte 
de míssils israelians fa feredat. La 

quantitat de dolor que provoquen és inenarrable. La 
inacció de la comunitat internacional davant la bar-
bàrie resulta decebedora. La culpabilitat europea en 
el conflicte entre Israel i Palestina ens hauria de fer 
caure la cara de vergonya.

El conflicte ve de tan lluny que ja no ens en recor-
dem. El sionisme, el moviment que reclamava una 
llar pels jueus escampats pel món, va començar al 
darrer terç del segle XIX. Però no va ser fruit d’un 
estirabot de Theodor Herzl, el fundador del movi-
ment, sinó de l’antisemitisme atàvic de la majoria 
de països d’Europa. 

Els jueus es van escampar pel món fugint de la 
repressió romana, quan l’any 70 dC l’emperador 
Titus va voler escarmentar aquella província dísco-
la i va destruir el temple de Salomó. La majoria de 
comunitats jueves de la diàspora van mantenir la 
seva religió, els seus rituals i les seves litúrgies. A 
l’exili, pocs es van assimilar als països on havien anat 
a parar. Així, durant segles van existir calls jueus a 
Etiòpia, Mallorca, Andalusia, València, Barcelona, 
Itàlia i a la majoria de països europeus. 

La no assimilació va fer que fossin mal vistos a tot 
arreu. Un dels pocs llocs on la seva convivència va 
ser harmoniosa va ser a Andalusia... quan era habi-
tada majoritàriament per musulmans. Quan els reis 

catòlics van recuperar la regió per a la corona caste-
llana, la convivència es va acabar; tant els jueus com 
els musulmans que no es van voler convertir al cato-
licisme van ser expulsats del país el 1492.

Però l’antisemitisme no va ser exclusiu de cap 
país. Els jueus van ser el cap de turc en totes les 
malvestats que van afectar Europa durant segles. 
Els pitjors pogroms es van produir, probablement, a 
Alemanya, Polònia, Rússia i Espanya.  

Quan Theodor Herzl va ser testimoni, a París, del 
tracte ignominiós que es donava al capità Dreyfus, 
ho va veure clar. Si fins i tot a la capital dels drets 
de l’home i del ciutadà s’aclamava la repressió 
i l’escarment contra un home innocent pel fet de 
ser jueu, els jueus no trobarien mai la pau fins que 
no tinguessin un estat propi. I aquest estat havia 
de ser Israel, la terra promesa dels seus profetes 

bíblics. Els europeus els hi van empènyer.
Però és clar, les antigues terres de Canaan, Galilea 

i Judea no estaven desocupades. Hi vivia una pobla-
ció majoritàriament nòmada i musulmana, formant 
part del que llavors era l’imperi otomà. Després de 
la Primera Guerra Mundial, va ser Gran Bretanya 
qui va administrar el protectorat de Palestina. Natu-
ralment, els àrabs de la regió van veure la massiva 
immigració jueva com a part del programa impe-
rialista britànic. En realitat, els jueus simplement 
fugien de la persecució antisemita –i després, dels 
camps d’extermini nazis–. Les revoltes àrabs es 
van succeir a partir dels anys trenta del segle XX. 
Abans que la Gran Bretanya es retirés de Palestina, 
el conflicte entre els quibuts israelians i les pobla-
cions musulmanes ja estava servit. Només va faltar 
la decisió de l’ONU, el 1947, de fer una partició de 
Palestina en dos estats, que atorgava als jueus més 
de la meitat del territori, tot i ser només una tercera 
part de la població; els àrabs no van acceptar la par-
tició i la guerra va començar l’endemà mateix. Israel 
els va derrotar militarment i els va prendre encara 
més terres. 700.000 palestins van patir l’exili. Per 
ells va ser el gran desastre (Al Nabka) i els governs 
d’Israel van incomplir sistemàticament les resolu-
cions de l’ONU que els comminava a la repatriació 
dels palestins.

El conflicte fa més d’un segle que dura, i en el seu 
origen hi ha l’imperialisme europeu i la intoleràn-
cia religiosa dels occidentals. Des de fa mig segle, 
les polítiques expansives dels successius governs 
d’Israel han fet fracassar tots els processos de pau. 

Tota la nostra solidaritat pel poble de Palestina.

Enric Casulleras  
Economista i professor de la 
Universitat de Vic-UCC

Què passa a Israel?

Festa Major Vila-seca 2021

Fi de la festa major
Ajuntament de

 Sant Vicenç de Torelló
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El Casino de Vic va organitzar una 
taula rodona el passat 16 d’abril 
per recordar la contribució i el lle-

gat que Jaume Cabeza (22/04/1942 - 31/10/2018) 
va aportar a la ciutat de Vic i a la comarca d’Osona. 
Ferran Blancafort, com a moderador, Andreu Roca, 
Josep Vernis i jo mateix vam ser els encarregats de 
recordar-lo, explicant quina va ser la seva trajectò-
ria, tant professional com cívica, i la relació amb la 
ciutat. I si en una qüestió vam coincidir tots tres, a 
més de l’amistat que ens hi va unir, va ser en el seu 
posicionament unitari, el seu valor pluridisciplinari 
i la seva dedicació desinteressada en la defensa de 
la comarca i la ciutat. Però, sobretot, la seva gran 
discreció. 

Avui dia pot semblar poc important recordar el 
que van aportar persones com Jaume Cabeza, per-
què per a una part important de la població ja són 
desconeguts. Potser, fins i tot, pot costar d’entendre 
el paper tan significatiu que van tenir per a la ciu-
tat o el territori on vivim, especialment durant els 
anys 60 al 80, en què la dictadura franquista enca-
ra dominava la vida social i política. Moltes vega-
des aquestes persones són oblidades, també, per 
l’estament polític governant, i és precisament per 
això que són tan necessaris els actes que es fan per 
recordar-los.   

La meva relació amb en Jaume va començar l’any 
67, un any abans d’acabar els meus estudis d’apare-
llador. Cal dir que l’Escola d’Aparelladors era de les 
més reaccionàries de la Universitat i també ho eren 
les juntes del Col·legi Oficial, de manera que l’apre-
nentatge participatiu i uns nous aires de canvi ens 
van servir per plantejar el repte de la descentralit-
zació del Col·legi. Així, el 1971, fa 50 anys, un grup 
de 20 aparelladors va sol·licitar la creació d’una 
delegació col·legial per a la comarca d’Osona, amb 
seu a Vic. En Jaume va acabar la carrera d’aparella-
dor l’any 63 i va exercir la professió com a liberal 
al despatx de l’arquitecte Manel Anglada, tasca que 
va compaginar amb el disseny, disciplina en què va 
destacar. 

De les primeres trobades amb en Jaume en recor-
do especialment el seu interès per la descentralit-
zació col·legial i política. Deia que calia aprofitar 
els possibles canvis estructurals que suposaria l’hi-
potètic gir de sistema polític després de la mort 
del dictador Franco. Una de les característiques 
que recordo d’en Jaume, en aquells anys, era la 
seva constància, però també la claredat en el can-
vi de model social i polític, el concepte obert de la 
professió i l’estima de la ciutat, de la comarca i de 
Catalunya com a nació. Sempre va exercir de vigatà. 
Així és com el recordo. 

En aquell moment, les esperances i les activitats 
de les entitats eren molt vives. Es treballava de 
valent per un canvi de règim polític i Osona n’era un 
exemple, perquè hi havia un teixit associatiu molt 
actiu. Després hem comprovat l’engany de l’anome-
nada Transició, però els anys previs van ser d’ebu-

llició política i social. Aquest dinamisme ens va ani-
mar a crear un moviment per demanar la delegació 
del Col·legi d’Aparelladors a la comarca d’Osona i 
en Jaume en va ser un dels principals impulsors. Es 
va fer un treball de conscienciació per aglutinar el 
màxim de companys possibles. Es feien reunions 
preparatòries a l’Snack i sopars a Ca l’U per aconse-
guir la signatura i el compromís de la majoria dels 
aparelladors residents a la comarca. Diria que va ser 
una de les primeres experiències descentralitzado-
res de Catalunya i que, posteriorment, va ser apro-
fitada per altres col·legis professionals, tant de la 
comarca com de fora, que al començament no ens 
havien donat suport.  

També cal reconèixer que la creació del Col·legi 
d’Aparelladors d’Osona va comptar amb l’aval de 
dues persones fonamentals: Jordi Sabartés, primer 
president del nou model de Col·legi, i Josep Miquel 
Abad, segon president de la nova forma d’entendre 
la vida col·legial. També van ser cabdals la gosadia, 
l’entusiasme i el coratge que els companys d’Oso-
na vam transmetre a les diferents juntes del Col-
legi de Barcelona. Així, l’any 1974, vam aconseguir 
collir el primer fruit del treball iniciat, amb la crea-
ció d’una oficina de visats per a la descentralització 
administrativa. La nostra reivindicació va culminar 

l’any 1987, finalment, amb la creació de la delega-
ció. La primera junta de la nova entitat col·legial la 
van formar Jaume Cabeza, com a delegat responsa-
ble, Miquel Bayés, Julià Aceves i jo mateix. 

Es va prioritzar una línia d’actuació basada en tres 
eixos principals: el professional, el cultural i el soci-
opolític, sempre amb l’avinentesa de relacionar el 
Col·legi amb la ciutadania. L’eix professional volia 
acostar el Col·legi als seus col·legiats i facilitar-los 
tots els tràmits administratius, però també acostar 
els serveis professionals a la ciutadania i donar a 
conèixer la importància dels aparelladors i el paper 
que tenen en el camp de l’edificació. Es defugia el 
concepte gremial i es potenciava el concepte pluri-
disciplinari dels aparelladors. Volíem fer de la seu 
col·legial la casa dels aparelladors i de les entitats. 
Pel que fa a l’eix cultural, es va aconseguir trencar 
amb la monotonia que regnava a la ciutat i la comar-
ca. La delegació es va constituir en un espai pioner 
i obert a totes les noves tendències culturals, però 
també a tot el ventall de moviments socials i de col-
laboració cívica que es despertaven a la comarca. 
En aquest camp, en Jaume hi va esmerçar una gran 
dedicació. 

Quant a l’eix sociopolític, teníem clar que el Col-
legi no podia viure al marge dels esdeveniments 
polítics. El seu posicionament va ser molt rellevant, 
sobretot en diferents moviments ciutadans per a 
la democràcia, com ara les Entitats Coordinades 
(seu del secretariat), el Congrés de Cultura Cata-
lana (activació dels diferents àmbits programàtics) 
o l’Assemblea de Catalunya (participació activa en 
les reunions clandestines dels secretariats comarcal 
i nacional). Cal tenir en compte que el context polí-
tic omplia la ciutadania compromesa d’esperança i 
d’il·lusió, que es va veure refermat pel compromís 
cívic i personal de moltes persones i entitats. La 
delegació del Col·legi en va formar part, d’aquestes 
entitats.   

Aquesta riquesa associativa, cultural i cívica con-
tinuen existint, tant a la comarca com a la ciutat, 
però ara una part important d’aquest teixit associa-
tiu pateix el paternalisme institucional dels ajunta-
ments que, mitjançant les subvencions, dominen i 
intervenen en algunes de les programacions i actua-
cions culturals de les entitats.  

De les darreres converses que hi vaig tenir, em 
queda la seva insistència que s’havia de recuperar 
l’esperit de lluita i compromís que la majoria d’en-
titats havien tingut durant les dècades del 60 al 80. 
I aquesta idea la comparteixo plenament, perquè 
el context polític i social actual torna a ser cabdal 
per a la història del país. Per tant, seria lògic que el 
teixit associatiu de la ciutat i de la comarca s’estruc-
turés al voltant de la lluita per la independència de 
Catalunya i evités, de totes totes, el control de la 
política institucional de partits. 

Aquest escrit vol ser un record, però també un 
gest d’agraïment a en Jaume, i a altres companys 
que ja no hi són, que va fer possible la creació d’una 
estructura descentralitzada del poder dominant, la 
delegació del Col·legi d’Aparelladors d’Osona, que 
va suposar un exemple de compromís a la ciutat i al 
país. Gràcies per tot, Jaume.

Josep Cullell Mirambell  
Aparellador i exmembre del secretariat 
nacional de l’Assemblea de Catalunya
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Jaume Cabeza, la ciutat  
i el Col·legi d’Aparelladors

Una de les característiques que 
recordo d’ell en aquells anys 

de finals del franquisme era la 
claredat en el canvi de model 

social i polític, el concepte 
obert de la professió i l’estima a 
la ciutat, la comarca i Catalunya

Dimarts, 21.00 i 23.00h
Presenta: Jordi Vilarrodà

Espai dedicat al món dels llibres
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Bústia

Hipòcrites i farsants

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, 
la paraula hipocresia es defineix com a “simulació de 
qualitats i de sentiments que hom no té”; i el terme 
farsant, aplicat a una persona, significa “que fingeix 
coses que pretén fer passar com a veres”. I aquesta 
doble actitud, hipòcrita i farsant, és la que millor 
caracteritza l’actual govern de l’Ajuntament de Vic. 
En general, ens volem referir a la presa de pèl que 
suposa el programa amb què Junts per Catalunya 
va guanyar les eleccions municipals de l’any 2019. 
Enmig de proclames grandiloqüents que dibuixaven 
un municipi d’allò més enrotllat i fantasiós, sota el 
concepte de “Ciutat a la Mesura Humana”, la reali-
tat és que hem sigut testimonis de patètiques con-
tradiccions entre allò que es diu i allò que es fa. O 
sigui, què passa quan la Junta de Govern posa a la ba-
lança el deure de complir les obligacions assumides 
a través dels compromisos electorals, i el fet de voler 
quedar bé amb aquells que reclamen a l’Ajuntament 
que satisfaci els particulars designis mercantilistes, 
materialitzats en projectes purament especulatius. 
I és ben clar que tot això no concorda amb punts 
clau del projecte “Anna Alcaldessa”, la llista que 
va obtenir la majoria absoluta, i que ha permès que 
es consumés el menyspreu absolut dels promotors 
immobiliaris envers la ciutadania a la qual trepitgen 
per garantir el seu lucre personal: a) “Mantindrem 
les zones verdes existents a la ciutat perquè conti-
nuïn sent llocs de relació i salut”; b) “Situarem el 

benestar de les persones al centre de les actuacions 
municipals”; i c) “Treballarem a tots els barris i ho 
farem de la mà dels veïns i veïnes, estudiant les se-
ves propostes i portant a terme projectes de millora 
que potenciïn la vida de barri i fomentin la cohesió 
social”. La plaça de la Noguera ha posat el govern lo-
cal davant d’un mirall incòmode o, més aviat, entre 
l’espasa i la paret. Ha sigut la demostració definitiva 
que la Ciutat a la Mesura Humana només existeix a 
l’extrem nord del riu Mèder, i no pas a Vic-Sud, on el 
perfil ideològic i demogràfic no permet captar gaires 
vots. El Remei, un barri sencer en peu de guerra per 
solucionar els greus dèficits urbanístics que l’afec-
ten, ha fet de la lluita per la Noguera un estendard 
de les seves reivindicacions, ja que vol preservar l’es-
pai públic obert més gran i diàfan de què disposa. 
Però sembla ser que ni l’alcaldessa, ni els regidors, 
han sigut capaços d’associar aquesta reivindicació 
transcendental amb el projecte de ciutat que diuen 
estar desenvolupant. A simple vista, és una evidèn-
cia que consolidar la plaça encaixa a la perfecció amb 
aquest suposat ideari de mantenir les zones verdes 
de la ciutat, situar el benestar de les persones al 
centre de les actuacions, potenciar la vida de barri 
i fomentar la cohesió social. El problema és que les 
bones intencions, les que brillen sobre el paper en 
forma de projectes magnífics, poden quedar en un 
no-res quan els peixos grossos de l’economia oso-
nenca exigeixen a l’Ajuntament que es plegui a la 
seva voluntat. En concret, volem destacar el paper 
galdós –fregant la indecència– que ha interpretat 

el regidor Albert Castells Vilalta. I no només per 
ser el responsable directe del desmantellament del 
mobiliari, ja que va donar l’ordre a la brigada muni-
cipal de profanar la plaça de la Noguera abans que 
es concedís el corresponent permís d’obres, sinó 
pels vergonyosos tuits que va publicar el dilluns 17 
de maig. Ofèn a la intel·ligència que el regidor pro-
clami que “Avui guanyem definitivament una plaça 
nova i de qualitat” com si es tractés d’una conquesta 
heroica, quan el cert és que ha fomentat que es mu-
tilés l’indret i se’l desposseís de la seva essència més 
bàsica: la grandària que permetia acollir activitats 
multitudinàries i de formats diversos damunt d’una 
amable superfície de sauló. Per això creiem que cal 
gastar un cinisme insultant, o un sentit del ridícul 
atrofiat, per presumir d’haver-nos regalat una place-
ta raquítica, desmenjada i fosca; composta a base de 
rajoles, ciment i buidor d’un gris disfuncional que 
només servirà com a dolorós recordatori pels veïns i 
les veïnes que el nostre barri pateix d’una asfixiant 
manca de zones verdes i d’espais oberts, i que aques-
ta deficiència no li importarà mai al poder. D’altra 
banda, de tot això també en surt retratada la regido-
ra d’Urbanisme, Fabiana Palmero, que ha manifestat 
en múltiples ocasions que tenen “les mans lligades” i 
s’ha quedat tan ampla, sense ni el més mínim remor-
diment després de pronunciar una mentida tan in-
sultant. En la seva actuació, ha semblat desconèixer 
que l’article 33.2 de la Constitució preveu l’anome-

El desdoblament de l’R3 és una 
necessitat imperiosa de la nostra 
comarca. La manca d’inversió a la 

línia, i en general a Rodalies, en comparació amb 
l’aposta que ha fet el Regne d’Espanya per línies 
ineficients d’Alta Velocitat és d’aquells fets que 
precipitaran, tard o d’hora, la independència de 
Catalunya.

El desdoblament no és un objectiu tan ambiciós 
com la independència. I, tot i així, també cal ana-
litzar detalladament la situació actual i teixir una 
estratègia de futur per aconseguir-lo. Primer de tot 
cal definir el “què”. Fixem-nos objectius realitza-
bles com a comarca. D’aquells que no hi hagi excusa 
quan hi detectem incompliments.

Aquest objectiu hauria de ser, ara mateix, el des-
doblament entre Vic i Centelles. Un tram de via 
única que fa de coll d’ampolla. És un tram senzill de 
construcció –no com el del Congost– i sense massa 
limitacions urbanístiques. La inversió seria, a més, 
eficient, perquè permetria augmentar molt la fre-
qüència de pas de trens.

Com aconseguir-ho? En primer lloc, amb un 
màxim consens del territori. En aquest mandat, 
hem alineat posicions: aquest fou el punt primer 
del pacte de govern del Consell Comarcal, la nova 
junta de la Cambra de Comerç el va anunciar com a 
prioritari només de prendre possessió, entitats com 
Perquè no ens fotin el tren des de la seva fundació 
demanen a les institucions que el lluitin... i per des-
comptat els ajuntaments de la línia des de sempre 
que l’han reclamat.

Un cop assegurat el consens, cal ser conscients 
que una obra així depassa mandats. Suposem que 
hi hagués voluntat política per part de l’Estat i tots 
els diners necessaris. Com que no hi ha res fet, seria 
impossible executar-la abans de cinc anys anant 

molt bé. Això ens porta a l’any 2026? Al 2030 sent 
realistes!? Els càrrecs polítics anirem passant. I el 
més calent estarà a l’aigüera.

Per això cal marcar l’Estat: cal exigir a qui té la 
competència que faci els passos necessaris per arri-
bar a l’objectiu. I qui té la competència ara mateix 
es diu Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA). Fins ara, però, ha clamat 
al cel la manca d’interlocució del Ministerio.

Finalment, després de molt insistir, el passat 11 
de maig es va constituir la comissió mixta entre 
Ministerio, Generalitat i món local sobre l’R3. És 
una bona notícia, sobretot si es reuneix cada qua-
tre mesos com es va acordar. Per part del MITMA 

hi assistí el Secretario de Estado, Pedro Saura. Per 
part de Generalitat, el conseller Damià Calvet. I 
en representació del món local érem: l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral –i persona clau en el 
desdoblament Parets-La Garriga–; l’alcaldessa de 
Vic, Anna Erra; l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, 
així com els consells comarcals del Vallès Oriental 
i Osona.

Pedro Saura es va comprometre a licitar la redac-
ció de l’estudi de traçat pel proper mes de setem-
bre. Lamentablement no s’aixecà acta de la reunió. 
Perdoneu l’escepticisme, però estarem d’acord que 
està justificat.

Cal deixar molt clara la nostra reivindicació. Ara 
bé: el desdoblament tampoc exclou altres accions 
que poden potenciar l’ús de l’R3. En aquest sentit, 
dimecres es va reunir al Consell Comarcal una nova 
sessió de la Taula de mobilitat. El títol: “R3 a Osona; 
més enllà del desdoblament”. Perquè les entitats de 
promoció del transport públic constaten que sovint 
donem l’esquena a la línia, i a partir de sessions de 
treball amb els ajuntaments, es proposen un seguit 
d’accions de millora que caldrà tenir molt en comp-
te, i fer-les possible.

En aquest sentit, també és un avanç molt impor-
tant l’anunci del doctor Josep Arimany, president 
de Creacció, que crearem una oficina tècnica per 
l’R3 per donar resposta a totes aquestes inquietuds.

Persistència, i marcar l’Estat. Propera jugada: ini-
ci de redacció de l’estudi de traçat i d’impacte ambi-
ental Vic-Centelles el setembre de 2021.

Joan Carles Rodríguez 
President del Consell Comarcal 
d’Osona
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El desdoblament de l’R3: 
persistència i marcar l’Estat

Cal exigir a l’Estat, que és qui 
té les competències, que faci 
el necessari per executar una 

obra que depassa mandats

(Continua a la pàgina 30)
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nada funció social de la propietat. O el que és el ma-
teix: que el dret de propietat privada no és absolut, 
sinó limitat, perquè sempre es troba condicionat a 
un altre dret superior, que és el de la utilitat pública 
o l’interès social. I aquest interès social l’encarnen, 
precisament, els veïns i veïnes que reclamen pel seu 
barri una plaça major com les de veritat, i no pas un 
succedani escanyolit i fúnebre incapaç d’acollir els 
usos i cobrir les necessitats pels quals se’n demana 
l’existència. La regidora es justifica invocant dos 
esculls: d’una banda, el preu que costaria expropiar 
l’immoble: uns sis milions d’euros segons la taxació 
de l’Ajuntament, desproporcionada i, evidentment, 
interessada. Però no fa cap esment a la possibilitat 
de permutar terrenys edificables situats a altres 
punts de la ciutat, que cobrissin aquesta quantia. 
Perquè solucions per finançar l’expropiació forço-
sa n’existeixen a cabassos, i prou bé que ho saben; 
i, si no, que ho preguntin a l’empresa Panificadora 
Alimentària i al seu il·lustre propietari. De l’altra 
banda, i com a segona causa d’impossibilitat, mani-
festava la regidora que el solar de la Noguera estava 
en mans privades, i el consistori “no tenia marge de 
maniobra”. Potser, al realitzar aquesta afirmació tan 

falsament agosarada, Fabiana Palmero havia tingut 
un lapsus i s’havia oblidat que existeixen les deno-
minades modificacions puntuals del POUM, que 
permeten la requalificació d’una parcel·la per canvi-
ar el seu ús de residencial a espai obert, a plaça pú-
blica, i que aquesta operació tan senzilla no costaria 
ni un euro a les arques municipals. Si no hi ha vo-
luntat política, si els amics promotors s’emprenyen 
perquè el govern municipal els impedeix executar 
la maniobra, cap de les vies proposades té la menor 
possibilitat de prosperar. S’ha optat per dissimular-
ho, per disfressar-ho, per vendre-ho amb campanyes 
comunicatives que enganyen la ciutadania, simulant 
que s’ha intentat mantenir tot el que es podia com 
un acte èpic, però res evita que l’Ajuntament hagi 
quedat en evidència traint i menyspreant el seu pre-
sumpte projecte de ciutat. 

Sergi Graboleda Viñas i Carlos Alfonso Cols, en 
nom de Remei Reviu Vic

El pla d’Aiats, el menor impacte

Amb la P de Paisatge. Amb la P de Patrimoni. Amb 
la P de País. Em sorprenen els qui ara es presenten 
com a grans defensors de les renovables. Catalunya 
té una de les masses forestals més importants 
d’Europa, i també té un dels clústers de porcí més 
importants d’Europa, però no he vist que ni l’ICA-
EN, ni l’ALEO del Consell Comarcal hagin fet res 
per a la gestió dels boscos de la comarca ni per a 
la producció de biogàs amb els purins. Dedueixo, 
doncs, que aquesta urgència per implantar la foto-
voltaica i eòlica té més a veure amb les pressions 
del lobby d’aquestes tecnologies. Renovables? Per 
descomptat! I hem d’aprofitar la moratòria perquè, 
en l’àmbit comarcal i a tot Catalunya, es busqui la 
manera d’obtenir el màxim de MW possibles, amb 
el mínim d’impacte paisatgístic. La grandària és 
important (almenys en aquest tema). No soc parti-
dari de tacar el territori amb instal·lacions petites, 
perquè, a part que generarà greuges comparatius, 
en 10 anys i de mica en mica ho hauran embrutat 

tot. El pla d’Aiats i els altiplans de Cabrera són el 
model (però intocables, només és un model que 
ens ofereix la natura). Des de cap plaça d’Osona 
es veuen les edificacions que hi ha al pla d’Aiats. 
La meva proposta és ubicar les instal·lacions foto-
voltaiques al carenar de les petites serralades que 
tenim a la comarca i per tot Catalunya. Abans, cada 
municipi hauria de definir una cota 0, que podria 
ser la plaça del poble o la llera del riu, des de la 
qual no s’haurien de poder veure les instal·lacions 
fotovoltaiques. L’altra cota que s’hauria d’establir 
és, a partir de la cota 0 definida, l’alçada a partir de 
la qual es podria aplanar la carena i construir-hi la 
planta fotovoltaica. Cada municipi hauria de dei-
xar clar els turons que s’han de protegir per motius 
històrics, religiosos... Aquesta és la proposta que 
afectaria a la situació física de les instal·lacions. La 
següent proposta fa referència als impostos que 
s’han de cobrar. Permís d’obres, evidentment, i 
un impost anual unificat per a tots els municipis, 
de manera que no hi hagués opció al regateig. I la 
tercera proposta és que una part d’aquests diners 
s’inverteixin a dinamitzar la gestió dels boscos, per 
obtenir-ne biomassa i que, d’una vegada per totes, 
es construeixin les 20/30 plantes de tractament 
de purins que necessitem a Osona. El biogàs tam-
bé és energia renovable. Aquesta localització de 
les plantes solars té molts avantatges: les plaques 
solars reben sol des que surt fins que es pon, no 
cal orientar-les al sud obligatòriament, es poden 
orientar a llevant i a ponent, a dues aigües, amb 
només 15º d’inclinació. Aquesta estructura evita les 
ombres i permet ficar-ne més i captar més energia 
solar. No estaria afectada per les boires baixes de 
la comarca. I generaria molta més feina a la comar-
ca. Davant de l’ambigüitat del Decret Llei 16/2017, 
la modificació de les ordenances municipals en 
aquest sentit ens permetria sortir d’aquest impàs 
i tots hi guanyarien, els ciutadans, els inversors, el 
paisatge i el país.

Jordi Casanellas Rosell Orís

Ens cuidem del medi ambient?

No estic acostumada a escriure als diaris. Només 
ho he fet en una ocasió en agraïment als sanitaris 
de la comarca, per a qui mai no hi haurà prou grati-
tud. Ara, però, m’he decidit a enviar-vos una carta 
perquè el tema és molt preocupant i sembla que 
qui hauria de tenir-ne cura no ho està fent pas. Soc 
veïna del Brull, i em sento orgullosa de ser-ho. El 
nostre poble és bonic, verd i en aquest temps molt 
florit. Són moltíssimes les persones que sovint s’hi 
acosten per passejar, caminar o gaudir dels restau-
rants. Tenim una preciosa zona verda on famílies 
amb infants hi passen moltes estones del cap de 
setmana i també escolars de la comarca entre set-
mana. D’un temps ençà, però, a alguns veïns ens 
tenen molt preocupats els abocaments de purins 
(creiem que incontrolats) que s’estan produint 
als camps del voltant. Vivim en una zona rural i 
sempre ha estat normal, i així s’ha entès, que els 
pagesos del poble, una o dues vegades l’any, abo-
nin els seus camps. Però el que està  passant des de 
fa temps és totalment inaudit: veiem passar molts 
cops al dia un tractor amb una bota amb purins 
enfilant la carretera del Brull. I la conseqüència 
en són els camps a vessar de merda que perfu-
men l’ambient constantment. Sense ser entesa en 
aquests temes, és evident que el subsòl no en surt 
pas indemne, d’aquests abocaments. Fa molta pena 
que gent de fora, amb l’excusa de conrear les terres, 
les facin servir com un abocador. Tant que es parla 
de la contaminació de les fonts d’Osona –amb tota 
la raó– i ara estem posant en perill un dels pocs 
espais que es mantenen naturals i saludables, per 
la falta de consciència i per la poca estima al terri-
tori d’uns quants. Tots estem preocupats pel medi 
ambient, però sembla que quan toca posar remei a 
situacions prop de casa no s’hi pot fer res. Només 

tenim dret a empipar-nos i a la rebequeria? Tant de 
bo que algú amb capacitat per fer-hi alguna cosa la 
faci. I sense demora.

Maria Bassas Callís El Brull      

Respecte per l’altre

Ha vingut una noia. Ha dit que feia vacances i que 
ho aprofitava per conèixer ciutats de sants. Era ita-
liana. Mira per on, crec que d’això se’n deu dir fer 
turisme religiós, oi? O potser no, la meva curiosi-
tat ha arribat a més i li he demanat si li agradava 
molt fer això i si en treia algun profit. M’ha dit que 
sí, perquè en cada lloc hi ha trobat una unitat però 
amb un aspecte diferent. Al marxar la senyoreta 
de visitar la casa de sant Miquel m’he adonat que 
en la vida passa igual. Dues persones poden fer o 
tenir el mateix ideal, però serà diferent ja que una 
posa èmfasi en un aspecte i l’altra en un de dife-
rent, perquè cadascuna té un tarannà diferent. 
Una cosa semblant ens passa amb l’assistència a 
missa. Aquesta és igual per a tots en les pregàri-
es i accions, però no ho és en la forma de fer-ho o 
sentir-s’hi. Caldrà doncs tenir un respecte per les 
ideologies personals, l’home és lliure. Mira per on, 
aquesta noia m’ha fet adonar que l’home és lliure i 
que cadascú té el seu pensar o forma de fer i que si 
no fan mal tots són bones persones.

Montserrat Garriga Sardà Vic

Ofegat!

Ara que està de moda el joc dels escacs, he recordat 
aquella jugada que si no saps matar el rei contrari i 
aquest no pot reaccionar i no pot fer cap més altra 
jugada... vol dir que queda ofegat i per tant una par-
tida que potser la tenies guanyada acaba en igualtat 
absoluta. Així sento el tarannà dels nostres polítics 
independents. Estan jugant una partida d’escacs, 
però no saben resoldre el duel i si no vigilen acaba-
ran ofegats per la seva supèrbia! Ja és hora de des-
pertar i pactar! Tenim altres enemics que esperen el 
seu fracàs com les aus rapinyaires. Quan jugues una 
partida d’escacs a vida o mort, hi ha un moment que 
si perds o no la saps guanyar has d’acceptar l’empat. 
És inútil lluitar! No passa res. Saps que més enda-
vant hauràs de fer uns entrenaments diferents per 
aconseguir la teva victòria. La vida és així. Perds, 
guanyes o fas taules. Només cal ser intel·ligent per 
saber canviar l’estratègia. Totes les guerres són 
iguals i de savis és reconèixer-ho.

Albert Altés Segura Llançà/Vic 

Discriminació

Divendres passat, l’equip sènior femení del Club 
Patí Vic va anar a jugar a la pista de Sant Hipòlit 
de Voltregà. He de dir que sempre que he anat a 
aquesta pista com a visitant amb el Club Patí Vic 
hem tingut molt bon tracte per part del club local. 
Però aquesta vegada em va sorprendre que a l’hora 
de demanar vestidor em van dir que no podríem uti-
litzar-ne perquè només es permet als equips sèniors 
masculins. Jo vaig argumentar que el nostre equip 
és un equip sènior i que pel fet de ser un equip fe-
mení no hi hauria d’haver cap diferència, però el 
responsable del pavelló no ho va voler admetre. Val 
a dir que les noies de l’equip local tampoc van dis-
posar de vestidor. Ho vaig comentar als familiars de 
l’equip local, però no van mostrar gaire preocupa-
ció, ho tenien assumit com una cosa normal. Per mi 
es tracta d’un fet molt discriminatori i injust, que 
penso que s’ha de corregir. El que sí que puc assegu-
rar és que al Club Patí Vic aquesta discriminació no 
es produeix.

Jordi Masoliver Vic

(Ve de la pàgina 29)
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Després d’un 2020 amb alguns projec-
tes aturats per la pandèmia, les em-
preses van implementant processos 
de digitalització en funció de les seves 

possibilitats inversores. Alhora, apa-
reixen les iniciatives de professionals 
que poden ajudar a aquest desenvolu-
pament des de fora. El districte Kiv, 

un dels projectes de l’Osona Lab City, 
en serà una base. Mentrestant, expe-
riències com la Mobile Week arriben 
a pobles com Rupit. 

físic de formació, Aran va ser 
finalista al programa Santan-
der Challenge, Smart Talent 
i va poder desenvolupar, amb 
Guillem Sánchez, Meducs, 

un projecte que ofereix una 
eina de recollida de dades 
de pacients durant assajos 
clínics, automatitzada per a 
empreses farmacèutiques i 

Valerdat, per optimitzar compres

Borgonyà

D.A.

Eduard Aran va crear fa 
encara no dos anys l’em-
presa Valerdat, on ha 
desenvolupat un software 
que té l’objectiu de fer 
“optimitzar les compres” 
a les empreses. Permet, a 
partir de l’anàlisi de dades 
i la intel·ligència artificial, 
gestionar “el dia a dia redu-
int els costos”. Així, amb 
aquesta anàlisi es pot fer 
una compra més concreta 
de les matèries necessàries 
per produir i alhora, ana-
litzant les vendes, es “pot 
predir quines necessitats 
hi haurà d’un producte”, 
explica Aran. De Borgonyà i 

centres de recerca. 
Aran, que es defineix 

com un emprenedor amb 
“la ment d’un científic”, 
explica que amb “aquestes 
eines es pot predir el que 
cal subministrar per cada 
producte, es disminuei-
xen les minves mantenint 
l’estoc suficient i donant 
alhora una resposta ràpi-
da”. Treballen per empre-
ses amb una certa mida 
“perquè les petites tenen 
poques dades i les dades 
són la nostra gasolina”, 
diu. Tot i l’any de la pan-
dèmia, Valerdat compta 
amb un equip de sis 
persones, tot i que dues 
d’elles no estan a jornada 
completa. No tenen un 
espai físic perquè “som de 
comarques diferents i de 
fet treballem al núvol”, 
però es planteja tenir-ne 
i que sigui a Osona. Per 
tirar endavant l’empresa 
rep el suport del VIT.

Vic

Dolors Altarriba

Com una extensió natural 
del VIT –punt d’allotjament 
d’emprenedors i de contacte 
entre ells– el districte KIV 
que s’impulsa des de l’Oso-
na Lab City, el projecte que 
té com a objectiu acostar 
la digitalització a totes les 
capes de la societat osonen-
ca, vol ser una de les bases 
dels professionals d’àmbits 
com el màrqueting, el des-
envolupament de sistemes i 
infraestructura al núvol, de 
noves formes de treballar 
amb la informació com la 
realitat virtual i augmentada 
o especialistes en les noves 
maneres d’interactuar amb 
els clients i proveïdors. 

Es tracta, com explica el 
responsable del VIT, Pep 
Campàs, que les empreses 
industrials “trobin el talent 
específic que sovint els cal 
per moments puntuals al 
mercat. A part, aquest dis-
tricte, que tindrà la seu al 
recinte firal del Sucre, gene-
rarà espais per allotjar nous 
prototips que poden ser més 
industrials –de desenvolu-

‘Engranatges’ de la digitalització
Els professionals dels serveis intensius en coneixement són els que fan de suport per a les empreses en el camí 
cap a la digitalització i l’ús de les eines pròpies de la indústria 4.0. El KIV de l’Osona Lab City en serà una base

pament de producte– però 
també per sensibilitzar en els 
aspectes de la digitalització 

i fer formació específica per 
professionals d’altres àmbits 
que es poden reconvertir. El 

projecte del districte KIV 
té un pressupost de 350.000 
euros, dels quals la meitat 

els assumeix Creacció, que és 
qui lidera el projecte, i la res-
ta provenen de fons europeus. 

Es farà també a Vic i Centelles, que com Rupit s’incorpora per primer cop a la Setmana

Rupit acollirà 38 actes a la Mobile 
Week, la primera en un poble petit

El Powar, un simulador de 
condicions climàtiques 
per millorar cultius 
Rupit Un dels projectes que es pre-
sentarà a Rupit serà el Powar, un 
simulador de condicions climàtiques 
que permet experimentar en el cultiu 
de les plantes en condicions climàti-
ques diferents a les actuals. Això pot 
permetre als petits agricultors pre-
parar-se “per l’efecte en l’agricultura 
que comportarà el canvi climàtic”, diu 
Vives. La caixa on es posa la planta 
està sobre una placa que permet con-
nectar sensors d’humitat de la terra, 
llum i temperatura i fa anar la bomba 
d’aigua o els ventiladors. L’estructu-
ra està feta amb tall làser d’acrílic, 
impressió 3D i tall de fusta de CNC 
perquè tothom se’n pugui fer una. 

Rupit i Pruit

D.A.

Rupit és el primer poble 
petit que celebrarà, amb 17 
poblacions més catalanes, la 
Mobile Week Barcelona. Ho 
farà amb 38 activitats dife-
rents que s’han organitzat 
amb l’impuls de la Fundació 
Itinerarium i l’Ajuntament 
i que tenen com a fil con-
ductor les aplicacions en un 
entorn rural. Com explica 
el director de la fundació, 
Marc Vives, que viu a Rupit, 
es tracta de posar en valor 
“les noves tecnologies en 
l’àmbit i actuacions rurals”. 
En aquest sentit, des de la 
fundació ja tenen el projecte 
FarmLab, que s’explicarà el 
dia 24 de juny –la setmana 

es farà del 21 al 27. 
Es tracta d’un centre de 

recerca on primen les experi-
ències basades en la supera-
ció, la cerca de la innovació i 
els valors compromesos amb 
la societat. És en aquest sen-
tit que es presentarà el Farm-
Bot, un robot que és capaç 
de portar un hort ell sol i 
“permet que per exemple 
persones grans puguin culti-
var i consumir, sense esforç, 
aliments propis”. El robot 
sembra, rega, treu les males 
herbes i analitza la terra a 
través de sensors i l’evolució 
de la planta mitjançant foto-
grafies. La setmana a Rupit 
també servirà per fer tallers 
i lligar la “tecnologia amb 
l’educació, també als pobles”. 

Pel que fa a Vic, i tal com 
es va explicar en la presen-
tació de la Mobile Week, 
s’hi farà, entre d’altres, una 
taula rodona sobre com ven-
dre a internet per entendre 
els nous canals de venda, i a 
Centelles es tractarà la pro-
liferació de les start-ups i els 
secrets per a l’èxit en l’em-
prenedoria en l’etapa digital 
com l’actual. 
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Eduard Aran, físic de formació, ha emprès amb l’analítica de dades 
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Alguns exemples

Vic

D.A.

La implementació dels 
processos de digitalització 
no és nou a Girbau si ente-
nem com a tals la inclusió 
dels correus electrònics o 
les pàgines web. Ara bé, 
per Pere Girbau, conseller 
delegat de l’empresa, sí 
que aquesta digitalització 
emmarcada en el 4.0 és dife-
rent perquè es tracta d’apli-
car eines que “transformen 
el negoci perquè permeten 
nous models de negocis, 
nous processos i anàlisi 
de determinades dades”. 
A l’empresa, fabricant de 
rentadores i assecadores 
industrials, els projectes en 
aquest camp són “tants que 

la inversió és equiparable a 
la inversió industrial”. Això 
pel que fa a l’econòmica, 
perquè Girbau considera 
que “també ho és en canvis 
organitzatius i culturals”, ja 
que afecta la forma de tre-
ballar de les persones. 

L’esclat d’aquestes noves 
eines també ha de portar, 
segons ell, a “no emborrat-
xar-se i saber triar què és 
prioritari i què no”. En el 
seu cas ja apliquen un CRM 
(un programa de gestió 
de relació amb els clients) 
potent i un sistema de 
reporting necessari per fer 
les previsions de producció 
alhora que tenen les eines 
per fer les previsions del 
que passa als “nostres mer-
cats, si bé ens hem d’acos-

tumar a viure amb sorpreses continuades”, diu. Els operaris 
ja coneixen en temps real les ordres de treball i si “aquest 
treballa a peu de màquina, aquesta es prepara automàtica-
ment per fer la feina que li pertoca”, afegeix. Les màquines, 
doncs, ja “parlen entre elles”. Així s’han deixat de consumir 

Vic

Dolors Altarriba

La setmana que ve a Tech-
notraf es connectaran la 
vuitantena de les màquines 
que tenen a través de la sen-
sorització després que s’ha 
fet una prova pilot durant 
un any amb 13 màquines, 
una de cada secció del pro-
cés de producció de taps. 
L’empresa del grup Quad-
pack ha estat treballant en 
els darrers dos anys en un 
hardware recollint les dades 
per poder ara predir qualse-
vol incidència ajudats d’un 
software extern. El director 
d’operacions, David Alti-
miras; el responsable de la 
maquinària, Joan Colomer, i 
Roger Colomer, llicenciat en 
Telecomunicacions i respon-
sable informàtic, expliquen 
com aquestes eines del 4.0 
són “un pas més de la robo-
tització i automatització que 
s’ha fet els darrers 15 anys 
a la fàbrica” i, alhora, diuen, 
sense aquesta robotització, 
ara no es podrien obtenir les 
dades que “ens serveixen per 
anticipar-nos i prendre les 
decisions correctes alhora 
que fan que la planta sigui 
més eficient i milloren els 
llocs de treball”.

Quadpack engega la setmana que 
ve la connexió entre màquines
La fàbrica de Borgonyà serà la primera del grup a aplicar la tecnologia d’internet de les coses

treballa amb fusta. Tenen 
digitalitzat, diuen, tot el que 
seria l’engegada de la fàbrica.

Amb el pilot fet fins ara, 
els resultats “han set molt 
bons. Hem monitoritzat les 
màquines, hem extret infor-
mació i ja hem millorat coses 
perquè hem pogut saber per 
què no anava bé”, diu Roger 
Colomer. Durant aquest any 
s’invertiran 360.000 euros 
en aquest projecte que des-
prés s’implementarà a les 
fàbriques que el grup té a 
Castellbisbal i a Louvrette, a 
Alemanya.

La segona fase d’aquest 
procés serà connectar-se 
directament al software del 
sistema de gestió “i el canvi 
del SAP perquè tota l’orga-
nització pugui veure el que 
passa a la fàbrica en temps 
real”. Així, totes les oficines 
comercials, repartides per tot 
el món, tindran la informació 
al moment. “No ho podem 
fer tot de cop”, afegeixen.

“Hem creat un sistema que 
puguem parlar amb la màqui-
na”, diu Roger Colomer, per-
què sempre hi “puguem afe-
gir qualsevol cosa o puguem 
canviar el software quan 
vulguem. La tecnologia és 
pròpia”, afegeixen. En el pro-
cés hi han participat també 
els responsables de qualitat, 
Maria Arumí, i producció, 
Enric Casas.

El grup Quadpack té pre-
vist invertir 4 milions d’eu-
ros en la millora i modernit-
zació de tots els processos i 
en innovacions en producte. 
Amb 577 treballadors a tot el 
grup, va facturar al voltant 
de 124 milions el 2020. 

“Cal prioritzar què s’implanta”
A Girbau van introduint les eines de la nova digitalització per a la millora de processos 

interns i de cara als clients però també ho apliquen als productes que fan

Posar en marxa tota la 
sensòrica i la captura de les 
dades “és el valor afegit alho-
ra que la part més sensible”, 
diu Altimiras, “perquè d’em-
preses que les tracten ja n’hi 
ha ara moltes al mercat”.

Fins ara, l’empresa ja té 
instal·lada una planta de 
biomassa –aprofita les restes 
de la fusta que tracta amb 
un sistema d’aspiració– que 
ha permès una millora 
mediambiental i també 
d’eficiència energètica dins 

150.000 folis de paper a l’any 
i el temps de lliurament de 
recanvis s’ha reduït a “una 
tercera part”. 

L’altra branca de l’empre-
sa és aplicar totes aquestes 
eines a les màquines que 
fabriquen (com la de la 
foto) que ja es comuniquen 
i evolucionen cap a rentats 
més sostenibles. Igualment, 
compten amb una plataforma 
IoT (internet de les coses) 
que “permet actuar sobre les 
màquines que fabriquem en 
remot” allà on la tingui el 
seu client. 

Tot plegat, per Girbau, “és 
només el principi”, perquè 
considera que es podrà enca-
ra “afinar encara millor i de 
forma remota els processos 
o generar una big data a 
partir de la intel·ligència col-
lectiva”, diu. Ara mateix han 
afegit l’opció de la impressió 
3D per introduir aquesta 
tecnologia per produir com-
ponents de disseny. “Aquest 
és un camp de futur amb pos-
sibilitats quasi il·limitades”, 
conclou. 

Joan Colomer, artífex de la recollida de dades, amb Maria Arumí i Enric Casas, responsables de qualitat i producció

Cada màquina ja porta una ‘tablet’

l’empresa aconseguint una 
temperatura que permet 
“treballar millor als opera-
ris” i tanquem el cicle per 
ser neutres en carboni, diu 
Joan Colomer, remarcant 
que la gestió 4.0 també s’ha 
aplicat a la planta energètica. 
“Ara mateix podem saber en 
cada moment per què hi ha 
una punta de consum i solu-
cionar-ho”, diu, i el mateix 
control hi és sobre el sistema 
d’aspiració en una empresa 
que fa molta pols perquè 
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Les escoles visiten

34 alumnes de 2n de l’Escorial, de Vic, que a classe treballen la notícia, van 
visitar les instal·lacions del Grup EL 9 NOU.
La visita es va fer tenint en compte totes les mesures de seguretat a causa 
de la pandèmia.
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Goufone es diversifica i comença 
a comercialitzar energia verda

L’empresa de telecomunicacions, de Gurb, preveu arribar als 20 milions de facturació aquest any
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Els fundadors de Goufone, Albert Boix, Marc Mundó i Joan Gaudes

Gurb

D.A.

L’empresa de telecomuni-
cacions Goufone fa un pas 
més en la seva consolidació i 
es diversifica amb Goufone 
Energia, la nova empresa 
que oferirà 100% energia 
renovable a partir del proper 
1 de juny. Per ara, l’oferta es 
farà, segons expliquen, als 
seus actuals 23.000 clients. 
L’empresa s’encarregarà 
de verificar que la font de 
l’electricitat té el certificat 
d’energia renovable però té 
previst a curt termini pro-
duir la seva pròpia energia, 
ja sigui a través del vent, la 
radiació solar, l’aigua o la 
biomassa per tal d’arribar a 
més clients, tot i que encara 
no tenen cap projecte tancat. 

La filosofia del nou projec-
te és la mateixa per la qual 
va néixer, segons explica un 
dels seus tres fundadors, 
Marc Mundó. “Quan vam 
començar, vam proveir 
de fibra òptica indrets de 
Catalunya on encara avui 
dia ningú més no ha portat 
l’internet d’alta velocitat. 
Ara volem fer el mateix fent 
arribar electricitat de fonts 
renovables a tot arreu”, 
explica. Amb la nova divisió, 
l’empresa gestionarà des del 

donar-se d’alta, presentant 
una factura i una trucada, 
fins a gestionar qualsevol 
incidència de l’empresa dis-
tribuïdora. Proposa tarifes 
“entenedores i sense perma-
nència” i una d’aquestes és 
la de la “transparència, en la 
qual l’usuari paga el preu del 
mercat més un fix estable de 
6 euros al mes en concepte 
de gestió i el consum”.

Goufone va facturar l’any 
2020 prop de 10 milions 

d’euros i confia a doblar 
aquesta xifra a finals 
d’aquest 2021. L’empresa 
té 90 treballadors entre les 
seves oficines centrals a 
Gurb i les sis botigues de 
Vic, Granollers, Mataró, 
Olot, Gironella i Girona. 

Goufone és la segona 
empresa d’Osona que ha 
optat per oferir aquest pro-
ducte tot i no ser una empre-
sa d’energia. La primera va 
ser el grup de distribució 
Bon Preu el passat mes d’oc-
tubre. 

Present a 90 
poblacions amb 
infraestructura 
pròpia de fibra

Gurb Nascuda l’any 2010 
com a empresa de serveis 
per fer arribar la fibra 
òptica arreu i sota el 
paraigua de la Fundació 
Guifi.net, en els darrers 
anys ha aconseguit arri-
bar a unes 90 poblacions 
petites i mitjanes de tot 
Catalunya i aquest any 
preveu finalitzar el des-
plegament a les ciutats de 
Granollers, Girona, Roses, 
Ripoll i Berga, mentre que 
a Vic o Mataró ja ha des-
plegat la fibra de forma 
completa. L’avantatge de 
l’empresa és que disposa 
de la seva pròpia infra-
estructura i pot fer-ne el 
manteniment i donar el 
servei de forma instantà-
nia. 

L’empresa vol 
produir en un 
termini curt la 

seva energia

Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

L’empresa La Farga Your-
coppersolutions és una de 
les dues empreses catalanes 
guardonades amb un premi 
FPCAT que atorga el Consell 
Català de Formació Pro-
fessional. Aquests premis 
reconeixen les bones pràc-
tiques i la contribució a la 
“construcció d’una formació 
professional de qualitat” 
i tenen quatre categories 
diferents: una que reconeix 
trajectòries individuals, una 
altra que distingeix centres 
formatius, la que premia 
empreses i entitats, el reco-
neixement a la trajectòria 
individual d’una persona 
usuària de centres de forma-
ció professional i un premi a 
la recerca, que aquest any ha 
quedat desert. En total s’han 
atorgat 14 guardons en un 

acte que es va fer dimarts a 
l’Institut Escola del Treball 
de Barcelona i amb els conse-
llers d’Educació, Josep Barga-
lló, i Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir el Homrani. 

La Farga, empresa amb més 
de 200 anys i pionera en la 
tecnologia de reciclatge de 
coure, que és el que fabrica, 
ha estat premiada per diver-
ses iniciatives, com ara el 
projecte de capacitació dels 
operaris de fàbrica iniciat el 
2016; la seva participació en 
la Fundació Impulsa, que fa 
mentoratge a alumnes d’FP, 
així com a la taula de l’FP del 
Consell Comarcal d’Osona, al 
patronat de l’FP de La Salle 
de Manlleu i la col·laboració 
amb l’Institut de Vic, sent 
empresa d’acollida d’estudi-
ants d’FP dual, a més de ser 
empresa col·laboradora de 
Projectes de Formació i Ocu-
pació.  

Premi a les bones pràctiques 
en formació professional per a 
La Farga Yourcoppersolutions
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Convoquen dues jornades de vaga 
al BBVA en protesta per l’ERO
Es faran els dies 25 i 26 de maig i se’n preveu una altra el 2 de juny

Vic/Ripoll

D.A.

El Sindicat d’Estalvi de 
Catalunya (SEC) ha convocat 
dues jornades de vaga per als 
propers 25 i 26 de maig a les 
oficines del BBVA per protes-
tar contra l’ERO que preveu 
acomiadar 1.197 persones a 
Catalunya, el que representa 
un 30% de la retallada que es 
vol fer a tot l’Estat. A la con-
vocatòria s’hi han afegit els 
sindicats UGT, CGT i SCAT, 
presents al comitè, però no 
CCOO i ACB. Aquests dos 
darrers, però, convoquen 
aturades parcials els dies 25 
i 31 de maig i una vaga de 
24 hores per al dia 2 de juny. 
És precisament, però, el 2 
de juny quan acaba el termi-
ni de negociació d’un mes 
d’aquest ERO. 

Els sindicats ja han fet 
dues jornades de protestes 
fins ara amb manifestacions 
a les capitals de província 
catalanes. A Barcelona, 

Concentracions 
per l’ERO de 
CaixaBank
Vic/Ripoll Aquest dijous 
es va fer davant l’edi-
fici que CaixaBank té a 
Barcelona una concentra-
ció per protestar per les 
condicions plantejades 
per l’empresa en l’ERO 
que afecta prop de 7.800 
persones a tot l’Estat des-
prés de la seva fusió amb 
Bankia. També preveu tan-
car 1.534 oficines, un 27% 
del total. L’empresa vol 
indemnitzar els treballa-
dors més grans de 63 amb 
el mínim que marca la llei 
i ha millorat en les altres 
franges d’edat.

Dilluns passat, unes 1.500 persones van protestar per l’ERO del BBVA a Barcelona

Hydrokemós, 
de Torelló, i 
Effitronix, de 
Tona, entre les 100 
millors ‘start-ups’

Vic

Les empreses Hydrokemós, 
de Torelló, i Effitronix, de 
Tona, formen part del llistat 
de les 100 millors start-ups 
d’Espanya indexades per 
Startupill.com, el portal bri-
tànic especialista en empre-
ses incipients de tot el món 
a les quals valora cada any. 
Hydrokemós és una empresa 
de tractament d’aigües amb 
un procés químic que permet 
aniquilar l’amoni i el nitro-
gen i que va ser impulsada 
pels investigadors Josep M. 
i Ruth Canicio, de l’Institut 
Químic de Sarrià. La societat 
de capital risc Victoria Ven-
ture Capital, de Vic, en té la 
majoria des del 2019 i n’im-
pulsa la implantació indus-
trial. Startupill.com la situa 
al número 23 del rànquing 
espanyol. 

Effitronix, enginyeria de 
caire familiar nascuda a 
Tona, amb diversos premis i 
una de les primeres a aplicar 
sistemes de sensorització a la 
maquinària per predir qual-
sevol incident amb la tecno-
logia 4.0, se situa al número 
69 del llistat. Ha creat el pro-
ducte Mico24 (Plus i Nano).

Per triar les empreses, 
el portal té en compte la 
innovació de la idea, del 
producte i la sortida que pot 
tenir al mercat, així com una 
estratègia de creixement 
excepcional, la manera de 
portar-la i l’impacte social. 
En el cas d’aquestes dues 
empreses, estan emmarcades 
en la categoria de start-up 
en el camp de l’enginyeria 
mecànica. El portal, que fa 
seguiment de les novetats en 
el sector de les start-ups al 
món, fa aquesta distinció per 
països.

Sobreviuen el 71% 
de les empreses 
creades el 2017 a 
Osona amb el CLSE

Vic El 71% de les empreses 
creades l’any 2017 a Osona 
amb l’assessorament dels 
centres locals de serveis a 
les empreses (CLSE) a través 
de Creacció han sobreviscut, 
tres anys després. Aquest 
percentatge és menor en tota 
la demarcació (59,9%). Les 
dades surten d’un estudi que 
s’ha fet a partir d’enquestes 
a 1.306 persones emprene-
dores i s’han realitzat 1.039 
entrevistes telefòniques, 
el 79,6% de tot l’univers, a 
finals del 2020. Des d’Osona 
s’hi participa en 32 empreses 
de les 46 que va acompanyar 
per ser creades l’any 2017. La 
tendència és que les empre-
ses assessorades pel CLSE 
tenen 1,3 punts per sobre 
de taxa de supervivència en 
referència a les que no estan 
acompanyades per aquest 
servei.    

Unió de Pagesos 
reclama mesures 
urgents per al 
sector del conill

Vic/Ripoll Unió de Page-
sos ha demanat al DARP 
que s’estableixin mesures 
urgents per fer front a la 
crisi que pateix el sector 
del conill. Demanen que es 
facin complir les normes de 
competència del mercat, ja 
que el preu que perceben els 
productors no es correspon 
amb l’oferta i la demanda 
perquè hi ha menys produc-
ció. Entre el 2009 i el 2019 el 
nombre de places de conills 
s’ha reduït un 45% i s’han 
tancat un 35% de les granges 
i les “que continuen treba-
llen en un 80% de la seva 
capacitat”. Per això es dema-
na un observatori de preus 
del conill. Amb l’encariment 
de les matèries primeres, el 
preu del pinso ha augmentat 
un 30% en un any, de 240 a 
269,9 euros la tona. 

dilluns, dia de la segona pro-
testa, es van concentrar 1.500 
persones. Des dels sindicats 
expliquen que durant aques-
ta setmana s’han presentat 

propostes molt ben elabora-
des per reduir l’impacte de 
l’ERO i millorar les condici-
ons en què es volen fer els 
acomiadaments però la direc-
ció es manté “inamovible”, 
expliquen. Per ara, la direcció 
vol acomiadar els més grans 
de 63 anys amb 20 dies per 
any i un màxim de 12 men-
sualitats. Per als que tenen 
de 52 a 62 anys i dividit en 
tres grups s’ofereix entre un 
65% i un 70% del sou anual 
seguint les condicions de sor-
tides voluntàries que ja s’han 
fet els darrers anys. Per a la 
resta de personal ofereixen 
30 dies per any i un màxim 
de 20 mensualitats amb una 
prima de 2.000 euros per 
trienni per voluntarietat. 
Des dels sindicats consideren 
que “no és un banc fallit”. 
El BBVA ha tancat ja en els 
darrers tres anys 380 oficines 
a Catalunya. Ara en vol clau-
surar 204, fet que “afectarà a 
més d’un poble” si està prop 
d’una ciutat, diuen. 

Llotja de Bellpuig (17-5-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,11 (+0,04) – 1,35 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,86 (+0,06) – 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 (14-5-21) 

PORC: 1,987 / 1,999 (+0,027)
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 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 105 / 220 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (14-5-21)

PORC VIU selecte: 1,502 (+0,20) 
LLETÓ 20 kg: 51,00 (-0,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (-0,05)  
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (-0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 250 (-1)
BLAT PA: 254 (-1)
MORESC: 285 (+7)

ORDI LLEIDA: 233 (=)   
COLZA: 500 (+70)

Llotja de Barcelona (18-5-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 412/t (–33)
MORESC UE: 286/t (–2)
BLAT: 254/t (–3)
ORDI PAÍS: 243/t (–2) 
FARINA DE PEIX: 1.090/t (=)
GIRA-SOL: 330/t (=)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 348/t (=)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (7-5-21)

GRA DE COLZA: 450  (-9,50)
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Cosint relacions socials
Les participants al Taller de Costura de l’Esplai de la Gent Gran de Sant Quirze es retroben després d’un any

Sant Quirze de Besora

Guillem Rico

Per una banda té una roba 
d’ossets i per l’altra, és de 
rus. És la capa per banyar un 
nadó que Enriqueta Serra·
dell, de 94 anys, cosia per a 
uns amics aquest dimecres 
a la tarda al Taller de Cos·
tura de l’Esplai de la Gent 
Gran de Sant Quirze. Les 
sis participants al taller i la 
responsable, Núria Pons, 
es van retrobar la setmana 
passada després d’un any en 
què a causa de la pandèmia 
l’activitat s’havia aturat en 
aquest espai. Pons apuntava 
que el retrobament va ser 
emocionant, ja que algunes 
de les dones no s’havien vist 
des d’abans de la pandèmia. 
Ara, amb la certa tranquil·

litat que donen les vacunes, 
han decidit tornar a trobar·se 
en una sala en què hi tenen 
posades les peces que algu·
nes d’elles han cosit durant el 
confinament. De fet, recorda 
Pons, les primeres setmanes 
l’activitat no es va aturar, ja 
que van coordinar la confec·
ció de 4.000 mascaretes de 
roba al poble amb la partici·
pació de molts veïns i veïnes 
que van donar roba i que tam·
bé van cosir i repartir. “Era 
impressionant la manera que 
t’obrien la porta, amb molta 
por” quan les repartien, expli·
ca Pons, un any després.

Davant de l’Enriqueta, la 
més veterana del grup, al 
costat del balcó i a una dis·
tància de dos metres, ja que 
han distribuït les taules de 
manera diferent a com ho 

feien abans de la pandèmia, 
hi seu Mercè Figueras, la 
impulsora del taller fa més de 
25 anys. Ella està preparant 
els retalls per a una peça de 
patchwork. Unes taules més 
enllà les altres quatre partici·

pants tenen robes de colors, 
amb un estampat de peces de 
Lego o de cotxes i edificis. En 
aquest cas estan preparant un 
encàrrec que els han fet des 
de l’escola Segimon Comas 
per vestir vuit capgrossos que 
han creat aquest curs i que 

estrenaran properament. 
Figueras i Pons expliquen 

que el taller va néixer com 
una forma de socialització 
a l’Esplai. Per trobar·se i 
fer alguna cosa més que no 
fossin jocs de taula. Arran 
d’aquest taller en van anar 
sorgint les altres activitats 
que fan al casal cada dia de 
la setmana. Ara, però, volen 
trencar la barrera de l’edat 
i obrir les propostes, també 
la de costura, a gent més 
jove perquè hi hagi un relleu 
generacional i per ensenyar 
els coneixements, encara que 
sigui començar per cosir un 
botó. 

La voluntat és cosir unes 
relacions socials i intergene·
racionals que beneficiarien a 
totes les parts, diuen des de 
l’Esplai.

GES BISAURA
Torelló vota  
els pressupostos 
participatius

Torelló Els veïns de Torelló 
poden decidir fins al 31 de 
maig quina de les vuit pro·
postes finalistes dels pres·
supostos participatius volen 
que es porti a terme. Es pot 
fer a través de la plataforma 
Decidim o presencialment els 
dimecres de mercat, i també 
els dilluns al matí a la plaça 
Joanot Martorell i els dimarts 
a la de la Sardana. Les opci·
ons són reconvertir el pati de 
l’institut per fer·hi activitat 
lectiva; comprar material per 
a la piscina d’estiu i poder·hi 
fer competicions; millorar 
les zones verdes de darrere el 
pavelló, la del costat del pont 
de Malianta i la pista del car·
rer Puigdassalit; senyalitzar 
camins per fer·hi senderisme 
i anar·hi en bici; dinamitzar 
el comerç i fer activitats cul·
turals i lúdiques; fer un pro·
grama d’activitats d’oci per 
als joves; crear l’itinerari Viu 
el riu entre el pont de Conan·
glell i el Pelut, i un carril bici 
des del carrer Balmes fins al 
centre.
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Les sis participants al Taller de Costura i la responsable, aquest dimecres a la tarda a l’Esplai de la Gent Gran de Sant Quirze

Volen obrir 
l’activitat a 

persones de totes 
les edats
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Escultures fetes amb 
motoserra, al camí de la 
Paciència de Sant Vicenç 

Sant Vicenç de Torelló L’es-
pectacularitat de la manera com 
feien escultures de fusta amb 
una motoserra va cridar l’atenció 
dels visitants de les darreres fires 
de Nadal que es van fer a Sant 
Vicenç. Ara el consistori ha volgut 
recuperar els treballs elaborats en 
la mostra de tall amb motoserra i 
treure’ls a la llum perquè els veïns 
i els qui passegen pel municipi en 
puguin gaudir d’una altra manera. 
Així, des de fa uns dies, quatre 
de les escultures que han passat 
uns anys a la nau de la brigada es 
troben a diferents punts del camí 
de la Paciència, que enllaça l’es-
cola Lloriana amb el nucli de Sant 
Vicenç. Segons l’alcalde, Èric Sibi-
na, és una altra manera de “donar 
vida al camí, que ja és viu perquè 
hi passen nens cada dia”. La idea 
és, de cara al futur, col·locar-ne 
més en punts de Borgonyà i Vila-
seca.

Fisioteràpia · Nutrició
Psicologia · Podologia

659 72 39 38
C. Vilamitjana, 39 

Sant Vicenç de Torelló

Estudis biomecànics · Classes dirigides

Carrer Major, 9 
Sant Vicenç de Torelló

Tel. 93 859 09 71

kaskaglina@gmail.com

@forndepaglina

Horari:
Dilluns tancat

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

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

Pont, 30 · Torelló · Tel. 938 59 19 37
www.federopticsfrancoli.net

segueix-nos a

*
des de

*

* Ulleres de sol de les marques Forecast, Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Coronel Tapiocca o Lester amb lents solars graduades orgàniques  1.5. Esf. +4 Cil. +2.
Consulteu muntures de sol graduables. Promoció vàlida fins el 31 de juliol del 2021. No acumulable a altres ofertes.
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La petjada del gat fer, a Sant Pere
Sant Pere de Torelló Durant una setmana els veïns de 
Sant Pere i els alumnes de l’institut escola Josep M. Xan-
dri han pogut conèixer totes les particularitats del gat fer. 
Primer, a través d’una xerrada i una sortida didàctica (a la 
foto) i després, una mostra al Polvorí i al centre educatiu. 

Montesquiu consulta 
als veïns quines 
inversions volen fer

Montesquiu El ple de 
Montesquiu va aprovar per 
unanimitat convocar una con-
sulta popular perquè els veïns 
decideixin quines inversions 
incloses al Pla d’Actuació 
Municipal volen que es facin 
aquest any. Segons l’alcalde, 
Jaume Romeu, hi ha vuit pro-
postes i tenen un pressupost 
de 73.000 euros amb els quals 
se’n podrien fer dues. Entre 
les opcions hi ha remodelar 
el passeig del Ter, fer un nou 
parc d’oci a la zona de la dei-
xalleria, un skate park a la 
font d’en Nandu, treure barre-
res arquitectòniques, canviar 
l’enllumenat led a tot el poble, 
fer un centre d’interpretació 
històrica al safareig, adequar 
el pavelló i fer un canvi del 
sistema de cloració de les pis-
cines. Ara se’n faran les bases 
i la consulta serà a finals de 
juny o principis de juliol.
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Les lletres de les dones
La Biblioteca Dos Rius i l’Ajuntament de Torelló engeguen un club de lectura de llibres de dones

Torelló

Guillem Rico

Al llarg de la història grans 
autores de la literatura uni-
versal van haver d’amagar 
que eren dones i un exemple 
proper n’és Caterina Albert, 
que utilitzava el nom de 
ploma de Víctor Català. “Per 
bé que ara és més paritari, 
al llarg de la història no ho 
ha estat”, recorda Mariona 
Fontserè, dinamitzadora del 
nou club de lectura de llibres 
de dones que s’ha creat a 
Torelló. Amb aquest espai, 
pretenen “servir de plata-
forma per fer visibles les 
dones autores” i tot i que “no 
canviarem el món”, apunta 
Fontserè, “aportarem el nos-
tre granet de sorra”. 

La primera sessió es va fer 
aquest dimecres a la Biblio-
teca Dos Rius de Torelló amb 
25 participants de diferents 
edats que van comentar la 
primera de les lectures, Els 
llits dels altres, d’Anna Pun-
soda. Fontserè apunta que 
per començar buscaven una 
novel·la d’una autora jove i 
catalana amb la voluntat que 

si en alguna ocasió no hi ha 
suficient disponibilitat per 
llegir el llibre, es pugui parti-
cipar del debat. 

La iniciativa va sorgir de 
la Regidoria d’Igualtat i la 
Biblioteca Dos Rius i d’entra-
da es volia lligar als actes del 
8 de març, el Dia Internaci-
onal de les Dones, però van 
decidir que l’activitat podia 
anar més enllà, per la qual 
cosa ja han començat ara. 
Els llibres els proporciona la 

mateixa biblioteca i ja tenen 
previst quin serà el que trac-
taran al juny: Tornar a casa, 
de l’escriptora nord-america-
na d’origen ghanès Yaa Gya-
si, que parla de la història de 
dues branques d’una família 
des del segle XVIII fins al 
present vinculades a l’escla-
vitud, al negoci del cacau i a 
la lluita pels drets civils. Des-
prés d’una pausa a l’estiu, al 
setembre es reprendrà l’acti-
vitat durant tot el curs.

La voluntat, segons Fontse-
rè, és compartir llibres d’èpo-
ques, estils i àmbits diferents 
amb un tret comú: la veu de 
les dones.

C. Pont, 31
08570 Torelló

Tel. 93 859 07 46

www.joieriacodina.com

-

CREACIÓ I RETOLACIÓ PUBLICITÀRIA

DISSENY I EDICIONS PER A XARXES SOCIALS

Molt a prop teu!
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Les participants a la primera sessió, aquest dimecres al vespre a la Biblioteca Dos Rius de Torelló

per ara “no fos un clàssic” 
i així descobrir una autora, 
que és un altre dels objectius 
de la nova activitat que es 
portarà a terme cada tercer 
dimecres de mes. La dina-
mitzadora coneixia l’autora 

d’una conferència i era una 
de les propostes de llibres 
escrits per dones que li havi-
en fet des de la biblioteca. 
Encaixava amb el que bus-
caven i el van triar perquè 
permetia, durant el debat 

d’aquest dimecres, parlar de 
temes com els abusos sexuals 
o els trastorns alimentaris 
que apareixen a Els llits dels 
altres. El fet de tractar temà-
tiques d’aquest tipus permet, 
segons la dinamitzadora, que 

Un dels objectius 
és donar 

visibilitat a les 
autores
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Torna la Jazz Cava
Obrirà amb tres concerts a l’interior, gràcies a un nou sistema de renovació d’aire

Per les característiques del local, sem-
blava el retorn més problemàtic. Però 
dins d’aquest context de progressiva 
normalització de la vida cultural, la 

música tornarà a sonar aquest cap de 
setmana a la Jazz Cava de Vic. L’histò-
ric local del Portalet obre aquest cap 
de setmana amb tres concerts i pro-

jecta una intensa temporada d’estiu 
en altres espais de la ciutat. El Festi-
val de Jazz, que s’havia de fer aquest 
mes de maig, es trasllada a la tardor. 

Renovació de junta en plena pandèmia
Vic S’acabava el mandat de la junta actual i la pandèmia no 
ha estat obstacle per complir amb allò que marquen els esta·
tuts de l’entitat. Jordi Casadesús continua de president, però 
hi ha noves incorporacions com les d’Eva Freixa, Joan Rial i 
Ruben Pujol en els càrrecs de vicepresidenta, secretari i tre·
sorer. “Som una entitat sense ànim de lucre, però hem apos·
tat per la professionalització, en el sentit de repartir tasques 
i que cadascú assumeixi una responsabilitat”, diu Casadesús. 

L’entitat té actualment uns 170 socis, i no hi ha hagut baixes 
durant aquest temps d’inactivitat, “una cosa que els hem 
d’agrair molt”. Les seves quotes i el suport que han continuat 
rebent tant del patrocinador (Cervezas Alhambra) com de  
l’Ajuntament de Vic han ajudat que l’entitat estigui econò·
micament sanejada i hagi pogut fer front a l’elevada despesa 
dels equips de renovació d’aire. A la fotografia, la major part 
de components de la junta actual aquest dimarts, davant de 
la Jazz Cava. 
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Vic

Jordi Vilarrodà

Dues grans caixes metàl·
liques que pengen del sostre 
són la clau perquè la Jazz 
Cava pugui obrir les portes 
aquest divendres. A dins hi 

ha els aparells que garantei·
xen la periòdica extracció de 
tot l’aire de dins del local i la 
injecció d’aire nou de l’exte·
rior. Una renovació constant 
que garantirà la seguretat de 
la trentena d’espectadors que 
podran entrar a cada un dels 

concerts, segons l’aforament 
que permeten les normati·
ves actuals. “La seguretat 
és total”, diu el productor 
i músic Jordi Casadesús, 
president de l’associació 
de la Jazz Cava, entitat que 
compleix 30 anys de vida. El 

retorn a l’activitat de la sala 
de concerts més emblemàtica 
de Vic serà aquest divendres, 
amb l’actuació del saxofo·
nista Marcel·lí Bayer, quan 
es compleixen un any i dos 
mesos des del seu tancament.

L’estiu passat, la Jazz Cava 

va organitzar concerts a l’ex·
terior, a la plaça del Carbó, 
com és habitual, però les 
normatives que limitaven els 
bars musicals (una part de la 
seva llicència d’activitats és 
d’aquest tipus) van obligar 
a interrompre el cicle a mit·
jans d’agost, quan encara no 
s’havia acabat. “Era impossi·
ble seguir”, diu Casadesús. 
I menys a l’hivern, en què 
l’única opció era fer concerts 
a l’interior d’un local petit 
i tancat. Ara veuen el futur 
amb més optimisme, tot i 
que la limitació és encara 
estrictafins que es pugui pas·
sar al 70% d’aforament. Per 
això de tots els concerts se 
n’han programat dues sessi·
ons. Aquest cap de setmana, 
a més de Marcel·lí Bayer, hi 
passaran Joan Miquel Oiver 
dissabte (vegeu detall) i 
la pianista i cantant Lucía 
Fumero diumenge. La setma·
na que ve hi haurà concerts 
de Lluís Cabot, Ferran Palau 
i Lu Rois. 

FESTIVAL A L’OCTUBRE

Més endavant, la Jazz 
Cava s’ha proposat “sortir 
fora del local”. Per una part, 
amb els concerts habituals 
a la plaça del Carbó tots els 
diumenges a la tarda, un 
clàssic de l’estiu a la ciutat. 
Però també fent·se càrrec de 
la programació de concerts 
al Pati de l’Ós del Seminari 
de Vic. L’any passat, aquesta 
es va ampliar a tot el juliol i 
l’agost amb èxit de públic, i 
programada des del mateix 
Seminari, que ara cedeix l’es·
pai a la Cava per fer·hi una 
programació que s’està aca·
bant de tancar i s’anunciarà 
properament. Pel que fa al 
Festival de Jazz, que enguany 
arriba a la 23a edició, es tor·
na a traslladar a mitjans d’oc·
tubre, com ja es va fer l’any 
passat, i és molt possible que 
d’aquí endavant quedi fixat 
en aquestes dates. 

Joan Miquel Oliver, en una gira assajada a Vic
Vic En la setmana en què s’ha anunciat el retorn d’Antònia Font als esce·
naris, l’any vinent, Joan Miquel Oliver –un dels components del mític 
grup mallorquí– passa per la Jazz Cava. Ho farà dissabte (2/4 de 7 tarda i 8 
vespre) en el marc de la gira en què celebra els 15 anys del disc Surfistes a 
càmera lenta, el seu debut en solitari que amb els anys s’ha convertit en un 
disc de culte. Els concerts d’aquesta gira es van estar preparant a principis 
d’abril a Vic, a l’estudi del bateria Xarli Oliver, habitual acompanyant del 
mallorquí. La formació de trio amb què van presentar·se al Festival Strenes 
de Girona i amb la qual tornen ara a Vic la completa Jaume Manresa als 
teclats. Les cançons, com la que dona títol al disc, Rellotge, Emerson Fitipaldi 
o Soy un lo-fi, les han revisades en versions que “seran com noves, mirades 
des d’una altra òptica”, diu Xarli Oliver. El bateria vigatà treballa amb Joan 
Miquel Oliver (sense que la coincidència de cognoms hi tingui res a veure) 
des de fa sis anys. Es van conèixer en els concerts de l’anomenat Col·lectiu 
Eternity (Joan Miquel Oliver, Quimi Portet i Jaume Sisa) i va haver·hi “molt 
bona entesa des del primer moment”. A la fotografia, els tres músics en un 
dels assajos a Vic. A
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Stay Homas, amb l’etique-
ta de grup revelació sorgit 
durant la pandèmia, en la 
que també serà la seva pri-
mera actuació a Osona. Com-
partiran escenari amb Buhos, 
en el format de concert que 
van dissenyar per a l’actual 
situació sota el títol de Terà-
pia col·lectiva, amb esceno-
grafia d’Albert Pla, i que ja 
van mostrar a L’Atlàntida 
el passat mes de febrer. El 
segon dia del festival inclou 

també, al migdia, un concert 
per a públic familiar (Cabró 
Kids) amb El Pot Petit, en 
què l’entrada serà gratuïta 
per als més petits de 2 anys. 
La intenció de Midnight 
Group és no solament que el 
festival Cabró Rock tingui 
continuïtat en properes edi-
cions sinó que esdevingui 
“una referència a nivell cata-
là”, ampliant el cartell i con-
centrant més grups en un sol 
dia. Vic no tenia un festival 
multitudinari de música des 
de les primeres edicions del 
Foramuralla, els anys 2011 i 
2012, que també es van fer a 
la zona esportiva. 

Entrades online
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Un festival programa pel juny a 
Vic concerts amb 2.000 persones 

El primer Cabró Rock es farà a la zona esportiva i vol tenir continuïtat en properes edicions

Vic

Jordi Vilarrodà

Es dirà Cabró Rock i vol reu-
nir a Vic dues mil persones 
en cada una de les tres actu-
acions que ha programat, els 
dies 12 i 13 de juny a la zona 
esportiva. Aquest festival 
serà el primer dels grans 
esdeveniments musicals a 
Osona en la postpandèmia i 
en el seu cartell hi figuren  
noms de primera línia: Oques 
Grasses, Buhos i Stay Homas, 
entre d’altres. 

Midnight Group, empresa 
d’oci que gestiona diversos 
negocis d’oci i restauració, 
entre d’altres la sala de con-
certs La Cabra de Vic, és qui 
promou aquest festival que 
ja s’havia d’haver celebrat 
l’any passat en aquestes 
dates. Primer es va ajornar 
fins a l’octubre i després 
es va anul·lar a causa de la 
situació sanitària quan ja 
tenia entrades venudes. 
L’organització va optar per 
retornar els diners, “però 
mantenint el cartell per quan 
fos possible”, explica el seu 
responsable de comunicació, 
Oriol Planesas. Fins que van 
veure que, tot i les restricci-
ons que encara es mantenen, 
era possible portar-lo a terme 
aquest any. “Teníem diversos 
escenaris plantejats”, explica. 
El primer era el de fer con-
certs per a un miler de per-

sones, totes assegudes, i les 
entrades que van posar a la 
venda gairebé es van exhau-
rir. Ara es dona per segur que 
s’ampliarà l’aforament i que 
podrà arribar a les dues mil 
persones “també assegudes i 
de forma segura, en les bom-
bolles que ara ja no només 
són familiars i respectant la 
distància”. L’ús de la masca-
reta serà obligatori mentre 

no es consumeixi menjar o 
begudes. Ara mateix, s’han 
venut un 60% de les locali-
tats i torna a haver-hi entra-
des disponibles per als tres 
concerts. 

El dia 12 de juny obrirà 
foc Oques Grasses, en una 
nit festiva que completarà el 
grup Di-versiones. L’endemà 
els protagonistes del concert 
per a públic adult seran els 

Oques Grasses, 
Stay Homas i 
Buhos són els 
caps de cartell

Teatre en Lluita, nova companyia 
independent de teatre des de Vic
Vic L’estrena de Normals, aquest dijous, ha 
servit com a presentació de Teatre en Lluita, 
una nova companyia nascuda a Vic que inte-
gren majoritàriament professionals osonencs 
de les arts escèniques i audiovisuals. Com a 
residents del projecte VIC (Viver d’Investi-
gació i Creació) de l’Institut del Teatre, han 

preparat per a la presentació l’espectacle Nor-
mals, basat en tres petits drames del poeta i 
dramaturg Thomas Bernhard: Un mort, Mes 
de Maria i Partit. Sota la direcció de Carme  
Cané, els interpreten Dolors Rusiñol, Lurdes 
Casas, Eli Llauradó i Jordi Homs. L’esceno-
grafia és de Furti Coromina i la il·luminació, 
de Lluís Quintana. Les representacions conti-
nuaran aquest cap de setmana i el proper. 
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El Cantilafont 
serà itinerant 
pel Lluçanès

Prats de Lluçanès

J.V.

El festival Cantilafont 
continuarà, però enguany 
serà amb actuacions de 
petit format en diferents 
llocs del Lluçanès, reparti-
des en quatre caps de set-
mana dels mesos de juny 
i juliol. L’organització ha 
batejat aquesta proposta 
com a “pasturatge escènic 
i musical”. 

El Cantilafont, que en la 
seva darrera edició normal 
de 2019 va reunir més de 
2.500 persones a Oristà, 
va reconvertir l’edició 
de l’any passat també 
en actuacions petites a 
Sant Bartomeu del Grau. 
Enguany s’aturarà a Sant 
Agustí de Lluçanès, Olost, 
Alpens i Sobremunt, amb 
propostes que giraran 
entorn de la cultura popu-
lar. El tret de sortida serà 
el 5 de juny als Munts, a 
Sant Agustí, amb un taller 
de glosa amb Àlex Pujols, 
de Txarango, i l’especta-
cle Signos de Michele & 
Francisca. El 19 de juny, es 
presentarà a Sant Adjutori 
d’Olost el llibre Escrits 
lluçanesos, de Ramon Erra, 
i hi actuaran Júlia Farrero 
i Els Carbonell (Sergi i 
Janot Carbonell). Arnau 
Obiols, Jaume Arnella amb 
Carles Belda i Joana Gomi-
la amb Laia Vallès formen 
part de l’agenda del mes 
de juliol.

El primer concert d’Oques a Catalunya
Vic El de Vic serà el primer concert que farà Oques Grasses 
a Catalunya després de la sortida del seu cinquè disc, pre-
vista per a la setmana que ve. Fins ara només han actuat al 
Festival Strenes de Girona (a la fotografia, el grup al final 
de l’actuació a les escales de la catedral) com a avançament 
del nou treball. La propera actuació la tenen el dia 5 de juny 
a Madrid, al Teatro EDP.
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Lluís Gavaldà serà a 
Beget, dissabte en el 
festival Microclima

Beget El festival Microcli-
ma de Camprodon continua 
aquest dissabte amb l’actua-
ció de Lluís Gavaldà, acompa-
nyat per Joan Pau Chaves al 
piano davant de l’església de 
Sant Cristòfor de Beget. En 
aquests concerts de petit for-
mat, Gavaldà revisa el reper-
tori d’Els Pets, però a més 
dels èxits hi inclou temes de 
les cares B que són menys 
coneguts en el seu repertori. 
El concert serà a les 7 de la 
tarda, amb entrada gratuïta i 
reserva prèvia.  

L’Espardenya Teatre 
estrena ‘La nit de glòria 
d’AM’ a Calldetenes

Calldetenes El grup callde-
tenenc L’Espardenya Teatre 
estrena aquest dissabte (7 
tarda) a l’Auditori-Teatre 
el muntatge La nit de glòria 
d’AM, del dramaturg mallor-
quí Miquel Àngel Vidal. En 
clau de comèdia amarga, 
situa l’escena en un sopar 
d’antics companys d’univer-
sitat en què tothom procura 
aparentar i mostrar una bio-
grafia que no és real. Albert 
Freixer ha dirigit el mun-
tatge, que es podrà tornar a 
veure diumenge a les 6.

La Polivalent de   
Seva rep ‘Pegados’, 
un musical diferent

Seva Un noi i una noia que 
s’han conegut en una disco-
teca acaben fent l’amor al 
lavabo i s’enganxen de mane-
ra que no es poden separar. 
Així comença la història de 
Pegados, un musical diferen-
te, que dissabte arriba a La 
Polivalent de Seva (2/4 de 8 
vespre) en la gira paral·lela a 
la temporada que està fent al 
Teatre Comtal de Barcelona. 
Enric Cambraya ha dirigit 
aquest muntatge produït per 
El Terrat i interpretat per 
Julia Bonjoch i Iñaki Mur.

Ferran Orriols, de 
Nyandú, en solitari  
a La Nau de Centelles

Centelles Ferran Orriols 
actuarà en solitari aquest dis-
sabte a La Nau de Centelles 
(6 tarda). En el concert dona-
rà a conèixer les cançons 
d’un projecte personal, auto-
produït i gestionat també per 
ell mateix, que corre paral·lel 
al del grup. Nyandú, tot i que 
està en una pausa, ha llançat 
els últims dies a través de les 
xarxes un nou tema, El secret 
més ben guardat del pop. De 
moment, però, no hi ha cap 
indici que es tradueixi en un 
nou disc de la banda. 

‘Smiley, després de 
l’amor’, dissabte al 
Teatre Cirvianum

Torelló El dramaturg Gui-
llem Clua ha continuat, al 
cap d’una dècada, la histò-
ria de Smiley, una història 
d’amor, que va ser un èxit 
en el seu moment sorgit de 
l’escenari alternatiu a la Sala 
Flayhard i que va fer el salt 
cap a escenaris més grans i 
versions internacionals. La 
història d’amor entre els dos 
joves Àlex i Bruno, que aca-
bava bé, té una continuació 
en què l’un i l’altre (interpre-
tats de nou per Ramon Pujol 
i Albert Triola) s’han fet més 
grans i les seves diferències 
s’han anat eixamplant. La 
representació serà a les 8 del 
vespre i tancarà la temporada 
regular del Teatre Cirvia-
num, que la setmana vinent 
acollirà un dels espectacles 
del festival Festus. 

El ‘clown’ Peter Shub, 
a L’Atlàntida després 
de diversos intents

Vic Després d’ajornaments i 
reprogramacions a causa de 
la pandèmia, aquest diven-
dres arriba a L’Atlàntida de 
Vic (2/4 de 9 vespre) el clown 
nord-americà Peter Shub. 
Establert des de fa anys a 
Alemanya, està considerat en 
aquest moment un dels grans 
mestres de la comunicació 
gestual i del treball teatral 
a partir de l’observació de 
la quotidianitat. La progra-
mació de L’Atlàntida per al 
cap de setmana es completa 
dissabte (6 tarda) amb l’es-
pectacle Around the world, 
de la Cia Brodas Bros, que 
recull les seves vivències en 
els viatges que han fet pel 
món, i diumenge (12 migdia) 
amb el concert Soc feliç, de 
Dàmaris Gelabert.  

Els curtmetratges del 
Julius 2021, basats  
en el manga ‘Akira’

Vic Un dels treballs clàssics 
del manga, Akira de Katsu-
hiro Otomo, serà el tema 
obligatori dels curtmetratges 
que es presentin a l’edició 
d’enguany del Festival Julius, 
que convoca el Cineclub 
Vic. Fins a l’11 d’octubre es 
podran presentar els films, 
que han de tenir una durada 
màxima de 10 minuts. Cada 
participant podrà editar 
prèviament un tràiler d’un 
minut que li serveixi com 
a promoció de la seva obra. 
Com és habitual, el premi 
principal serà el Julius Ciu-
tat de Vic, dotat amb 2.000 
euros, seguit del Bis-B, dotat 
amb 1.000 euros. Al premi 
Chico Marx, la participació 
es limita a realitzadors de 
menys de 25 anys. 

Joan Colomo estrena un nou 
disc al Castell de Montesquiu

Actua aquest diumenge en el marc del cicle Música a la Gespa

Montesquiu

J.V.

“Volia publicar un disc ale-
gre i no tornar a publicar 
un altre disc trist”, diu Joan 
Colomo a la lletra de Cançó 
animada, un dels temes del 
nou treball que estrena al 
cicle Música a la Gespa. I 
no ha estat ben bé així, fins 
al punt que Disc trist és el 
títol que li ha posat. Són 11 
cançons que es mouen entre 
extrems oposats, que el can-
tautor de Sant Celoni presen-
tarà per primera vegada en 
públic diumenge al migdia, 
als jardins del Castell de 
Montesquiu. 

Colomo va començar a 
treballar en aquestes can-
çons tan bon punt va acabar 
L’oferta i la demanda (Bcore 
Disc, 2018), i els temes s’han 
anat cuinant des de llavors 
amb una producció treballa-
da, que incorpora capes de 

sintetitzadors però que no 
renuncia a l’espontaneïtat, 
per exemple, de les seves 
filles cantant samplers en el 
primer tema del disc que va 
donar a conèixer, que jus-
tament és la mateixa Cançó 

animada. El conjunt forma 
“un retrat dolç i amarg del 
desconcert vital que tots 
duem a dins”, amb deses-
perança però també amb 
optimisme, potser perquè no 
queda altre remei. En direc-
te, el presenta acompanyat 
per Pau Albà (percussions), 
Xavi García (baix) i Guillem 
Caballero (teclats). 

Aquest serà el tercer 
concert del cicle Música a 
la Gespa, que s’acabarà el 
proper diumenge amb Alba 
Carmona i les Canciones de 
folklore, en el segon concert 
a Osona de l’excomponent 
de Las Migas en pocs dies, 
ja que la setmana passada va 
actuar a l’EnCanta de Roda 
de Ter. 
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Joan Colomo

Joan Colomo. Jardins del 
Castell de Montesquiu. 
Diumenge, 23 de maig de 
2011, 12 migdia.

S’hi entregaran els Premis Clavé als millors treballs corals de l’any 2020

Dissabte serà centre del món coral

Montesquiu

J.V.

El Castell de Montesquiu serà 
aquest dissabte el punt de 
trobada del món coral català, 
amb l’entrega dels Premis 
Josep Anselm Clavé, que 
reconeixen els millors tre-
balls que s’han dut a terme 
en el món coral durant l’any 
2020. Els premis els conce-
deix la Federació de Cors Cla-
vé, que actualment presideix 
Bruno Nájera, director de les 
corals Loreley de l’Esquirol i 
La Veu del Voltregà. 

En un any que va estar 

marcat per la pandèmia com 
el passat, en què les corals 
van ser una de les activitats 
musicals més afectades, es 
concedirà una menció espe-
cial a cada un dels nominats 
(85 en total) per reconèixer 
l’esforç que han fet, “que 
s’han reinventat i buscat 
noves fórmules per seguir 
fent activitats”, diu Nájera. 
A més d’aquestes mencions, 
es premiaran el director 
Manel Cabero com a premi 
a la trajectòria, l’Agrupa-
ció Cor Madrigal, el Cor 
Francesc Valls de la catedral 
de Barcelona, la Federació 

Catalana d’Entitats Corals i 
el Conservatori de Cervera. 

L’acte començarà a les 5 de 
la tarda i inclourà les actu-
acions del quartet de veu 
Quarta Justa de Manresa, la 
Societat Coral Retorn Pla-
nenc de les Planes d’Hostoles 
amb motiu del seu centenari, 
el cor Lo Pom de Flors de 
Sant Just Desvern i la colla 
gegantera de Montesquiu, 
que farà un ball d’honor 
dedicat al mestre Cabero. Al 
matí, la Federació de Cors 
Clavé de Catalunya celebrarà 
al castell la seva assemblea 
general. 

Nou projecte  
de Guillem Roma  
i Mariona Castells
Manlleu Ànana Música és 
el nom que Guillem Roma i 
Mariona Castells han donat a 
un projecte en què componen 
cançons personalitzades per a 
diferents moments de la vida 
de les persones. El músic i 
cantant i la ballarina i percus-
sionista corporal expliquen 
que una ànana és “una cançó 
de vida en què tant la música 
com la lletra parlen de tu i de 
qui ets en essència”. Algunes 
se centren en el naixement i 
fins i tot abans, però també 

n’hi pot haver per a diver-
sos moments vitals, o també 
per a escoles perquè la can-
çó acompanyi tot un grup. 

Els dos artistes es coneixien 
prèviament i havien par-
ticipat en altres projectes 
artístics. 
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El museu d’art medieval
El Museu Episcopal de Vic marca en el seu Pla Estratègic per a 2030 ser el referent català en aquest àmbit
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El bisbe de Vic, Romà Casanova, introduint la presentació del Pla Estratègic, aquest dijous a les sales del romànic del Museu Episcopal de Vic

Vic

Jordi Vilarrodà

El museu que explica l’art 
de l’edat mitjana. Romànic i 
gòtic. Així es vol singularit-
zar el Museu Episcopal de 
Vic (MEV) dins del conjunt 
de museus catalans en l’ho-
ritzó de 2030, el que s’ha 
marcat com a fita en el Pla 
Estratègic que aquest dijous 
es presentava amb tota la 
solemnitat de tenir com a 
fons les pintures romàniques 
de Sant Martí del Brull i Sant 
Sadurní d’Osormort.

“Ens proposem liderar el 
relat sobre l’art medieval a 
Catalunya”, explicava el seu 
director, Josep Maria Riba, 
per a qui aquest pla no sor-
geix de la improvisació ni la 

casualitat sinó que és fruit 
del treball que s’ha estat fent 
des que el museu es va inau-
gurar l’any 2002. En aquell 
moment va començar a pro-
duir exposicions –recerca i 
divulgació– sobre aquesta 
temàtica, des de l’any 2004 
amb “Caps de Notre-Dame de 
París”, sobre l’esplendor de 
l’escultura gòtica, fins a “Nord 
& Sud”, tot just l’any passat, 
amb peces paral·leles del 
romànic de Catalunya i de 
Noruega. Entremig, exposi-
cions sobre vitralls, conjunts 
artístics medievals dispersos, 
la tècnica de la pintura o els 
viatges en l’edat mitjana o 
les peces mestres europees 
de l’època del bisbe Oliba. 
Amb peces de les col·leccions 
pròpies i “amb complemen-

tarietat d’altres institucions 
europees” amb les quals s’ha 
creat una xarxa, el MEV ha 
marcat un perfil en el qual 
ara vol posar l’accent. “No és 
un cop de timó, és aprofun-
dir en el que fèiem”, diu el 
conservador Marc Sureda. 
Tots els equipaments cultu-
rals necessiten singularit-
zar-se: “Aquesta és la nostra 
personalitat, no som menys 
que ningú i podem explicar 
històries que ningú més pot 
explicar”, afegeix Sureda. 
A partir d’ara serà habitual 
veure el lema “El museu 
d’art medieval” acompanyant 
el de Museu Episcopal de 
Vic, innegociable però que es 
considerava massa genèric. 

El Pla Estratègic també 
posa l’accent en l’ús de les 

tecnologies per ajudar en 
el discurs: “L’art medieval 
més digital” és el projecte 
que ja està a punt d’arrencar 
gràcies als fons PO Feder 
del Departament de Cultura, 
amb una dotació de 450.000 
euros (vegeu EL 9 NOU, 
26 de març). La museogra-
fia que van dissenyar els 
arquitectes Federico Correa 
i Alfons Milà no canvia, 
“perquè està envellint bé” i 
perquè és una obra d’art en 
ella mateixa, però sí que es 
considera que “s’hi poden 
incorporar altres relats per-
què tothom pugui crear el 
seu entorn del museu”. Una 
gran pantalla a l’entrada, 
la renovació de la web o la 
creació d’una sala immersiva 
al soterrani –on ara ja hi ha 

un audiovisual clàssic– seran 
actuacions que ja comença-
ran aquest mateix any. Tam-
bé serà una forma d’acostar 
el MEV a nous públics, un 
objectiu que passa també per 
donar-li un accent social i 
treballar amb l’entorn de la 
ciutat. L’objectiu d’eixamplar 
la base és un denominador 
comú de tots els equipa-
ments culturals quan pensen 
en el seu futur. En clau més 
interna, s’aposta per un pla 
de conservació preventiva 
–aspecte en què el MEV ha 
consolidat un bon prestigi– i 
per la renovació constant 
dels equipaments tècnics que 
garanteixen la conservació 

de les peces, el primer objec-
tiu de qualsevol museu, a 
més d’adaptar-los als criteris 
de sostenibilitat. 

Per fer tot això, caldran 
recursos. El director del MEV 
admet que la conjuntura 
actual no és la més favorable: 
disminució del nombre de 
visitants a causa de la pandè-
mia l’any passat, i una inte-
rinitat al Departament de 
Cultura que impedeix pren-
dre decisions a anys vista. 
Per això reclama “un esforç 
de posicionament econòmic” 
a les institucions representa-
des en el patronat del MEV, 
Generalitat i Ajuntament. I 
reconeix que hi ha molt camp 
per córrer encara en el mece-
natge privat, malgrat l’exis-
tència del Cercle del MEV. 
“Estaria molt bé que algú ens 
entengués i digués ‘jo aposto 
per aquest museu”. Una crida 
a la societat civil.

El bressol de Verdaguer, 
en el Dia dels Museus

Vic El bressol de Jacint Verdaguer, 
que es conserva al MEV, va ser prota-
gonista del recital “Bres d’amor”, que 
va tenir lloc dimarts en el marc del 
Dia Internacional dels Museus. L’ac-
triu Montse Vellvehí (a la fotografia, 
davant del bressol) va recitar versos 
del poema Primavera, del qual s’ha 
localitzat recentment la versió que 
Verdaguer va presentar als Jocs Flo-
rals de 1896. L’acte es va retransme-
tre en streaming, i va comptar amb 
la col·laboració de la Casa Museu 
Verdaguer. Aquest cap de setmana 
continuen encara jornades de portes 
obertes en alguns museus d’Osona. 
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Recital Flors del 
Desvari, dissabte      
a la Festa Verdaguer

Folgueroles L’ermita de la 
Damunt tornarà a ser l’es-
cenari, aquest dissabte, del 
recital Flors del Desvari, que 
acompanya la Festa Verda-
guer. A partir de les 5 de la 
tarda, hi intervindran Laia 
Carbonell, Esteve Plantada 
i Sònia Moya, amb la músi-
ca d’Adrià Ballús, Arnau 
Musach i Roger Sena. Diu-
menge al migdia, els jardins 
de Can Dachs acolliran l’es-
pectacle infantil Llegendes de 
bèsties i valentes, a càrrec de 
Cacauet Teatre. 

Ara serà habitual 
veure aquest lema 
al costat del nom 

‘Museu Episcopal’
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L’alcalde exiliat de Folgueroles
L’estudiant Lluc Oms, finalista del Premi Irla de Recerca Històrica a Batxillerat 2021

Folgueroles

Salvi Balmaña

El seu avi va ser el primer 
alcalde demòcrata després 
del període dictatorial de 
Franco. L’herència política 
de l’avi i la voluntat prò-
pia van portar Lluc Oms 
a investigar la memòria 
històrica d’Artur Tatxé, el 
“tiet de França”. Oms, un 
jove folguerolenc de 17 
anys, estudiant de segon de 
Batxillerat a l’institut Jaume 
Callís (Vic), va realitzar un 
projecte de recerca finalista 
del Premi Irla de Recerca 
Històrica al Batxillerat 2021.

“Si la meva generació 
no ho documenta ara, la 
següent o les futures gene-
racions no es preocuparan 
per restaurar la memòria 
històrica”, assegura Oms. 
L’anhel de reviure la his-
tòria viva d’un avantpassat 
exiliat i oblidat amb el pas 
del temps va portar el jove 
a realitzar el projecte de 
recerca. La investigació va 
començar durant el febrer 
de 2020, quan la recopilació 
de documents històrics de la 
família van arribar a la mà 
del jove, “gràcies a les cartes 
que enviava l’Artur a casa 
vam descobrir els moviments 
i anècdotes del tiet durant el 
seu exili”, remarca Oms. 

L’objectiu del treball de 
recerca no pretén ser una 
eina propagandística, tam-
poc política, ni molt menys 
ideològica, sinó que vol 
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Lluc Oms, davant l’ajuntament de Folgueroles, amb el seu projecte de recerca

posar en context la memòria 
històrica d’una persona que 
la seva ombra estava a punt 
de desaparèixer. “Gent sense 
renom, sense una transcen-
dència política o històrica 
com Tatxé, també formen 
part de la història i del que 
va suposar un passat no tan 
llunyà. Els llibres d’història 
només parlen de personat-
ges concrets, mentre que el 
passat el van construir tots”, 
recalca l’estudiant. El treball 
de recerca posa en context 
tres etapes històriques on 
Tatxé va ser partícip, con-
cretament entre el 1936 i el 
1968. A través del projecte 

d’Oms es pot conèixer la vida 
política i personal de Tatxé, 
l’oncle de l’àvia del jove. 

Així doncs, a través de la 
recerca històrica es presenta 
Artur Tatxé com un pagès 
folguerolenc que va encap-
çalar l’alcaldia del municipi 
des del 18 d’octubre de 1936 
fins a l’agost de 1937, quan 
va ser cridat per encapçalar 
les files pel bàndol republicà. 
La lluita al front va perdurar 
fins a la derrota dels repu-
blicans l’any 1939. En aquest 
punt, Tatxé va emprendre 
camí a l’exili. Les cartes envi-
ades a la família van perme-
tre el seguiment de l’Artur 

fins que va ser reclòs al camp 
d’exiliats a Argelers. Amb la 
condició de prestar serveis 
a la Companyia de Treba-
lladors Estrangers, Tatxé va 
poder sortir del camp amb 
permís d’asil i treballar com 
a bosquerol. En plena Segona 
Guerra Mundial, Tatxé va 
ser reclutat per les tropes 
nazis per fer treballs forçats 
a l’obra i a la indústria de la 
guerra. “Les cartes deixen 
evidència que el tiet va patir 
molt durant la seva vida”, 
remarca Oms. Tatxé va morir 
l’any 1968, quan un accident 
laboral a l’exili va acabar 
amb la seva vida.

Aquest diumenge es 
commemora el Pacte 
de Sant Sebastià

Vic L’ermita de Sant Sebastià 
acull diumenge la comme-
moració del pacte que s’hi 
va signar l’any 1705 i que va 
suposar l’inici de la subleva-
ció de Catalunya contra Felip 
V. Els actes centrals tindran 
lloc a les 11 del matí, amb el 
lliurament de la 17a edició 
dels Premis Pacte de Sant 
Sebastià i l’encesa de la fla-
ma del Pacte dels Vigatans, 
que es conservarà fins les 
vigílies de la Diada. També 
es coneixerà el nom de la 
persona que Òmnium Osona 
ha escollit per homenatjar en 
aquesta data. El matí comen-
çarà amb una conferència 
de Txevi Rovira, alcalde de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
sobre el Pacte dels Vigatans 
i acabarà amb la presentació 
del llibre Harca, harca, har-
ca! Músiques per a la recrea-
ció històrica de la Guerra de 
Successió (1704-1715), a càr-
rec del músic valencià Ferran 
Navarro.

Acaba el termini per 
presentar-se a la Beca 
Segimon Serrallonga

Torelló Fins aquest diven-
dres està obert el termini 
per presentar sol·licituds 
de la 14a edició de la Beca 
Segimon Serrallonga per a 
l’ampliació d’estudis univer-
sitaris a l’estranger. La dota-
ció de la beca és de 10.000 
euros i la darrera guanyadora 
va ser Alba Petit, amb un 
projecte d’estudis sobre la 
població neolítica a la uni-
versitat anglesa de Durham.
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Les arts de carrer tornaran al 
carrer. Entre els dies 27 i 30 
d’aquest mes, Torelló tornarà 
a acollir el Festus, ara amb 
un canvi de dates que el situa 
com a punt d’arrencada del 
festival d’estiu. Un total de 
22 propostes de teatre, circ, 
música, dansa i arts plàstiques 
que tenen en comú el seu 
caràcter trencador es desple-
garan per diferents escenaris 
torellonencs, respectant la 
normativa sanitària actual 

però amb l’esperit de “recu-
perar l’espai públic”, com va 
dir en la presentació l’alcalde, 
Marçal Ortuño. En destaca 
l’acció teatral Inferno que el 
reconegut actor Albert Vidal 
farà al cementiri de Torelló, 
els concerts de Saïm, b1nO o 
Junco y Mimbre, el teatre amb 
Zanguango Teatro, la dansa 
d’Orbis o (R)Minds i el clown 
amb Tête de Mules o Pere 
Hosta, a més de les propostes 
de l’Escola d’Arts de Torelló.

El Festus torna al carrer
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La futbolista de Borgonyà en els seus inicis amb el Ges Nord i diumenge, amb la Copa de Campiones d’Europa
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La futbolista de Borgonyà Bruna 
Vilamala va viure diumenge una nova 
fita en la seva trajectòria esportiva. 
Va aixecar la primera Copa de Campi-

ones d’Europa de la història del Barça 
només una setmana després de gua-
nyar la Lliga. Aquesta setmana tam-
bé ha estat notícia al club blaugrana 

un altre osonenc, el vigatà Mike Puig, 
que ha estat nomenat nou director de 
la Masia. Ja n’havia estat tutor i tam-
bé havia treballat a les FCB Escoles. 

Escrivint una pàgina de la història
Bruna Vilamala guanya la Champions i la Lliga en el primer any de dinàmica amb el primer equip del Barça

Borgonyà

Esther Rovira

Sempre amb la pilota als 
peus. Aquesta és la imatge 
que tenen d’ella tots els qui 
la coneixen des de petita. 
De fet, la família recorda 
que costava convèncer-la de 
deixar-la a casa, a Borgonyà, 
quan baixaven a donar un 
volt per Vic encara que fos 
Mercat del Ram i haguessin 
de passejar entre una gran 
gentada, i la prova d’aquesta 
fixació i necessitat de tenir 
una pilota a prop és que 
encara ara als maleters dels 
cotxes dels seus pares se n’hi 
poden trobar. El que sent 
Bruna Vilamala pel futbol és 
autèntica passió i les moltes 
hores que hi ha dedicat i el 
sacrifici que ha hagut de fer 
per entrenar i jugar lluny de 
casa van tenir com a premi 
la consecució de la primera 
Copa de Campiones d’Euro-
pa de la història del Barça 
diumenge passat a Göteborg 
contra el Chelsea. La futbo-
lista osonenca va viure l’en-
frontament des de la banque-
ta, però en una temporada en 
què Lluís Cortés li ha donat 
minuts tant a la Champions 
com a la Lliga, la jove, que 
d’aquí a quinze dies farà 19 
anys, pot presumir d’haver-hi 
posat el seu granet de sorra.

“És un somni que estic 
gaudint moltíssim. Si m’ho 
haguessin dit abans de la 
pandèmia no m’ho hauria 
cregut. Són molts anys de 
treball i esforç que ara donen 

els seus fruits tot i que crec 
que no som conscients del 
que hem fet”, assegura. I és 
que Vilamala va signar l’estiu 
passat el seu primer contrac-
te professional amb el club 
blaugrana per tres tempora-
des, i tot i ser jugadora del 
B va entrar així també en 
dinàmica del primer equip, 
amb qui ja havia debutat 
l’1 de febrer de l’any passat 
quan tenia 17 anys i 7 mesos. 
Va ser un salt natural des de 
la base, on va arribar la tem-
porada 2014-2015 per jugar 
a l’Infantil Aleví procedent 

de l’AEC Manlleu, club on 
l’últim any s’havia estrenat 
en un conjunt femení. Ante-
riorment, Vilamala sempre 
havia estat l’única jugadora 
en equips masculins, també 
al Ges Nord, el seu primer 
club. Per voluntat pròpia, la 
jugadora va voler començar a 
jugar a futbol amb una extra-
escolar de l’escola Lloriana 
seguint els passos del seu 
cosí i ja mai més res ni ningú 
l’han apartat d’un esport que 
la fa absolutament feliç. Ni 
tan sols el trencament de 
creuats que va patir la tem-
porada 2018-2019 i que la va 

tenir allunyada dels terrenys 
de joc tot un any. Va ser just 
després de proclamar-se 
campiona d’Europa Sub-17 
amb la selecció espanyola, 
un altre dels èxits destacats 
fins ara a la seva trajectòria. 
“Quan vaig començar els 
meus pares es pensaven que 
duraria dos dies perquè soc 
molt tímida i creien que no 
encaixaria en un grup de 
nens, però sempre m’hi vaig 
trobar bé i mai em va impor-
tar. Jo l’únic que volia era 
jugar, m’era igual amb qui 
fos”, reconeix. Llavors no era 

conscient de l’existència del 
conjunt femení del Barça ni 
molt menys li passava pel 
cap que ella podria arribar 
a guanyar una Champions 
com feia l’equip masculí que 
seguia per la tele. “Abans 
ja s’havia picat molta pedra 
però nosaltres hem enganxat 
l’època del creixement del 
futbol femení fins arribar a 
despuntar a Europa. Estem 
lluny del masculí en l’àmbit 
econòmic però cada vegada 
ens sentim més reconegudes. 
El femení és pura passió i a 
mi m’encanta que sigui així”, 
diu. 

Imprescindible pels tècnics 
de les seleccions i els de tots 
els equips per on ha passat 
del Barça, Vilamala, que 
és esquerrana, destaca per 
la seva polivalència ja que 
tot i ser interior pot jugar 
d’extrem a les dues bandes i 
també de punta. En aquesta 
posició és, de fet, on l’ha 
situat preferentment aquesta 
temporada Lluís Cortés i això 
ha afavorit que marqués deu 
gols en els nou partits en què 
ha tingut minuts, un dels 
quals fa quinze dies contra 
el Granadilla que els va valer 

la Lliga a les blaugranes. “Jo 
sabia que el meu rol aquesta 
temporada era entrenar amb 
elles i ajudar. El meu equip 
és el B i no m’esperava tenir 
tants minuts i convocatòries. 
Entrenar amb elles ja és un 
regal perquè aprens moltes 
coses de futbol i també d’ali-
mentació i descans. Soc una 
jugadora completament dife-
rent a la de l’estiu passat”, 
comenta.

Per tot plegat, aquesta està 
sent, sens dubte, una tem-
porada que Bruna Vilamala 
recordarà temps no només 
per l’aprenentatge i les 

vivències que ha tingut, sinó 
també perquè estan arribant 
els èxits i perquè es pot arro-
donir encara més a finals de 
mes amb la Copa de la Reina. 
“Volem el triplet i també 
guanyar tots els partits que 
ens queden de lliga. Crec que 
aquest dimecres amb l’Ath-
letic Club ja vam demostrar 
que tenim ganes de tot. Hem 
treballat molt per arribar 
fins aquí i volem mantenir-
nos-hi i continuar guanyant. 
Hem crescut molt mental-
ment”, apunta. 

Més enllà del Barça, per-
sonalment aquest també ha 
estat un curs de canvis per 
a la de Borgonyà. S’ha esta-
blert a Barcelona, on estudia 
Psicologia a la UB, i així ha 
pogut deixar enrere els fei-
xucs –però malgrat tot diver-
tits, com recorda– viatges 
en tren i en cotxe amb altres 
jugadores blaugrana d’Oso-
na, el Ripollès i el Vallès 
Oriental fins a quatre dies a 
la setmana per poder fer el 
que més li agrada, sempre 
amb l’acompanyament de la 
família. Un equip paral·lel 
al que forma amb Losada, 
Hermoso, Putellas, Bonmatí 
o Martens i que també ha 
estat clau perquè ara ella 
hagi acabat fent història. “És 
molta satisfacció la que sento 
de poder regalar tot això que 
estem vivint a la meva famí-
lia. Sempre han estat al meu 
costat”, recorda. 

De Borgonyà a Göteborg, 
un premi a una passió pel 
futbol que es manté intacta.

“És un somni 
que estic gaudint 

moltíssim. Són 
molts anys de 

treball i esforç”

“El meu equip 
és el B i no 

m’esperava tenir 
tants minuts i 
convocatòries” 

“Ja s’havia picat 
molta pedra però 

nosaltres hem 
enganxat l’època 
de creixement”
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Manlleu serà 
la seu del 
torneig The 
Cup

Manlleu

L.M.

El torneig The Cup canviarà 
d’escenari i aquest agost es 
disputarà al Municipal de 
Manlleu. Després de quatre 
edicions amb seu a Sant Pol 
de Mar i amb la situació 
actual de la pandèmia, l’or-
ganització ha buscat un espai 
amb un aforament més gran. 
El Municipal de Manlleu té 
capacitat per a 3.700 especta-
dors i “ofereix unes millors 
garanties per a tota la família 
del The Cup”, expliquen en 
un comunicat referint-se a 
jugadors, espectadors, mit-
jans de comunicació i perso-
nal vinculat al futbol.

El The Cup és un torneig 
de futbol Juvenil de refe-
rència que serveix als equips 
d’alt nivell per fer l’últim 
test de la pretemporada man-
tenint un gran nivell com-
petitiu tenint en compte els 
valors del treball en equip, el 
fair play, la formació acadè-
mica i la humilitat. A causa 
de les restriccions vigents, 
en aquesta edició el disputa-
ran sis equips catalans que 
lluitaran per poder aixecar el 
trofeu. Entre ells hi haurà el 
conjunt amfitrió, l’AEC Man-
lleu, mentre que també s’es-
pera la presència dels grans 
equips catalans. 

Mike Puig dirigirà la Masia
Ja n’havia estat tutor i també va exercir de responsable de les FCB Escoles

Vic/Barcelona

E.R.

El president del FC 
Barcelona, Joan Laporta, es 
troba en plena renovació 
d’executius i càrrecs de presa 
de decisions del club, i aques-
ta setmana es va saber qui 
dirigirà la Masia, la residèn-
cia de joves jugadors de la 
Ciutat Esportiva Joan Gam-
per i un dels elements impor-
tants dels fonaments de 
l’entitat. Es tracta del vigatà 
Miquel Puig, més conegut 
pel seu sobrenom de Mike, i 
home de confiança de la nova 
junta directiva que ja té un 
passat blaugrana i que tindrà 
per sobre Xavier Budó, nou 
director de l’àrea d’Esports 
Professionals, que engloba 
les àrees de Metodologia, 
Futbol femení i la Masia.

Puig, que substitueix en el 
càrrec Xavi Martín, exdirec-
tor també de comunicació 
del club, coneix bé la Masia 
perquè en va ser tutor els 
anys 2003 i 2004. Llavors va 
passar al departament de les 
FCB Escoles, on va impulsar 
la primera al Japó i va liderar 
el procés de consolidació 
d’un model de centre propi 
del Barça tant des del punt 
de vista esportiu com econò-
mic –arribant a assolir bene-
ficis–, comercial i social i 
també va encapçalar la inter-

nacionalització de la marca 
FC Barcelona. Durant aquell 
temps, gairebé 80 esportistes 
van fer el salt al futbol base 
del Barça així com 13 entre-
nadors i alguns d’aquests 
alumnes a dia d’avui compe-
teixen en equips professio-
nals. 

L’any 2010, tres mesos 
després d’acabar el primer 
mandat de Laporta, Puig va 
deixar el club però no va des-
vincular-se de la seva passió 
i va engegar altres projectes 

com la Barcelona Soccer 
Academy i després la Soccer 
Barcelona Youth Academy, 
que l’han ocupat fins ara. 
Amb entrenadors qualificats, 
alguns dels quals exjugadors, 
ha desenvolupat projectes 
esportius arreu del món i 
també han portat jugadors 
estrangers a Barcelona per 
viure una experiència espor-
tiva i lúdica. Així mateix ha 
treballat per empreses com 
Saudi Aramco, Gazprom, 
Snickers, Scotiabank i Bank 

La FCF tornarà 
el 50% del Portal 
del Federat

Barcelona La Federació 
Catalana de Futbol té previst 
activar en els propers dies 
la devolució del 50% de la 
quota del Portal del Federat 
a tots aquells afiliats i afi-
liades, tant amateurs com 
base. L’acord, adoptat per 
la Comissió Executiva de la 
FCF, s’ha pres com a conse-
qüència de la crisi sanitària 
ja que “només ha permès 
la celebració de la meitat 
d’aquestes competicions”. 
Se’n beneficiaran els fede-
rats que van pagar la quota 
de la temporada 2020/21 
abans del gener, ja que a 
partir d’aquella data l’import 
ja s’havia rebaixat. La devo-
lució serà de 10,75 euros en 
cada cas. L’abonament es rea-
litzarà automàticament a la 
targeta bancària amb la qual 
es va fer el pagament mentre 
que aquelles persones que 
ho van fer a través del Servi-
caixa rebran un correu elec-
trònic per tal que facilitin el 
número de compte perquè la 
FCF en pugui fer la devolució. 

Liceo, Sant Cugat i Telecable seran els rivals dels dos Voltregà i del Manlleu. Aquest cap 
de setmana les manlleuenques es juguen l’OK Lliga femenina i a la masculina hi ha derbi 

Sortejades les copes d’hoquei

Copa de la Reina

Copa del Rei

QuaRts de finalDijous 10 de juny Divendres 11 de juny

Magic studio CP Manlleu

Telecable HC

CP Voltregà stern Motor

PHC Sant Cugat

Generali HC P. de Plegamans

CHP Bigues i Riells

Cerdanyola CH

CP Las Rozas

SEMIFINALS
dissabte 12

SEMIFINALS
dissabte 12

SEMIFINALS
diumenge 13

QuaRts de finalDijous 10 de juny Divendres 11 de juny

Deportivo Liceo 

CP Voltregà stern-Motor

Recam Làser CH Caldes

CE Lleida Llista Blava

Reus Deportiu Miró

Garatge Plana CH Girona

Barça

CE Noia Freixenet

SEMIFINALS
dissabte 12

SEMIFINALS
dissabte 12

SEMIFINALS
diumenge 13

Vic

Laia Miralpeix

El Liceo, un dels grans favo-
rits a aconseguir el títol de la 
Copa del Rei –amb el permís 
del Barça–, serà el rival a 
quarts d’un Voltregà Stern 
Motor que aquesta setmana 
ha renovat Arnau Canal i 
Humbert Serra. Així ho va 
decidir el sorteig que es va fer 
dijous a la Corunya, ciutat on 
es disputaran la Copa del Rei 
i de la Reina, del 10 al 13 de 
juny. En cas de superar l’eli-
minatòria, el Voltregà s’en-
frontaria a l’equip vencedor 
del Caldes-Lleida.

Manlleu Magic Studio i 
Voltregà Stern Motor sortien 
com a caps de sèrie en el tor-
neig de la Copa de la Reina. 
Als quarts de final, les man-
lleuenques s’enfrontaran al 
Telecable Gijón, un equip 
que coneixen molt bé i amb 
qui fa unes setmanes van dis-

putar-se la semifinal de l’OK 
Lliga amb victòria osonenca. 
Per la seva banda, el Voltregà 
s’enfrontarà al Sant Cugat. 
Els dos equips osonencs, en 
cas de victòria, es veurien les 

cares a semifinals. Els altres 
partits de quarts de final 
el disputaran el Palau de 
Plegamans contra el Bigues 
i Riells i el Cerdanyola amb 
Las Rozas. Els dos partits de 

quarts de final dels equips 
osonencs es disputaran el 
dijous dia 10. 

Abans de la Copa del Rei, 
però, encara queda l’OK 
Lliga en joc. A la masculina, 
Voltregà i Taradell viuran 
aquest dissabte un derbi molt 
important. Mentre que el 
Voltregà aspira a posicions 
europees, al Taradell només 
li val la victòria per evitar 
el descens directe i jugar el 
play-off. La jornada serà uni-
ficada i tots els partits es dis-
putaran a les 8 del vespre. 

D’altra banda, aquest diven-
dres (20.30h) el Manlleu 
jugarà a la pista del Palau el 
segon partit de l’eliminatòria 
pel títol de l’OK Lliga femeni-
na, que podria ser el darrer si 
les locals guanyen després de 
la victòria del passat dissabte 
a Osona per 3 a 7. Si el Man-
lleu guanya, l’eliminatòria es 
resoldrà diumenge a les 12 
del migdia.  

Mike Puig és un home de confiança de la junta de Joan Laporta
N
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Al-Bilad per dur a terme pro-
grames esportius pels seus 
treballadors o familiars i ha 
fet consultoria esportiva per 
a diferents agències, clubs de 
futbol i altres organitzacions.

Puig és advocat de for-
mació, va fer un màster en 
Gestió i Direcció de l’Esport, 
és tècnic d’Esport en futbol 
pel Departament d’Ensenya-
ment i també té la llicència 
d’entrenador de futbol UEFA 
A. Un currículum que sumat 
a la seva experiència laboral 
ha de servir per millorar 
la gestió del dia a dia de la 
fàbrica de talents blaugrana 
que aspiren arribar algun dia 
a jugar al Camp Nou, un dels 
aspectes que va remarcar 
més el president del Barça 
durant la campanya electo-
ral. 

A la Masia hi resideixen 
menys d’un centenar de 
joves jugadors, però al llarg 
del dia hi passen més de 600 
persones, entre futbolistes 
que no fan ús de l’allotja-
ment –va ser el cas de Bruna 
Vilamala, que hi va cursar el 
Batxillerat però s’hi desplaça-
va des de Borgonyà– i espor-
tistes de les altres seccions. 
Un engranatge que la nova 
directiva vol que funcioni 
a la perfecció perquè facili-
ti que més joves com Ilaix 
Moriba o Ansu Fati puguin 
arribar al primer equip. 
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Una via només per a valents
Ramon Julian firma la primera ascensió a una nova via d’escalada 9a, a Fussimanya

M
A

R
IA

 A
LB

A
 C

A
PD

EV
IL

A

L’escalador manlleuenc, a la via que l’ha tornat a situar en el punt de mira dels aficionats a aquest esport

Tavèrnoles/Manlleu

E.R.

No ha parat d’escalar des que 
l’any 2018 va decidir tancar 
una etapa de 17 anys de 
competició al primer nivell 
internacional, però fidel al 
seu caràcter discret ho ha fet 
allunyat del focus. Quan es 
va retirar, Ramon Julian ja va 
avançar que els seus reptes a 
partir de llavors serien tots 
en l’escalada en roca i així 
ha estat. El millor escalador 
estatal de tots els temps ha 
encadenat vies pendents, 
n’ha descobert de noves i 
també ha estat el primer 
a completar-ne algunes, si 
bé des de fa tres anys cap 
d’aquestes havia estat de 
novè grau. Una fita que va 
poder repetir fa uns dies a 
Fussimanya, on va signar la 
primera ascensió a la Només 
per valents, per a la qual ha 
proposat una dificultat de 9a. 

“He escalat molt temps 
sense compartir el que feia 
a les xarxes socials perquè 
necessitava estar tranquil i 
no tenir la pressió que sentia 
abans de retirar-me de les 
competicions pels patroci-
nadors”, explica l’escalador 
manlleuenc, que s’ha tornat a 
situar en el punt de mira dels 
aficionats a aquest esport 
després de compartir amb els 
seus seguidors la nova gesta. 
Durant aquest període de 
volgut retir també va patir 
un esquinç i ha tingut alts i 
baixos de motivació a causa 
de la pandèmia. “La veritat és 
que ha estat dur. Just abans 
de l’esclat de la pandèmia jo 
estava en un nivell de forma 
molt bo i estava preparat per 
fer vies molt difícils, però 

Taradell prohibeix temporalment 
l’escalada al castell d’en Boix
Taradell La petició del Centre d’Investi-
gacions Arqueològiques d’Osona d’aturar 
l’escalada al castell d’en Boix de Taradell 
–espai protegit com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional– ha estat atesa per la Generalitat, 
que ha instat l’Ajuntament a prendre mesu-
res per evitar-ho. S’hi han col·locat cartells i 
unes tanques durant mig any i mentrestant 
es redactarà una regulació d’usos consensu-
ada entre les parts per tal que els escaladors 
d’alt nivell hi puguin continuar fent una via 
oberta recentment, la Purple Panther 8c. 
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després de tant temps sense 
sortir de casa em vaig desmo-
tivar bastant i vaig abaixar 
el ritme”, recorda. Amb la 
millora de la situació sani-
tària en els darrers mesos, 
però, Julian va tornar a les 
parets de roca i els resultats 
no s’han fet esperar. En 
només un mes ha protago-
nitzat tres dures primeres 
ascensions més –Pit Stop 8b+, 
a Sau, i In Extremis de Dits 
i In Extremis de Fullaraca, 
totes dues de 8c, a Savas-
sona– que el van acabar de 
preparar per a la Només per 
valents. “És una via molt cur-
ta i lleugerament desploma-
da. Té preses molt petites i hi 
predominen els forats d’un i 
dos dits amb una profunditat 
d’una falange. És una via de 
força de dits”, diu l’escala-
dor, que la va equipar fa tres 
anys. En aquell moment li 
faltaven vies dures prop de 
casa “ja que gairebé tot el 
que hi ha per aquí ho tinc 
fet”, però no s’hi havia posat 
seriosament fins que el con-
finament comarcal no li va 
deixar cap altra opció. 

Ramon Julian, que les vies 
més difícils que ha enca-
denat a la seva vida són de 
nivell 9a+, espera que algun 
dia algú repeteixi la fita. “Em 
faria il·lusió que la torni a 
fer algú o que ho vinguin 
a provar però ho veig com-
plicat perquè és un lloc on 
predomina l’escalada en bloc 
i no la de corda”, apunta el 
de Manlleu, que ja ha obert 
altres vies que no s’han repe-
tit “perquè molta gent creu 
que graduo molt dur, però jo 
ho faig segons el meu criteri 
i les sensacions que tinc al 
moment de fer-les”. 

Amb aquest nou repte a la 
butxaca, Julian es prepara ara 
per a nous projectes que vol 
mantenir en secret. Després 
de tants anys envoltat de 
càmeres i flaixos ara és en la 
solitud del bosc on es troba 
més còmode.

van poder votar a través 
d’un formulari per internet 
i també de manera presen-
cial al punt d’informació i 
d’aquí en va sortir el gua-
nyador. 

Les fases prèvies són 
les que van registrar més 
participació, amb unes 350 
persones, un 11% de la 

població. “La valoració que 
fem és positiva perquè és 
un percentatge considera-
ble tenint en compte que 
mai s’havia fet participació 
ciutadana d’aquestes carac-
terístiques des de l’Ajun-
tament”, afirma el regidor 
de Participació Ciutadana, 
Jordi Pau Francàs. 
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Les Alzines, nom 
del pavelló de 
Folgueroles

Folgueroles

E.R.

El nou pavelló de Folgueroles 
ja té nom. Es dirà Les Alzi-
nes i l’han escollit els veïns 
del municipi en un procés 
participatiu. Coincidint que 
les obres de construcció de 
l’equipament arriben al tram 
final, l’Ajuntament va posar 
en marxa l’elecció, primer a 
través de la xarxa social Ins-
tagram on es van recopilar un 
seguit de propostes inicials 
que van anar passant elimina-
tòries fins a quedar-ne quatre. 
Aquests noms finalistes es 

Gerard Cano 
guanya la Lliga  
de Pista nacional

Barcelona Després de 
proclamar-se subcampió 
de Catalunya de ciclisme 
de carretera, el ciclista 
campdevanolenc de l’equip 
Purito-Tadesan-Núria Gerard 
Cano va guanyar la novena 
prova de la temporada de la 
Lliga de Pista nacional Cadet 
al velòdrom d’Horta. Cano va 
ser el millor a les proves de 
200 metres i de puntuació, 
mentre que va aconseguir la 
tercera posició a la de veloci-
tat. A la de keirin va acabar 
cinquè, mentre que a l’scratx 
va finalitzar quart tot i patir 
una forta caiguda. Cano va 
obtenir 21 punts pels 18 
del segon classificat, Daniel 
Naharro (Team Bilox). I.M.

Destacada actuació 
del Girbau Vic TT  
a l’Open Catalunya

Bàscara/Calella Els juga-
dors del Girbau Vic TT van 
signar una gran actuació a 
l’Open Catalunya de tennis 
taula. En la prova reina, 
la Sènior A, Raul Porta va 
ser el campió al vèncer a la 
final Joan Moregó, del CTT 
Badalona (3-2). En Juvenil A, 
triomf també d’Àlex Moreno, 
que es va imposar a Àngel 
Llorens, del CTT Ripollet 
(3-2), mentre que en Sènior 
B, Biel Gimeno i Arnau Mia-
rons, tots dos encara juve-
nils, van ser segon i tercer, i 
en Aleví B Gil Dachs va ser 
tercer. D’altra banda, Sílvia 
Coll ha guanyat els Trials 
classificatoris per a l’Euro-
peu Sub-15.
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Batent rècords
Jordi Alsina supera la seva marca personal en marató i obté el millor registre de la Vall del Ges

L’atleta torellonenc, durant la marató del cap de setmana passat a Milà

Torelló

E.R.

Ho té tot apuntat en una lli-
breta. Els noms dels atletes, 
els temps que van fer, els 
anys en què ho van assolir, 
i en alguns casos fins i tot 
l’edat que tenien i a quina 
ciutat van córrer. Fa temps 
que l’atleta de Torelló Jordi 
Alsina elabora un arxiu de 
les millors marques de cor-
redors d’Osona en diferents 
distàncies i diumenge passat 
es va haver d’apuntar a si 
mateix a la llista dels més 
ràpids als 42,195km. L’at-
leta de l’Esportiu Torelló 
va participar a la Marató 
Milano Elite, on va aconse-
guir una nova millor marca 
personal als seus 43 anys i 
va fulminar el registre de la 
Vall del Ges que fins llavors 
tenia Miquel Pujol. Alsina 
va parar el cronòmetre a les 
2h 26min 51seg i es va situar 
així també en quarta posició 
del rànquing comarcal per 
darrere d’Enric Rota, Pere 
Casacuberta i Joan Pi. Tres 
noms d’una època gloriosa 
als anys vuitanta i principis 
dels noranta en què diversos 
corredors osonencs van obte-
nir registres que encara avui 
no s’han pogut igualar. 

“Ara corre molta gent quan 
abans eren molts menys 
però en canvi eren millors. 
Entrenaven junts i eren un 
grup molt bo. La prova és que 
tants anys després ningú els 
ha superat. Jo ho vaig con-
trolant perquè tinc aquesta 

fer un viatge exprés arribant 
a la ciutat italiana a les 11 de 
la nit del dissabte i comen-
çant a córrer a 2/4 de 7 del 
matí. “Va ser com un premi 
per a tots participar-hi. Jo no 
buscava aquesta marca però 
feia temps que entrenava i 
em vaig trobar bé i vaig pres-
sionar”, confessa. De fet, la 
marató diu que no és la seva 
prova predilecta. Per sota 

afició d’anar fent la llista 
dels millors als 10km, la Mit-
ja i la Marató perquè no hi és 
enlloc”, explica Alsina. Més 
enllà del moment, la diferèn-
cia més remarcable entre ell i 
aquella fornada d’atletes dels 
anys 80 és l’edat. Els que el 
precedeixen a la llista van fer 
els rècords amb 20 i 30 anys, 
molt més joves que el tore-

llonenc. “Jo vaig fer ciclisme 
i triatló i a córrer m’hi dedico 
des del 2004. Per temps és 
l’esport que em va millor 
de compaginar amb feina i 
família. Ara fa tres anys que 
no paro ni un dia i aquesta 
continuïtat de formiga és 
la que m’ha permès fer-ho”, 
afirma l’atleta conscient que 
els anys de ciclisme li van 

donar una bona base i que les 
lesions l’han respectat. 

Jordi Alsina, que es prepara 
ell mateix els entrenaments, 
va ser seleccionat per parti-
cipar a la prova de Milà jun-
tament amb 120 atletes més, 
70 dels quals professionals i 
la resta amateurs, en funció 
de la marca –la seva era de 2h 
28min– i per participar-hi va 

Segon lloc de 
Raquel Romeu a  
la Copa d’Andorra

Andorra la Vella Clubs 
francesos, andorrans, cata-
lans i de la resta de l’Estat 
van participar el cap de 
setmana passat a una nova 
edició de la Copa Inter-
nacional de Judo Govern 
d’Andorra, que es va fer al 
complex esportiu El Serra-
dell d’Andorra la Vella. Entre 
aquests hi havia una delega-
ció moianesa integrada dins 
el Centre de Tecnificació 
del Bages i el Moianès que 
va fer bons resultats. L’ac-
tuació més destacada va ser 
la de Raquel Romeu en la 
categoria de -52kg, ja que es 
va acabar penjant la medalla 
de plata. La resta de compe-
tidors del Judo Moià van ser 
Íngrid Domínguez, Ahmed 
Msahal i Pol Miranda, que 
van fer bones lluites però 
sense poder obtenir el premi 
de la medalla. 

també s’hi troba còmode i 
de més llargues també n’ha 
fet –acumula un total de 12 
ironmans. 

Justament, un dels reptes 
de futur que fa que temps 
que té en ment és comple-
tar una cursa de 100km en 
asfalt. A curt termini, però, 
continuarà fent maratons, 
com la de Berlín a la tardor, 
que serà la seva número 37.

Millors marques
d’Osona en marató

1 Enric Rota Puig
	 (2h	22´27´´-	1985)

2 Pere Casacuberta
	 (2h	24´17´´-	1991)

3 Joan Pi Puig
	 (2h	26´48´´-	1983)

4 Jordi Alsina Casas
	 (2h	26´51´´-	2021)

5 Miquel Pujol Casadevall
	 (2h	27´02´´	-	1985)

6 Josep Mas
	 (2h	27´34´´	-	2015)

7 Josep Bordallo Rebollo
	 (2h	30´35´´	-	1985)

8 Bernat Prat Viñas
	 (2h	31´18´´-	1984)

9 Josep M. Illamola
	 (2h	31´57´´	-	1989)

10 Manel Bordallo Rebollo
	 (2h	35´20´´-	1987)

Més medalles  
a la Copa Catalana 
de gimnàstica

Balenyà Les gimnastes de 
les categories de Base 5 fins a 
Base 8 van competir el cap de 
setmana passat a la Segona 
Fase de la Copa Catalana de 
la federació. L’equip de B5M 
del CGVic, format per Lucía 
Balta, Carla Porta, Maria 
Jiménez i Mireia Altimir, va 
guanyar el bronze en una 
competició molt igualada. 
Baixen dos esglaons respecte 
a la competició online, però 
en aquestes presencials 
torna a haver-hi la partici-
pació de tots els clubs de 
Catalunya i un gran nombre 
de gimnastes. L’equip de 
Base 8 vigatà no va poder 
optar a classificació a causa 
d’una lesió. La següent fita 
per a la qual continuaran 
entrenant aquestes cate-
gories és el Campionat de 
Catalunya que es farà el pro-
per mes de juliol.

Guifré Miquel  
i Arnald Grabulosa, 
campions de marxes

Begues La parella de la Unió 
Excursionista de Sant Joan 
de les Abadesses formada 
per Guifré Miquel i Arnald 
Grabulosa es van proclamar 
campions de Catalunya de 
marxes tècniques i regulades 
a la 20a edició del Campio-
nat de Catalunya d’aquesta 
disciplina, que es va disputar 
diumenge passat a Begues, 
al Parc Natural del Garraf 
(Baix Llobregat). Es tractava 
de la primera edició de la 
marxa combinada d’orien-
tació i regularitat, de 15 
quilòmetres de distància, 
organitzada pel Club Mun-
tanyenc l’Hospitalet, que 
alternava trams d’orientació, 
de descripció i un gràfic del 
sistema Dufour. D’un total 
de 12 parelles, els marxa-
dors santjoanins van ser els 
millors amb només 15 punts 
de penalització. I.M.

Èxits de la natació 
osonenca  
a Saragossa

Saragossa Participació 
osonenca de primer nivell 
el cap de setmana passat al 
Trofeu Internacional Ciutat 
de Saragossa de natació. Del 
NC Torelló va destacar l’actu-
ació per emmarcar de Paula 
Pavillard, que va penjar-se 
dues medalles d’or als 100 
i 200 braça i una plata als 
50 braça, mentre que Carla 
Ramos va aconseguir l’or en 
50 braça i la plata als 100 bra-
ça. Per part del CN Vic-ETB, 
Martí Ranea va ser segon a 
la prova de 200 estils i tercer 
a les proves de 100 esquena 
i 200 braça així com sisè als 
50 papallona. També van fer 
molt bones marques la resta 
d’integrants de la delegació 
osonenca. D’altra banda, 
diumenge a les Illes Medes 
Ainhoa Benavente del Tore-
lló va imposar-se a la prova 
de 4,4km amb 56,15min.

Adrià Pérez venç al 
torneig del comarcal 
d’escacs Sub-16

Calldetenes Bona partici-
pació al primer torneig de 
ràpides d’escacs del circuit 
comarcal Sub-16. Un total 
de 27 participants es van 
reunir a l’Ajuntament de 
Calldetenes, entre els quals 
el vencedor va ser Adrià 
Pérez (Tona-La Crema) amb 
6 punts en set partides. El va 
seguir Miquel Normal (Esco-
la d’Escacs d’Osona) amb 
5,5/7 i Toni Graus (Vic CE) 
amb un 5/7. Per equip la pri-
mera posició se la van adju-
dicar The Slayers per davant 
del Tona-La Crema i el Vic 
CE, segon i tercer, respec-
tivament. També van rebre 
un premi a la seva categoria 
Núria Linares (Montornès 
CE) com a millor Sub-8 (3/7); 
Pau Mulet (Mollet CE), 
millor Sub-12 (5/7), i Izan 
Funes, millor Sub-16 amb 
una puntuació de 5/7.
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 
   

Les joves promeses del tennis mundial han passat aquesta setmana per les instal·lacions del CT Vic

Des del passat dilluns, les 
millors promeses del tennis 
a escala internacional han 
passat per les instal·lacions 
del Club Tennis Vic amb motiu 
de la disputa del 17è Torneig 
ITF Men’s Circuit - 2n Gran 
Premi Boada Grup - 51è Tro-
feu Carles Ylla. S’han pogut 
veure partits amb un alt nivell 
de tennis tant en la modalitat 
de dobles com en individual, 
on destaquen els quatre pri-
mers cap de sèrie del torneig 
Gimeno Valero, Pedro Cachin, 
Ortega-Olmedo i Ugo Cara-
belli. Tots ells van fer bons els 
pronòstics i es van classificar 
pels quarts de final que es 
disputaran aquest divendres 
mentre que dissabte al matí 
serà el torn de les semifinals, 
que serviran per conèixer els 
dos jugadors que disputaran 
la final, diumenge a 2/4 de 12 
del migdia a la pista central 
del CT Vic. 

Aquest divendres a partir de 
les 5 de la tarda es dispu-
tarà la final de dobles entre 
Mateus Alves i Oscar José 

Gutiérrez i Corenti Denolly i 
Michael Geerts. Alves i Gu-
tiérrez, el duet revelació de la 
competició, es van desfer a la 
semifinal de la parella formada 
per Martin Damm i Alex Ryba-

kov en un disputat partit: 6/7 (4) 
i 6/3 (10-7), mentre que Denolly 
i Geerts (caps de sèrie número 
3 del quadre de dobles) van 
eliminar en una altra disputadís-
sima semifinal Jesper De Jong 

i Ryan Nijboer per 5-7, 7-6 (3) 
(10/6). Les disputades semifinals 
és un exemple de l’alt nivell de 
la competició que s’ha pogut 
veure aquests dies al Club 
Tennis Vic. 

Recta final del torneig ITF 
amb un alt nivell de tennis 

30 anys i un dia
Es compleixen tres dècades de la inesperada victòria de Melcior Mauri a la Vuelta

Melcior Mauri amb la bicicleta, el mallot i la copa de guanyador de la Vuelta

Sant Miquel de Balenyà

Vicenç Bigas

Una sèrie a Movistar reviu 
aquests dies la cruenta bata-
lla que mantenien cada mit-
janit José María García i José 
Ramón de la Morena a les 
ones radiofòniques. A la dèca-
da dels 90, l’audiència espa-
nyola estava dividida, o eres 
d’un bàndol o eres de l’altre, 
i aquesta polarització con-
dicionava també les figures 
de l’esport del moment: el 
que un enaltia, l’altre el vili-
pendiava. El que ningú pot 
negar és que García va ser el 
gran revulsiu mediàtic d’una 
decadent Vuelta a España 
amb les seves retransmis-
sions en directe. Micròfon 
en mà i sense aixecar dos 
pams de terra, es passejava 
per les arribades com si fos 
l’amo del tros i se’l coneixia 
pel malnom del Butanito per 
l’anorac taronja que portava.

Amb aquestes, que a la 
Vuelta de 1991 emergeix de 
la forma més inesperada la 
figura de Melcior Mauri amb 
una victòria èpica que va pas-

sar als annals del ciclisme. El 
corredor de Sant Miquel de 
Balenyà no només va haver 
de lluitar contra els pronòs-
tics sinó contra el seu propi 
equip, quan Manolo Saiz va 
ordenar al teòric cap de files 
de l’ONCE, Marino Lejarreta, 
que ataqués als llacs de Cova-
donga. Al mal pagat Mauri 
el donaven per amortitzat, 
havia complert el seu gran 
somni, passejar-se per Osona 
amb el mallot de líder en la 
plujosa desena etapa que ana-
va de Platja d’Aro a Andorra. 
Aquella aigua es va convertir 
en un munt de neu al Pla de 
Beret, que taponava la car-
retera on l’endemà acabava 
l’etapa reina als Pirineus, que 
es va haver d’anul·lar.

Aquell estigma blanc va 
tacar la immaculada trajec-
tòria de Melcior Mauri a la 
Vuelta de 1991. Però aquell 
any el seu rendiment va ser 
tan extraordinari en el ter-
reny que se li posava més coll 
amunt que només va perdre 
28 segons a Covadonga sen-
se cap ajuda per part d’una 
ONCE que només va obrir els 

ulls a la realitat a l’avantpe-
núltima etapa, a Valladolid. 
En aquella jornada contra el 
cronòmetre, Mauri va tornar 
a deixar a tothom amb un 
pam de nas, com havia fet 
sota la mateixa disciplina a 
la vuitena etapa a Cala d’Or 
o entrant primer al pròleg 
per tercets el dia abans que 
l’ONCE guanyés també la 
contrarellotge per equips. 
Els de Manolo Saiz van ser 
els autèntics dominadors 
de la 46a edició en obtenir 
també la tercera posició amb 
Lejarreta a 3min 11seg de 
Mauri i entre tots dos s’hi va 
interposar Miguel Indurain 
(Banesto), a 2min 52seg.

La forma com aquell jove 
de 25 anys acabats de fer va 
doblegar tots els favorits con-
vertint-se de cop en el vuitè 
ciclista del món va enlluernar 
García i el va apadrinar. El va 
portar amb l’helicòpter d’An-
tena 3 fins a les 4 Carreteres i 
es va convertir en el narrador 
–també en directe per televi-
sió– i protagonista alhora del 
massiu homenatge que se li 
va retre el 20 de maig a Sant 
Miquel de Balenyà. Ja fa uns 
quants anys que el Butanito 
va deixar si us plau per força 
les ones, De la Morena ha 
anunciat que aquesta serà 
la seva última temporada i 
Mauri és ara comentarista de 
ciclisme de la SER.

Altres activitats 
relacionades 
amb el torneig

Aprofitant la disputa del torneig 
internacional, aquests dies des 
del CT Vic s’han organitzat 
diverses activitats paral·leles i 
complementàries al campionat. 
Dimecres, per exemple, es va 
fer un raquet test a càrrec de 
la marca Head en el qual els 
alumnes de l’Escola de Tennis 
del CT Vic i altres socis van po-
der provar els diferents models 
de raquetes que actualment 
té aquesta marca al mercat. 
En aquesta jornada van estar 
acompanyats de dos jugadors 
que estan disputant el torneig 
a Vic i que van pilotejar amb els 
participants d’aquest esdeveni-
ment. Aquest dissabte a partir 
de les 10 del matí hi ha previst 
un clínic de tennis, mentre que 
diumenge de 2/4 de 10 a 2/4 de 
12 del matí es farà un torneig de 
pares i fills. 

D’altra banda, el CT Vic, Boa-
da Grup i Intersport Horitzó han 
organitzat un concurs d’Insta-
gram fins a la 1 del migdia del 
dia 28 amb atractius regals com 
a premi (una raqueta de tennis 
Head, un rellotge Garmin i un lot 
de productes del CT Vic). Les 
bases del torneig es poden con-
sultar a <clubtennisvic.cat>.
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Agenda esportiva 

BÀSQUET

Primera Catalana. Grup 1A
St. Narcís-CB Vic-UVic 2 
(ds. 18.30h)

Segona Catalana. Grup 1B
Santpedor -Tona (ds. 19.45h)

Tercera Catalana. Grup 10A
Guíxols-Tona B (ds. 18.00h)
Palafolls-CB Vic-UVic 3 
(dg. 18.30h)

Sots-25 A. Grup 3A
Roda-St. Jordi (ds. 16.30h)

Sots-25 B. Grup 4A
Canovelles-Tona (dg. 17.00h)
Manlleu-L’Ametlla (dg. 17.45h)

Sots-21 Nivell A1. Grup 1B
Les Franqueses-Tona (dg. 10.45h)

Sots-21 Nivell B. Grup 3
Mas de St. Lleï-CB Vic-UVic  
(dg. 16.00h)

Femení Primera Catalana. Grup 1A
Fontajau-Femení Osona 
(dg. 18.00h)

Femení Segona Catalana. Grup 3B
Tona-Basquet Neus (ds. 17.30h)

Femení Tercera Catalana. Grup 1B
Parets-Roda (ds. 19.30h)

Femení Sènior. Grup 5A
Santpedor B-Femení Osona B 
(dg. 17.30h)

BEISBOL

Sènior Segona Divisió
Vic Bat-Viladecans (dg. 11.00h)

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 

Campdevànol. Diumenge, sortida 
a les 8 del matí, a la cruïlla del c. 
Hortes i la ctra. de Gombrèn. Sor-
tida curta a Baga (70km) i sortida 
llarga a Gisclareny (96km).

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a 1/4 de 8 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Viladrau-Arbúcies-Breda-
Gualba-St. Celoni-Collformic-Seva-
Taradell (110km).

FUTBOL

Primera Catalana. Subgrup 1A
Tona-Manlleu (dg. 11.45h)
Lloret-Vic (ds. 16.00h)
Vic Riuprimer-Palamós 
(ds. 18.00h)

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

Grup 9
St. Julià-Sallent (ds. 17.00h)
OAR Vic-Calaf (dg. 12.00h)

Tercera Catalana. Grup 5
St. Vicenç-Aiguafreda (ds. 16.00h)
St. Feliu de Codines-Borgonyà 
(dg. 12.00h)
Centelles-Olímpic La Garriga 
(ds. 16.00h)
Castellterçol-Manlleu B 
(dg. 12.15h)
Moià-Llorençà (ds. 16.30h)
Pradenc-Tona B (dg. 17.00h)
Taradell-Roda de Ter (ds. 16.00h)
Sta. Eugènia-Seva (ds. 18.00h)

Grup 18
Abadessenc-Fornells (ds. 18.00h)
Campdevànol-Fontcoberta 
(ds. 16.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Cantonigròs-Vic Riuprimer B 
(ds. 16.30h)
Torelló B-Vinyoles (ds. 17.00h)
Corcó-Folgueroles (ds. 16.00h)

Sta. Eugènia B-Santperenca 
(ds. 15.30h)
Riudeperes B-Calldetenes 
(dg. 16.30h)

Grup 4
St. Julià B-Figaró (ds. 14.30h)
Collsuspina-Caldes Montbui C 
(ds. 16.00h)
Viladrau-St. Miquel Balenyà 
(ds. 15.30h)
Taradell B-Gurb B (dg. 16.00h)

Grup 27
Montagut-Ripoll (dg. 16.00h)

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

Femení Preferent. Grup 1
Llerona-Manlleu (dg. 16.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
Moià-Voltregà (ds. 19.00h)
Vic Riuprimer B-La Pera 
(dg. 16.00h)

Femení Amateur F-7. Grup 3
Vall del Ter-Base Llagostera 
(dg. 18.15h)

FUTBOL SALA

Divisió d’Honor. Grup 1
Manlleu-Sporting Montmeló 
(ds. 15.30h)

Primera Nacional
Betània-Ripoll (ds. 20.00h)

Segona Nacional
Centelles-At. Arrahona (ds. 18.30h)

Primera Territorial
Can Llong-Centelles B (dg. 16.15h)
Ripoll B-Llinars (ds. 16.00h)

Segona Divisió. Barcelona Grup 1
Aiguafreda-Caldes B (ds. 17.30h)
Arenys de Mar-Castellterçol 
(dg. 18.15h)

Femení Segona Divisió. Barcelona 
Grup 1
Dosrius-Manlleu (dg. 19.00h)

HOQUEI

OK Lliga
Voltregà Stern Motor-CP Taradell 
(ds. 20.00h)
Girona-CP Vic (ds. 20.00h)

OK Lliga Femenina. Play-off Títol
Palau Pleg.-Manlleu Magic Studio
(dv. 20.30h)
Palau Pleg.-Manlleu Magic Studio
(dg. 12.00h) En cas d’empat a 
l’eliminatòria.

Femení Nacional Catalana. Play-off I
Alpicat-Voltregà B (ds. 18.15h)
Voltregà B-Alpicat (dg. 13.30h)
Manlleu B -Bigues i Riells
(ds. 19.30h)
Bigues i Riells-Manlleu B
(dg. 19.30h)

Primera Catalana. Grup 1-1
Ripollet-Roda (dg. 16.00h)

Grup 1-2
Espanyol-Ripoll (ds. 20.00h)
St. Cugat-Folgueroles (dg. 12.15h)

Segona Catalana. Grup 1-1
Girona-Centelles (ds. 17.00h)
St. Jordi Desvalls-Ripoll B 
(dg. 12.00h)

Grup 1-2
Shum-Tona B (ds. 17.30h)
GEiEG-Vic C (dg. 12.30h)

Femení Segona Catalana. Grup 1
Manresa-Tona (dg. 9.30h)

Tercera Catalana. Grup 1-1
Cerdanyola-Voltregà D (ds. 12.15h)
Centelles B-Salt (ds. 16.30h)
Shum-Taradell C (dg. 17.30h)

Grup 1-2
Taradell B-Figueres (dg. 12.00h)

TENNIS TAULA

Superdivisió Femenina
Girbau Vic TT-Rivas (ds. 11.30h)
Girbau Vic TT-Irun (ds. 18.30h)

Divisió Honor Femenina.          
Fase Final
Uni. Burgos-Girbau Vic TT 
(ds. 10.00h) 
En funció dels resultats, jugarà 
semifinals i final per l’ascens

Divisió Honor.                              
 Play off descens
Mataró-Girbau Vic TT (dg. 11.30h)

Segona Divisió. Fase Final. Grups 
9-10
Girbau Vic TT-L’Hospitalet
(ds. 10.00h). 
En funció dels resultats, jugarà 
semifinals i final per l’ascens.

Segona Divisió. Fase Final. Grups 
11-12
TT Torelló-Guanyador Partit A
(ds. 15.00h). En funció dels resul-
tats, jugarà la final per l’ascens.

Tercera Divisió. Play-off A
Tona-Guanyador Partit 402. 
(ds. 15.00h) 
En funció dels resultats, jugarà 
fase d’ascens.

VOLEIBOL

Amateur Mixt.                            
 Grup 3
Vilassar-Sta. Eugènia (dg. 12.30h)

Grup 4
Taradell B-St. Quirze Verd
(dg. 16.00h)

Grup 5
Taradell-Igualada (dg. 18.00h)

Grup 6
Sta. Eugènia-L’Ametlla (dg. 9.30h)

Resultats i classificacions 

Beisbol

SÈNIOR SEGONA DIVISIÓ

Barcelona, 14 - Viladecans, 9
L’Hospitalet, 12 - Barcino, 8
Tarragona Black, 11 - Vic Bat, 21

Equips ................................. PJ  PG  PP  AVG GB
 1.- Barcelona ..........................5 5 0 1000 0
 2.- Tarragona Red .................5 5 0 1000 0
 3.- L’Hospitalet .....................6 4 2 667 1,5
 4.- Vic Bat............................ 5 2 3 400 3
 5.- Viladecans ........................5 1 4 200 4
 6.- Barcino..............................5 1 4 200 4
 7.- Tarragona Black...............5 0 5 0 5

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
CLASSIFICACIÓ 1

Castellar, 4 - Llars Mundet B, 1
Torelló, 0 - Molins Negre, 3
Descansa: St. Fruitós B

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Molins Negre ...................3 3 0 9 2 6
 2.- Castellar ...........................3 2 1 8 4 5
 3.- Llars Mundet B ................2 1 1 4 6 3
 4.- St. Fruitós B .....................2 0 2 3 6 2
 5.- Torelló ........................... 2 0 2 0 6 2

AMATEUR MIXT. GRUP 3

Gavà Vermell, 3 - Torre Claramunt, 0
Sta. Eugènia, 2 - Begues, 3
Descansa: Vilassar

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Begues ..............................2 2 0 6 2 4
 2.- Sta. Eugènia ................... 2 1 1 5 3 3
 3.- Gavà Vermell ...................1 1 0 3 0 2
 4.- Torre Claramunt .............2 0 2 0 6 2
 5.- Vilassar .............................1 0 1 0 3 1

GRUP 4

St. Quirze Verd, 3 - Dolors Mallafrè, 1
AV Barcelona B, 1 - Taradell B, 3
Descansa: Dream Team

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell B ...................... 2 2 0 6 3 4
 2.- Dolors Mallafrè ...............2 1 1 4 3 3
 3.- St. Quirze Verd ................1 1 0 3 1 2
 4.- AV Barcelona B ................2 0 2 1 6 2
 5.- Dream Team ....................1 0 1 2 3 1

GRUP 5

Panteres Grogues, 3 - St. Quirze Negre, 1
Igualada - Cubelles, ajornat
Descansa: Taradell

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Quirze Negre ..............2 1 1 4 5 3
 2.- Panteres Grogues ............1 1 0 3 1 2
 3.- Taradell ......................... 1 1 0 3 2 2
 4.- Cubelles ............................1 0 1 2 3 1
 5.- Igualada ............................1 0 1 2 3 1

GRUP 6

Sabadell - Hortons, sr.
L’Ametlla, 1 - St. Boi, 3
Descansa: Sta. Eugènia

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Boi ................................2 2 0 6 1 4
 2.- Hortons ............................1 1 0 3 1 2
 3.- L’Ametlla ..........................2 0 2 2 6 2
 4.- Sta. Eugènia ................... 1 0 1 0 3 1
 5.- Sabadell ............................0 0 0 0 0 0

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

Festa del motor a la Trona i del ciclisme a Bellmunt
Les Masies de Voltregà/St. Pere de Torelló És una de les proves més míti-
ques i estimades pels aficionats al motor, no només per les seves imponents 
rampes i perquè històricament hi han competit els millors pilots i vehicles 
del país sinó també perquè està considerada una de les carreteres de munta-
nya més difícils per la seva sinuositat i estretor. Aquest diumenge la Trona 
tornarà a ser la protagonista d’una nova festa del motor amb la setzena 
edició de la Pujada, que es va recuperar el 2019 després d’una dècada d’ab-
sència. “Aquest any malgrat tot el que ha passat es veu que la gent té ganes 
de córrer perquè tindrem 90 inscrits. Hi havia incertesa pel forat econòmic 
que hi ha, però ens ha sorprès una participació tan alta”, destacava Francesc 
Gutiérrez, màxim responsable de V-Line Org., organitzador de la cita, 
durant la presentació que es va fer dimarts a l’Ajuntament de les Masies de 

Voltregà. La base de la prova estarà situada a l’Escola EFA Quintanes. Els 
participants faran tres tandes d’entrenaments oficials seguides de dues puja-
des (13.30 i 15) als 5,744 quilòmetres de recorregut. On també hi haurà una 
pujada, en aquest cas amb bicicleta de carretera, és a Bellmunt, on dissabte es 
farà la primera edició de la Crono Bellmunt. Organitzada pel Centre Excur-
sionista Torelló (CET) amb el suport del CE Serragrenyada, la prova tindrà 
7,6km i 660m+. La sortida serà a partir de les 6 de la tarda des de la urbanit-
zació de la Riera, on també es farà un final de festa i l’entrega de premis, i hi 
haurà dues modalitats de puntuació: cronometratge total i cronometratge de 
l’esprint (fins al Padronet). “És una cosa que feia temps que ens ballava pel 
cap perquè la nova junta tenim inquietuds i el ciclisme és un activitat que 
hem començat a oferir”, comenta Àxel Pérez, del CET. De moment tenen 120 
participants i fins dissabte es poden fer inscripcions contactant amb ells. 
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Tradicionalment els mesos de maig i 
juny són sinònims d’activitat firal a 
Osona. Malgrat la pandèmia a la bai-
xa, el context encara és lluny de nor-

malitzar-se i algunes de les propostes 
del calendari s’han tornat a anul·lar. 
És el cas de la Fira del Jovent d’Alpens, 
la Fira d’Herbes de Vilanova o la Fira 

del Tupí de Sant Julià, a partir del 
2022 Keramik. El que torna, en plena 
forma, és el Lactium, a Vic, que viurà 
la 13a edició plenament consolidat.

Compromís formatger
El 13è Lactium de Vic reprèn la presencialitat amb 40 formatgeries artesanes com a grans protagonistes

Vic

Miquel Erra

Uns 250 formatges per tas-
tar i adquirir, 40 formatgers 
artesanals a peu de la para-
da, més de 150 formatges 
aspirant a una quinzena de 
premis en joc i 93.000 euros 
de pressupost. Són les grans 
xifres que acompanyen la 13a 
edició del Lactium, la gran 
mostra de formatges cata-
lans, que torna a Vic després 
del parèntesi de l’any passat 
per la situació sanitària. El 
parc de Jaume Balmes –que 
s’ampliarà amb tot l’espai de 
la calçada, com ja es va fer 
pel Mercat del Ram, fet que 
obligarà a fer alguns ajustos 
en el trànsit– es manté com 
l’epicentre d’una fira que ha 
consolidat format i discurs.

“Ens ha costat molt arribar 
fins aquí i hi arribem amb 
molta energia i il·lusió”, es 
felicitava durant la presenta-
ció el director de la fira, Isaac 
Gelabert, tot recordant la 
incertesa que encara es vivia 
la tardor passada, quan es va 
prendre la decisió de tirar 
endavant la fira: “Teníem 
clar que, si hi havia una opor-
tunitat per fer el que fos per 
reactivar el sector i divulgar 
la cultura de formatge català 
i artesanal, valdria la pena 
l’esforç”. Una aposta com-
partida amb l’Ajuntament de 
Vic, que en matèria de fires 
ha sabut liderar renovats 
formats firals compatibles 
amb el context de pandèmia. 
“Serà la segona fira sectorial 
que es fa a tot Catalunya”, 
remarcava el regidor de Fires 
i Mercats, Titi Roca, en la 
línia de “continuar sent refe-
rents com a ciutat de fires i 
mercats”. Tot i mantenir una 
part del programa en línia, 
“no podíem perdre la força 
que té la presencialitat”, 
remarcava. Roca va recordar 
que l’Ajuntament ha pro-
mogut una línia d’ajuts als 
firaires, amb una bonificació 
del 50% de la taxa, que es 
mantindrà per a la resta de 
fires d’aquest any.

“El Lactium és més que 
una fira”, es va postular el 
mallenc Ramon Sentmartí, 
director gerent de Prodeca, 
testimoniant el suport de 
la Generalitat a la proposta. 
Segons ell, aquest certamen 
ha esdevingut “un exemple 
de coordinació pública i pri-

vada per donar múscul i visi-
bilitat a aquest sector”. 

Un sector que confia que 
aquesta sigui una edició 
“espectacular”, en la qual 
“es presentaran moltes 
novetats”, va vaticinar el 
tonenc Lluís Mauri, en repre-
sentació de l’Associació de 
Ramaders i Elaboradors de 
Formatge Artesà (ACREFA), 
coorganitzadors de la fira. 
“Quan fa sis mesos es va 

decidir convocar el Lactium 
va caldre un acte de fe, però 
vam quedar sorpresos dels 
suports, tant públics com pri-
vats, que té aquesta fira”.

La fira funcionarà dissab-
te i diumenge amb horaris 
de matí i tarda (enguany 
s’aturarà al migdia) i amb 
control d’aforaments. A 
més de l’habitual entorn de 
propostes i debats del Txis 
Corner, s’incorpora un espai 

de degustació, el TxisBar, i 
també un escenari amb dues 
actuacions de Guillem Plana 
(dissabte a 2/4 de 8) i Gem-
ma Humet (diumenge a 2/4 
de 7).

Un dels moments culmi-
nants tornarà a ser, dissabte 
al migdia, el lliurament dels 
premis del Concurs Lactium, 
que aquest any s’ha vist obli-
gat a modificar el format de 
les deliberacions –amb nou 

sessions itinerants pel terri-
tori català–. Com a novetat, 
s’incorpora un nou guardó, el 
Premi Formatgeria Sosteni-
ble Lactium, amb l’objectiu 
de promoure i incentivar les 
bones pràctiques del sector. 
Precisament, la sostenibilitat 
serà enguany un dels fils 
conductors dels debats. Des 
del cap de setmana passat, la 
fira també s’ha acompanyat 
d’algunes propostes en línia.

El brasiler Bruno Cabral, membre del jurat dels World Cheese Awards i del 

Lactium, va obrir fa un any a Vic una botiga especialitzada en formatges

“Menjar és un acte polític”

Vic

M.E.

Membre del jurat dels 
World Cheese Awards, els 
campionats mundials de 
formatge, Bruno Cabral 
porta més de 10 anys pres-
crivint i difonent el món 
del formatge artesà, tant al 
seu Brasil natal com, des de 
fa un any, rere el taulell de 
La Caseïna, la botiga que 
va obrir al carrer Cardona 
de Vic. Cabral també forma 
part del jurat del Concurs 
Lactium d’enguany i dis-
sabte hi participarà com a 
ponent al Txis Corner.
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Bruno Cabral, aquest dimarts davant del taulell de La Caseïna, la botiga que va obrir fa un any al carrer Cardona

ciutat i la seva centralitat”, 
apunta. 

Catalunya li oferia un 
entorn òptim per jugar 
les cartes de la proximi-
tat i, alhora, la diversitat 
de formatges. I és que el 
país, malgrat no comptar 
amb una llarga tradició, 
s’està convertint en tot un 
notable aparador format-
ger, en bona part gràcies a 
“tota una nova fornada de 
formatgers atrevits, amb 
coneixements i inquie-
tuds”. I posa com a mostra 
la seixantena de varietats 
que exhibeix al seu taulell: 
“Tots són de formatgeries 
de primera generació”. 

Des del primer moment, 
Cabral va tenir clar que la 
filosofia de La Caseïna no 
era només vendre format-
ges. “Jo transmeto històri-
es, miro de donar visibilitat 
als processos de producció 
de petits productors i 
prestigiar les persones que 
hi ha darrere de cada pro-
jecte”. Una filosofia que 
coincideix de ple amb la del 
Lactium. “Nosaltres també 
el vivim, aquest feedback 
entre el productor i el cli-
ent”, recorda. 

Tot i que obrir en plena 
pandèmia no li ha posat les 
coses fàcils, Cabral es mos-
tra optimista. “En aquest 
any hem après que les coses 
funcionen de manera dife-
rent, que aquí el boca-orella 
és clau”. També que la cli-
entela de Vic i comarca “té 
les idees clares, sap el que 
vol, però alhora es deixa 
aconsellar”. Al capdavall, el 
món del formatge esdevé, 
també, “un bé sociocultu-
ral”, davant del convenci-
ment que “menjar és un 
acte polític; tu esculls què 
menges i a qui dones els 
teus diners”.

Cabral va desembarcar a 
Catalunya el 2004 amb ganes 
de “conèixer cultures dife-
rents” i amb l’objectiu inicial 
de formar-se com a cuiner. 
Entrar a treballar “en una de 
les millors botigues gastro-
nòmiques” de Barcelona el 
va posar en contacte amb el 
sector del formatge; i se’n va 
enamorar. Va decidir estudi-
ar a l’Escola Rural de Caldes 
de Montbui, de l’IRTA, i el 
2013 ja va ser convidat a for-
mar part del jurat dels World 
Cheese Awards. “El format-
ge forma part del nostre 
patrimoni cultural i, alhora, 
representa el respecte de 

l’home per la naturalesa, els 
seus cicles i els seus límits”, 
va constatar des del primer 
moment. L’any 2014 va tor-
nar a Sao Paulo per obrir una 
botiga especialitzada, en un 
país on el formatge artesà 
“era un dels grans oblidats”. 
Allà va posar en marxa el pri-
mer Certamen del Formatge 
Artesà Brasiler i va crear 
l’Associació de Minoristes de 
Formatge Artesà. Ara fa un 
any, però, va decidir tornar 
a Catalunya i va escollir Vic 
per instal·lar-se, ciutat que 
ja coneixia arran d’una de les 
anteriors edicions del Lacti-
um. “M’encanta la mida de la 
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Campdevànol

Isaac Muntadas

La tercera va ser la bona per 
celebrar la 51a edició de 
la Festa de la Pubilla de la 
Sardana de Campdevànol. Si 
l’any passat va ser el confina-
ment domiciliari per l’arri-
bada de la Covid-19 i fa tres 
setmanes una intensa pluja, 
aquest diumenge, per fi, es 
va poder proclamar la nova 
pubilla de la Sardana: Laura 
Cocera, de 15 anys. 

La flamant pubilla va relle-
var Gal·la Coll, l’única de 
la història que ha ostentat 
aquest honor durant dos 
anys. La festa va començar 
diumenge a la tarda. Pri-
mer, la carrossa engalanada 
amb pompons i un escut 
gegant de la secció sardanis-
ta del Grup Excursionista 

Campdevànol (GEC) va anar 
a buscar Coll i tot seguit, 
Cocera, que l’esperava a casa 
seva, decorada per a l’ocasió, 
al Camí de la Creu.

La comitiva es va desplaçar 
fins a la plaça de la Dansa 
amb l’acompanyament dels 
repics dels timbals de dos 
membres de la processó. 
Com és tradició, la pubilla 
sortint i l’entrant van des-
filar per sota de la senyera 
fins a la tarima. A la plaça 
hi havia un centenar de 
persones assegudes i amb la 
mascareta per complir la nor-
mativa anti-Covid. Com que 
no es podien ballar sardanes, 
la cobla La Principal d’Olot 
va amenitzar l’acte amb un 
concert de deu sardanes que 
tocaven de dues en dues des-
prés de cadascun dels actes 
de la diada. El parlament del 

representant de la secció sar-
danista, Miquel Comellas, va 
donar el tret de sortida. Tot 
seguit, l’alcaldessa, Dolors 
Costa, va col·locar la banda a 
la pubilla. També va haver-hi 
la clàssica lectura del poema 
dedicat a la pubilla escrit 
per Enric Martín i l’entrega 
d’una placa commemorativa i 
d’un obsequi per a Cocera. 

La nova pubilla “ja fa anys 
que volia ser-ho, però no 
tenia l’edat”. De fet, balla 
sardanes i col·labora amb la 
secció sardanista del GEC des 
dels 3 anys i “dubto que ho 
deixi de fer” perquè li agrada 
molt. “Intentarem fer tots els 
actes que puguem, però sem-
pre respectant les normes 
de seguretat”, deia Cocera. 
L’any vinent ja s’espera que 
la festa torni a la normalitat 
absoluta. 

“Feia anys que volia ser-ho”
Laura Cocera, de 15 anys, pubilla de la Sardana de Campdevànol
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Laura Cocera, moments després de ser investida pubilla, diumenge al vespre a la plaça de la Dansa

Una Festa de la Llana diferent, a Ripoll
Ripoll La pandèmia va impedir per segon any consecutiu que la Festa de la 
Llana i Casament a Pagès tinguessin el format que des de fa més de mig segle 
s’havia conegut a Ripoll. La jornada de dissabte va acollir el gruix d’activitats 
que van substituir l’habitual activitat dominical. Gegants de Ripoll, Ribes i 
Sant Llorenç d’Hortons van passejar-se pels carrers de la vila a la tarda. Al 
matí, els nens havien pogut decorar dibuixos d’ovelles per traslladar sobre 
paper la seva creativitat. Una exposició del CIT que es podrà visitar fins a 
final de mes a la sala Abat Senjust (a la foto) serveix per reviure la festa. J.R.
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Festa de Sant Isidre a Granollers de la Plana
Gurb La parròquia de Granollers de la Plana, a Gurb, va celebrar diumenge 
la seva Festa de Sant Isidre, amb una notable presència de públic. Hi va haver 
mostra de maquinària i bestiar, mercat de pagès o la tradicional benedicció de 
tractors. Especial interès van despertar una demostració d’habilitats amb els 
tractors i una altra de com és el treball de la terra amb les diferents eines del 
camp –des de tallar un camp d’ordi fins a tornar-lo a sembrar de blat de moro–. 
La comissió organitzadora va vetllar en tot moment per mantenir les mesures 
de prevenció per la Covid-19.
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Vila-seca celebra 
una festa major 
encara de 
mínims

Vila-seca

EL 9 NOU

L’engalanament de les fines-
tres al gust de cada família 
i una plantada de flors pels 
carrers de la colònia obriran, 
aquest divendres a la tarda, 
la festa major de Vila-seca, 
que torna amb un programa 
encara de mínims pel con-
text de pandèmia. Aquesta 
primera jornada culminarà 
al vespre amb el tradicional 
repic de campanes i l’encesa 
de coets que donaran la ben-
vinguda a la festa.

Dissabte, a partir de les 9 
del matí, hi haurà la sortida 
de la imprescindible cami-
nada popular, que arriba a 
la 32a edició. El programa es 
reprendrà a la tarda amb un 
dels plats forts: l’espectacle 
de titelles que oferirà la 
companyia Titelles Naip, a 
partir de 2/4 de 6 a la Torre 
de les Monges. Diumenge 
a primera hora hi haurà la 
Desperta, seguida d’una 
xocolatada popular a la plaça 
de l’Església. A partir de 2/4 
de 12 del migdia, en Vila i la 
Seca, els gegants de la colò-
nia, faran una ballada amb la 
col·laboració dels grallers de 
Sant Vicenç de Torelló. Una 
encesa de coets i la missa 
solemne, a la 1 del migdia, 
donaran per tancada una 
festa major “encara escapça-
da per les circumstàncies”, 
lamenten des de la comissió. 
Durant el cap de setmana es 
convida els veïns a visitar 
la Font d’en Cristu –que 
il·lustra el programa de mà–, 
que un grup de veïns estan 
recuperant i dignificant.

A Vic, visites guiades 
als tallers d’artesans 
del carrer de la Riera

Vic El carrer de la Riera de 
Vic, declarat Punt d’Interès 
Artesanal fa tres anys, serà 
el protagonista d’un nou 
cicle de visites guiades dels 
dissabtes al matí. La nova 
proposta, gratuïta, arrenca 
aquest dissabte i s’allargarà 
fins a finals de juny, però si 
funciona també es progra-
marà tant els dimarts com 
els dissabtes dels mesos de 
juliol i agost. La visita sor-
tirà a les 12 del migdia de 
l’Oficina de Turisme i durant 
el recorregut es passarà per 
davant dels diferents tallers 
–actualment una quinzena– i 
s’entrarà en tres o quatre 
d’ells, que aniran sent rota-
tius al llarg de cada setmana, 
perquè siguin els mateixos 
artesans els que expliquin la 
seva feina.  

Torna el cicle 
d’audicions i tallers 
de sardanes a Vic

Vic El Grup Riallera ha con-
vocat una segona edició del 
cicle Sardanes al Carrer, un 
format d’audicions i tallers 
de sardanes estrenat el 
setembre passat, compatible 
amb les mesures que exigeix 
la pandèmia. Durant cinc dis-
sabtes consecutius, la plaça 
de la Catedral (excepte el 5 
de juny, al Passeig) acollirà 
primer una audició de sar-
danes (6 tarda) i, tot seguit, 
un taller per a principiants 
(1/4 de 8), dividits per grups 
d’edats i sense agafar-se les 
mans. El taller és gratuït, 
però cal inscripció prèvia 
(gsriallera@gmail.com). 
L’audició d’aquest dissabte 
anirà a càrrec de la cobla Els 
Lluïsos (en cas de pluja es 
traslladaria a L’Orfeó).



EL CALAIXNOU9EL Divendres, 21 de maig de 2021 53

Quan ens fem grans 
perdem aquesta capacitat 
d’imaginar i sorprendre’ns?

La imaginació és com un 
múscul. Com més la fem 
servir més en tenim. El que 
passa és que a partir dels 5 
anys ja no la fem servir tant 
i es va debilitant. Crec que 
ens hauríem de convèncer 
que tots els problemes tenen 
solució, una altra cosa és que 
siguem capaços de trobar-la, 
però hauríem de ser força 
tossuts per no abandonar a la 
primera de canvi.

Fins ara ha creat més de 
500 jocs diferents. La creati-
vitat és infinita?

Sí, he fet uns 500 jocs, el 
que passa és que no tots són 
diferents. De jocs diferents 
en dec haver fet uns 300. No 
sé si la creativitat és o no 
infinita. El que sé és que no 
li veig el final. Faig un joc 
i molt sovint ja en veig un 

altre. I com que sé que les 
idees es caduquen he de fer 
alguns passos per poder-la 
conservar, si no al cap de poc 
aquella idea es torna estèril.

Podríem dir que vostè ha 
viscut de la seva imaginació 
i això no ho pot dir tot-
hom…

Sí, tant econòmicament, 
que fins ara he pogut anar 
pagant les diferents hipote-
ques que he contret al llarg 
d’aquests anys, com emo-
cionalment, m’he sentit bé 
amb aquesta feina. És una 
feina que em permet pensar, 
somriure, relacionar perso-
nes que no es coneixen i de 
passada rebo un determinat 
reconeixement.

Els jocs estan fets a partir 
de material procedent de les 
deixalleries. Avui es parla 
molt més de reciclatge, però 
fa 30 anys van ser pioners, 
en això...

I tant que ha canviat. Ara 
tot és reciclat, fins al punt 
que moltes vegades no fem 
servir correctament les 
paraules. Li diem reciclat 
a una cosa que canvia d’ús. 
Nosaltres fem jocs amb 
materials reutilitzats. Amb 
una bicicleta vella fem un 
ocell, no ho fem amb mate-
rials reciclats. Per sort la 
consciència ha canviat, però 
cal més educació en aquest 
tema.

L’embrió de tot plegat 
va ser la històrica Fira de 
la Pesseta, a Tona… Al seu 
poble vostè hi va viure una 
etapa política convulsa. 
Quin record en guarda, 
d’aquells anys?

Sí, som fills de la Fira de la 
Pesseta, de la malaurada Fira 
de la Pesseta. Nosaltres, amb 
una bona colla d’amics, vam 
inventar la Fira de la Pesseta 
i el poble de Tona va certi-

Un parc on jugar i reflexionar
Taradell Guixot de 8 va inaugurar diumen-
ge un parc exterior a les instal·lacions que 
tenen a l’antiga fàbrica de Can Benguerel, 
a Taradell, que ha estat batejat com a Espai 
de Joc i Art. El parc, que té una superfície de 
5.000 metres quadrats, consta de tres zones 
diferenciades: una amb una vintena d’enig-
mes que plantegen qüestions d’actualitat, 
una segona amb escultures crítiques amb la 
situació actual i una tercera amb els clàssics 
jocs d’habilitat marca de la casa. A l’espai 
també s’hi han plantat un centenar d’arbres 
de 60 espècies diferents, inclosa una àrea “de 
fruits oblidats”. El parc, que s’havia presen-
tat informalment el juliol passat, inclou a la 
zona de les escultures una petita biblioteca. 
Guixot de 8 ha anunciat que en un futur el 
parc tindrà caràcter públic per als veïns del 
municipi. Guixot de 8 va establir la seu en 
aquesta antiga fàbrica l’any 2012.
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Taradell

M.E.

Fa 30 anys naixia a Tona Gui-
xot de 8, una pionera empre-
sa que promou el joc, en el 
sentit més propi del terme, a 
partir d’artefactes carregats 
d’imaginació i construïts 
exclusivament amb materials 
reutilitzats. Darrere hi ha 
l’esperit inquiet del tonenc 
Joan Rovira, impulsor i àni-
ma d’aquesta empresa de 
caràcter familiar, que el 2012 
va fixar la seva seu a Can 
Benguerel, de Taradell. Avui 
els seus jocs han recorregut 
bona part del món.

Guixot de 8 neix el 1991. 
S’imaginava arribar fins 
aquí, 30 anys després?

Sí. Guixot de 8 neix el 1991, 
al cap de 10 anys de la Fira 
de la Pesseta, a partir d’un 
encàrrec de l’Ajuntament 
de Rubí. Llavors vaig pensar 
que la cosa podria durar tres 
o quatre anys i que podríem 
visitar les poblacions de la 
rodalia.

Han recorregut una tren-
tena de països captivant 
amb els seus jocs petits i 
grans. La reacció de la cana-
lla és igual a tot el món?

Ara portem visitades unes  
1.500 poblacions diferents, 
en 40 països repartits pels 
cinc continents. En algunes 
hi hem estat una sola vega-
da, però en d’altres hi hem 
anat molts cops per motius 
diferents o ja som fixos en 
determinades celebracions, 
com la festa de les escoles a 
Ginebra, on anem cada any. 
Jo crec que la reacció de la 
gent és la mateixa arreu. 
Canvia més el fet de tenir els 
jocs al centre de la ciutat que 
a la perifèria més que no pas 
entre una ciutat i una altra, 
entre un país i un altre.

ficar que era un bon invent. 
Del meu pas per la política 
municipal guardo molt bons 
records, però em quedo amb 
la recollida porta a porta. 
Tona va ser el primer poble 
de l’Estat a implantar el siste-
ma, a fer-ho bé i a fer-ho fàcil 
i ara ja hi ha molts pobles i 
algunes ciutats que ho fan.

L’any que ve farà 10 anys 
que es van traslladar a Can 
Benguerel, a Taradell, on 
ha creat l’autèntica casa de 
Guixot de 8.

Sí, el temps corre. Va ser 
una sort trobar un espai com 
aquest.

Ara amb la inauguració 
d’aquest nou espai exterior, 
batejat com a Espai de Joc i 
Art, es completa el projecte?

De fet no ha estat mai un 
projecte. Però sí que hem 
anat omplint tots els espais 
de la fàbrica de Can Bengue-
rel. Queden petites coses i 
algunes adaptacions en algun 
espai que encara no hem 
abordat.

Al nou espai no hi falten 
les escultures més crítiques 
i reflexives amb alguns dels 
grans problemes que arros-
sega la humanitat. És pessi-
mista, en aquest sentit?

A mi, tal com va el món no 
m’acaba d’agradar, i per això 
m’agrada posar el dit a la 
nafra allà un puc. No sé si soc 
pessimista. Sé que malgrat 
tot hem avançat però que ho 
podríem fer més.

La intenció és obrir-lo 
com un parc públic?

Sí, vull que la gent de 
Taradell el senti com un parc 
urbà i que en pugui gaudir 
sense haver de demanar 
hora.

Guixot de 8 és, també, un 
projecte de família? Tindrà 
continuïtat?

Espero que sí.

“La imaginació és com un múscul”
Entrevista a Joan Rovira, fundador i ànima de Guixot de 8, l’empresa de jocs inventats que enguany compleix 30 anys
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Joan Rovira, diumenge passat al nou parc exterior de Can Benguerel, a Taradell
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La Guingueta de La Blava, de Roda 
de Ter, enceta una nova temporada

Roda de Ter La Guingueta de La Blava, situada als jardins 
d’aquesta antiga fàbrica tèxtil de Roda, va encetar dissabte 
una nova temporada de sopars a la fresca i propostes cultu-
rals, que s’allargarà fins al 12 de setembre. La gestió s’ha con-
cedit enguany al músic Dani Rifà i Jan Codina, que ja havien 
portat l’equipament durant quatre anys. L’espai estarà obert 
cada dia a partir de les 6 de la tarda i s’hi serviran sopars que 
van des de pizzes i creps de food trucks fins a amanides o carn 
a la brasa –amb reserva prèvia–. L’equipament s’acompanya 
d’una oferta cultural paral·lela, els dissabtes amb concerts 
(arrencaran aquest dissabte, amb els De la Carmela) i els diu-
menges amb propostes d’espectacles familiars o de cabaret. 
Rifà i Codina també porten la gestió de l’Embarcador del Ter, 
a Manlleu, que inaugurarà temporada aquest divendres, tam-
bé amb una actuació dels De la Carmela, malgrat que durant 
l’abril ja van organitzar alguna proposta cultural puntual.
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Tona

Miquel Erra

Quan després de treballar 48 
anys li va arribar la merescu-
da jubilació, el tonenc Faus-
tino Lara no va poder evitar 
una certa sensació de buidor. 
“Has de tornar a trobar el 
teu lloc”, es va proposar. I un 
dels llocs on sempre s’havia 
trobat a gust era trescant pel 
bosc, potser pel llegat d’ha-
ver nascut a Vadillo Castril, 
una pedania en plena serra 
de Cazorla, a la província de 
Jaén, d’on va emigrar als 14 
anys per venir a viure a Tona. 
Lara tornava a disposar de 
temps per sortir a caminar 
o a collir bolets, al seu aire. 
Només li calia un bastó, “per 
tenir alguna cosa a les mans”. 
I se’n va fer un. El que no 
podia imaginar era que dar-
rere aquell gest hi acabaria 
inoculant, de forma autodi-
dacta, l’ofici de bastoner.

Lara, que el passat 29 
d’abril va fer 70 anys, encara 
el conserva, aquell bastó ini-
cial que va fer el 2012. El va 
improvisar amb una branca 
de prunera borda. Al principi 
els feia de dues peces; el pal 
per una banda i l’empunya-
dura per una altra, “però em 
donaven molta feina i no 
quedaven tan valents”, deta-
lla. De mica en mica va anar 
deixant que fos la mateixa 
planta, arrel inclosa, la que li 
suggerís la forma que pren-
dria el següent exemplar. 
“A vegades surt una cosa, 
a vegades una altra”, deixa 
anar arronsant les espatlles. 
Predominen les empunyadu-
res d’animals, que si un gos, 
un peó, un voltor, una cabra, 
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Faustino Lara, al garatge de casa seva, on construeix i exposa els bastons. A les mans, el del seu propi autoretrat

Aficions singulars FAUSTINO LARA fa bastons per caminar

L’home dels bastons
El tonenc Faustino Lara acumula tota una col·lecció de pals de caminar que s’ha anat construint ell mateix

una serp o uns dofins, però 
també ha arribat a esculpir el 
seu propi autoretrat.

Completar cada bastó 
requereix del seu temps i 
el seu procés. Primer pren 
vistes tot caminant. “Mira, 
aquest pot funcionar”, es diu 
a ell mateix quan detecta una 
forma de tronc que promet, 

ja sigui de boix, alzina, rou-
re, arç o bedoll. Quan arriba 
a casa es fa un croquis per 
recordar on l’ha localitzat. 
No el recollirà, però, fins als 
mesos de desembre a gener, i 
sempre amb “lluna vella min-
vant”, que és quan les plantes 
estan adormides, “si no des-
prés se’t trenquen”. De nou 

a casa, lliga cada pal a una 
fusta per adreçar-lo, i espera 
que s’assequi. “S’hi poden 
passar mesos, així; l’ideal és 
mig any”, té calculat. A partir 
d’aquí comença la feina prò-
piament artesanal, la d’afi-
nar-lo i donar forma al cap-
çal. “No n’hi ha cap d’igual, 
tots són diferents”, mostra 

tot cofoi. Donar forma a cada 
bastó li porta un mínim de 
cinc hores de feina, però en 
algun dels últims, per exem-
ple, n’hi va invertir més de 
20. “Això va ser gràcies al 
confinament”, apunta amb 
un toc d’humor. 

Lara no treballa amb eines 
sofisticades. Una petita ser-
ra, una navalla, una gúbia 
o un vidre trencat són els 
principals aliats; la resta, 

pura destresa. Tampoc no li 
interessaria mecanitzar el 
procés. “M’omple més fer-ho 
així que amb una màquina; el 
meu únic objectiu és entrete-
nir-me”, defensa.

El mateix garatge on cons-
trueix els bastons s’ha con-
vertit en la seva particular 
sala d’exposicions, amb tots 
els exemplars ben penjats i 
arrenglerats. Actualment ja 
en té 190 de “fets i acabats” i 
un centenar més “en procés 
de construcció”. Lara, que 
durant un quart de segle 
va formar part de la junta 
de la UE Tona, admet que 
arribarà un moment que no 
li cabran al garatge. Per això 
no descarta, més endavant, 
participar en alguna fira d’ar-
tesania per vendre’n algun, 
un fet que fins ara sempre 
havia descartat. De moment, 
continuarà construint bas-
tons. Per sort, les aficions no 
tenen edat de jubilació.

Per ara en té 190 
de completats i 

un centenar més 
en procés
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A causa de la Covid-19, preguem 
confirmeu l’assistència trucant al 
93 889 49 49 o enviant un correu 
electrònic a club@vic.el9nou.com
Aforament limitat

40anys
Portades de Nadal

40 cartells 
guanyadors,
que han estat 
portada de Nadal
d’EL 9 NOU del 
1980 al 2020

Auditori del Centre Cívic 
La Confiança

Divendres 21 de maig de 2021

19.00h

Amb el suport de:

Organitza:

Col·laboren:

Obertura de l’exposició
i col·loqui sobre periodisme 
local amb Agustí Danés, director 
editorial d’EL 9 NOU, i Víctor 
Palomar, director de l’edició 
d’Osona i el Ripollès

cAMPDEVÀNol

Del 21 al 23 de maig

Divendres 21 de 6 a 8h. 
Dissabte 22 d’11 a 1h i 
de 5 a 8h. Diumenge 23 
d’11 a 1h.
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AGENDA

Divendres 21

Campdevànol. Inauguració 
de l’exposició “40 anys de 
portades de Nadal d’EL 9 
NOU”. I col·loqui sobre 
periodisme local amb Agustí 
Danés, director editorial d’EL 
9 NOU, i Víctor Palomar, 
director de l’edició d’Osona i 
el Ripollès. Auditori Centre 
Cívic La Confiança. 19.00.

Folgueroles. Festa 
Verdaguer. Lectura 
“Descoberta de plaques”, 
amb els alumnes de l’institut 
escola Mn. Cinto. Carrer 
Agudes. 11.30.

Manlleu. Teatre Quan ja 
ningú t’escolta, de Xevi Font. 
A càrrec dels joves del taller 
de teatre. Espai Rusiñol. 
20.30.

Moià. Hora del conte. 
Història d’un jardí, amb Eva 
González, per a infants fins 
a 3 anys. Inscripció prèvia. 
Biblioteca de Moià. 17.30.

Sant Vicenç de Torelló. 
Festa major Vila-seca. 
18.00, engalanament de 
les finestres. Tot seguit, 
plantada de flors. 20.30, repic 
de campanes i engegada de 
coets de benvinguda a la 
festa major. Colònia Vila-
seca.

Taradell. Inauguració de 
l’exposició “La saviesa de 
ser dona”. Històries de vida 
de 13 dones grans. Amb 
les 13 dones participants 
acompanyades de la seva 
gent; l’alcaldessa de Taradell, 
Mercè Cabanas; la regidora 
de Benestar Social, Lídia 
Alonso; el president de la 
Mancomunitat La Plana, 
Ferran Teixidó, i altres 
representants dels 13 
ajuntaments mancomunats. 
També es comptarà amb la 
presència de la fotògrafa 
Ariana Kozakowska. Centre 
Cultural Costa i Font. 10.00.

Cultura en marxa: Passeig 
entre vinyes per gaudir del 
paisatge i el vi. A càrrec 
de Roger Reig. Inscripció 
prèvia. Mas Vilarrasa. 18.30.

XXXVI Cicle de projeccions 
del CET. Slovak Direct-Denali 
amb Marc Toralles. Centre 
Cultural Costa i Font. 20.00.

Tona. Festival DocsAProp. 
Projecció de quatre curts 
de la secció DOC-U: Te amo 
de Sophia Iribertegui, A 
cambio de tu vida de diversos 
directors, Dancing with Rosa 
de Robert Muñoz i Dores de 

Coral Piñeiro. Sala La Canal. 
20.00.

Torelló. Presentació dels 
llibres La ferida i Rebrot de 
bosc, d’Albert Canadell. Amb 
l’autor i la participació de 
l’escriptora Roser Iborra. 
Biblioteca Dos Rius. 19.00.

Vic. Concerts a la Jazz Cava. 
Marcel·lí Bayer presenta La 
Filatura. Jazz, Barcelona. 
Sessions a les 19.30 i 21.00. 
Jazz Cava.

Presentació de la novel·la 
Sense fi, de Jordi Cabré. 
Amb l’autor. Cal inscripció. 
Llibreria Muntanya de 
Llibres. 19.00.

Espectacle Stand up and fall 
down, de Peter Shub. Seixanta 
minuts de meravelloses 
tonteries. A partir de 8 anys. 
L’Atlàntida. 20.30.

Dissabte 22

Calldetenes. Espectacle 
La nit de glòria d’AM, 
amb L’Espardenya Teatre. 
Auditori-Teatre Calldetenes. 
19.00.

Camprodon. Festival 
Microclima. Concert de 
Lluís Gavaldà i Joan Pau 
Chaves. Amb reserva prèvia. 
Davant de l’església de Sant 
Cristòfol de Beget. 19.00.

Centelles. Concert de Ferran 
Orriols. Nau Espacial El 
Triquet. 18.00.

Folgueroles. Festa 
Verdaguer. Recital-concert 
jam-session “Flors del 
desvari”, amb la poesia de Laia 
Carbonell, Esteve Plantada, 
Sònia Moya i Oriol Sauleda 
i la música d’Adrià Ballús, 
Arnau Musach i Roser Sena. 
Pla de la Damunt. 17.00.

Les Masies de Voltregà. 
Jornades d’estudis: Els 
còdexs musicals medievals 
d’Osona. Concert comentat 
Schola Gregoriana de 
Catalunya. Director, Ramon 
Vilar, comentat per Joaquim 
Garrigosa i Massana. 
Prioritat amb reserva prèvia. 
Església romànica de Sant 
Esteve de Vinyoles. 19.30.

Montesquiu. Gala de 
lliurament dels Premis Josep 
Anselm Clavé del Cant Coral 
a Catalunya 2020. Amb 
les actuacions de Quarta 
Justa, SC Lo Pom de Flors, 
SC Retorn Planenc i Colla 
Gegantera de Montesquiu. 
Jardins del Castell de 
Montesquiu. 17.00.

Queralbs. Jornada 
ornitològica a la Vall 
de Núria. Una activitat 
tranquil·la idònia per 
celebrar el Dia Europeu de 
Parcs Naturals, amb la visita 
a l’exposició del gall fer i 
al nou observatori d’aus 
de Vall de Núria. Guiatge 
a càrrec d’especialistes del 
Parc Natural i de l’Associació 
Paisatges Vius. Amb 
inscripció. Cremallera de la 
Vall de Núria. 10.00.

Roda de Ter. Dia Internacional 
dels Museus. Presentació de 
la guia digital i visita virtual 
al jaciment arqueològic de 
l’Esquerda. Amb reserva 
prèvia. Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. 11.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Presentació del llibre 
Prematur. 82 dies entre la 
foscor i l’esperança, d’Àlex 
Bosch. A càrrec de Josep 
Garriga i de l’autor. Palau de 
l’Abadia. 18.00.

Sant Vicenç de Torelló. 
Festa major Vila-seca. 9.00, 
plaça, 32a caminada popular. 
17.30, Torre de les Monges, 
festival infantil de titelles 
amb el grup Titelles Naip. 
Colònia Vila-seca.

Seva. Pegados - El musical 
amb El Terrat. Entrades a 
<el9nou.cat>. La Polivalent. 
19.30.

Taradell. Descobreix els 
Sistemes Naturals 2021. 
Sortides Naturalistes a 
Osona. “Les orquídies”, 
amb Pere Espinet, del Grup 
Orquidiològic de Catalunya 
i Grup de Naturalistes 
d’Osona. Centre Cultural 
Costa i Font. 10.00.

Lídia Azagra presenta 
“Retrobament”. Conversa de 
l’escultora amb els artistes 
Joan Vila i Joan Manuel 
Tresserras, sobre art i 
civisme. Font Gran. 11.00.

Torelló. Espectacle Smiley, 
després de l’amor. Comèdia 
romàntica de Guillem Clua 
interpretada per Ramon 
Pujol i Albert Triola. Teatre 
Cirvianum. 20.00.

Visita guiada al Museu de la 
Torneria. Visita guiada amb 
reserva prèvia. Museu de la 
Torneria. 20.00.

Vic. Concerts a la Jazz Cava. 
Joan Miquel Oliver. Pop, 
Mallorca. Sessions a les 18.30 
i 20.00. Jazz Cava.

Lactium, la mostra de 
formatges catalans 2021. 
De 10.00 a 14.30 i de 16.00 
i 21.00, obertura de la fira. 
13.00, a l’escenari, entrega de 
premis del Concurs Lactium 
i elecció del Premi Millor 
Formatge Català Lactium 
2021. 17.00, al Txis Corner, 
innovació i sostenibilitat: 
obrador compartit d’Alpens. 
18.00, al Txis Corner, la bona 
llet: consum responsable de 
llet i productes làctics. 19.00, 
llet de cabres catalanes: 
ramaderia, paisatge i 
formatges. 19.30, escenari, 
música en directe amb 
Projecte Astrolabi (Guillem 
Plana). Parc Jaume Balmes.

Dissabtes en família. 
Activitat familiar. Museu de 
l’Art de la Pell. 11.30.

Visita els tallers i artesans 
del carrer de la Riera. Coneix 
l’artesania i tallers del carrer 
de la Riera de Vic, un dels set 
punts d’interès artesanals de 
Catalunya. Reserva prèvia. 
Oficina de Turisme. 12.00.

Presentació del llibre 
Petita història del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
Amb la participació de 
Pilarín Bayés, il·lustradora 
del llibre, i Muntanya de 
Llibres. Casino de Vic. 12.00.

Espectacle Around the world 
amb la Cia Brodas Bros. 

Dansa, llum, tecnologia i 
música. L’Atlàntida. 18.00.

Diumenge 23

Calldetenes. Espectacle 
La nit de glòria d’AM, amb 
L’Espardenya Teatre. Auditori-
Teatre Calldetenes. 18.00.

Centelles. Audició de 
sardanes amb la cobla 
Lluïsos. Plaça Major. 18.00.

Òpera-teatre Àries de servat, 
amb Elena Martinell i Glòria 
Garcés. Nau Espacial El 
Triquet. 18.00.

Folgueroles. Festa 
Verdaguer. Espectacle 
infantil Llegendes de bèsties 
i valentes, amb Cacauet 
Teatre. Inscripció prèvia. 
Jardins de Can Dachs. 12.00.

Lluçà. 2a jornada 
d’orientació en família al 
Lluçanès. Activitat esportiva 
i d’oci que us permetrà 
conèixer indrets d’interès 
natural o patrimonial, posar 
a prova la vostra orientació. 
Sortides esglaonades des 
de les 9.30 fins a les 12.30. 
Per grups bombolla de fins 
a 6 persones. Recorregut 
de 5 km aproximadament. 
Inscripció prèvia. 
Aparcament del monestir de 
Santa Maria de Lluçà.

Montesquiu. Del castell de 
Montesquiu al castell de 
Besora. Un itinerari circular 
ens descobrirà les restes 
del castell de Besora, centre 
històric del territori. Des 
del pla del Revell gaudirem 
d’unes vistes precioses dels 
Pirineus, el Pedraforca, 
el Puigmal, la serra de 
Bellmunt i el Montseny. 8.15 
per als que no han fet marxa 
nòrdica; 8.45, per als que sí. 
Aparcament del castell de 
Montesquiu.

Música a la gespa. Joan 
Colomo presenta Estrena 

FEstIvAL mICrOCLImA
CAMpRodon
 
Dissabte al vespre, concert de 
Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves
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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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Torelló. Portes obertes al 
Museu de la Torneria. Portes 
obertes en l’horari habitual.

Vic. Commemoració del 
Pacte dels Vigatans de 1705. 
9.00, estesa de la pancarta 
gegant d’Amnistia. 10.00, 
conferència “El Pacte dels 
Vigatans de 1705 i els seus 
herois”, a càrrec de Txevi 
Rovira. 11.00, lliurament dels 
XVII Premis Pacte de Sant 
Sebastià i encesa de la Flama 
del Pacte dels Vigatans. 
11.30, acte de relleu de la 
persona homenatjada per 
Òmnium Osona 2021. 12.15, 
presentació del llibre Harca, 
harca, harca, de Ferran 
Navarro, músic, i Miquelet 
del Regne de València. 
Ermita de Sant Sebastià.

Concerts a la Jazz Cava. 
Lucia Fumero presenta el 
seu primer disc, Universo 
normal. Jazz. Sessions a les 
18.30 i 20.00. Jazz Cava.

Lactium, la mostra de 
formatges catalans 2021. 
10.00-14.30 i 16.00-20.00, 
obertura de la fira. 11.00, al 
Txis Corner, dones de llet: 
mares i formatge. 12.00, 
al Txis Corner, formatges 
i paisatges: formatgeries 
amb ramat propi. 12.30, 
escenari, espectacle infantil 
Ballalacanalla amb la 
companyia Capicua. 16.30, 

al Txis Corner, formatges, 
un ofici emergent: noves 
formatgeries. 17.15, 
formatgeries artesanes: una 
activitat sostenible. 18.00, 
llet de cabres catalanes: 
ramaderia, paisatge i 
formatge. 18.30, escenari, 
música amb Gemma Humet. 
Parc Jaume Balmes.

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.

Soc feliç, de Damàris 
Gelabert. Un concert-
espectacle participatiu 
creat per a públic familiar. 
L’Atlàntida. 12.00.

Viladrau. Sortides guiades 
al Montseny 2021. Sant 
Miquel dels Barretons i Sant 
Segimon del Montseny. C. 
Pare Claret, 9. 10.00-13.00.

Disc Trist. Jardins del Castell 
de Montesquiu. 12.00.

Roda de Ter. Dia 
Internacional dels Museus. 
Visita teatralitzada L’espectre 
més hospitalari del museu. 
La vida secreta de les coses. 
Cal inscripció prèvia. Museu 
Arqueològic de l’Esquerda. 
11.00.

Sant Julià de Vilatorta. 
Passejades guiades 2021. 
Descobreix l’encant de 
l’Espai Natural de les 

Guilleries-Savassona. Anem 
a buscar bolets... de pedra! 
Amb inscripció. Aparcament 
de darrere l’església de 
Vilalleons. 10.00.

Sant Vicenç de Torelló. Festa 
major Vila-seca. 9.30, plaça de 
l’Església, xocolatada i coca. 
11.30, pels carrers, ballada 
dels gegants Vila i Seca 
acompanyats dels grallers 
de Sant Vicenç. Tot seguit, 
engegada de coets de final 
de festa major. 13.00, missa 
solemne. Colònia Vila-seca.

Taradell. Cultura en marxa: 
Aproximació a la cultura 
rural. A càrrec del CET, 
Montse Lleopart i Xavier 
Barceló. Inscripció prèvia. 
Plaça de les Eres. 08.30.

Cinefòrum. Projecció de 
Locas de alegría, de Paola 
Virzi. Centre Cultural Costa i 
Font. 17.30.

VII Cicle de Músiques a 
Santa Llúcia. Sonates i 
partites per violí. Font Gran. 
18.00.

fIrA LActIUm
Vic
 
Dissabte i diumenge, la mostra 
de formatges catalans al parc 
Jaume Balmes
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Farmàcies

Vic

✚ARUMÍ
Pl. Divina Pastora, 5 | dia 21

✚URGELL
Rbla. Hospital, 18 | dia 22

✚EURAS
C. Tagamanent, 1 | dia 23

Roda de Ter

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 21

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dia 22

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 21 i 22

Tona

✚JAIME
C. Antoni Figueras, 11 | dies 
21, 22 i 23

Torelló

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dia 21

✚NOFRE
C. Manlleu, 31 | dies 22 i  23

Manlleu

✚ROSELL
C. Montseny, 71 | dia 21

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dies 22 
i 23

Olost

✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 21 i 
22 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dies 22 matí i 
23 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 22 matí

Ripoll

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dia 21

✚PRUJÀ
Pl. Sant Eudald, 2 | dies 22 i 23

Sant Joan de les Abadesses

✚SCAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 21, 
22 i 23

Defuncions

Remigia Bellido Rodríguez. 87 anys. Vic

Dolors Ruaix Morral. 81 anys. Vic

Inés Castro Soler. 84 anys. Manlleu/Vic

Josep Port Codina. 77 anys. Vic/Roda de Ter

Imma Subirana Roura. 61 anys. Vic

Ramon Figueras Llorens. 79 anys. Vic

Alfredo Gómez Soto. 79 anys. Granollers

Jesús Fabrega Verneda. 74 anys. Caldes Montbui/Aiguafreda

Mercè Pineda Bayés. 94 anys. Viladrau

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 21

Santa Virgínia
Sol: h 06.27 i 21.10

Dissabte, 22

Santa Rita
Sol: h 06.26 i 21.11

Diumenge, 23

Sant Desideri
Sol: h 06.26 i 21.12

Dilluns, 24

Segona Pasqua
Sol: h 06.25 i 21.13

Dimarts, 25

Sta. Maria Magdalena
 
Sol: h 06.24 i 21.14

Dimecres, 26

Sant Felip Neri
Sol: h 06.23 i 21.15

Dijous, 27

Sant Agustí
Sol: h 06.23 i 21.16

Joaquim Panyella Petit. 98 anys. Taradell

Manel Boixadós Anfrons. 84 anys. Torelló

Manel Colomo Escribano. 64 anys. Montesquiu

Antonia Tellez Barroso. 88 anys. Torelló/Puig-reig

Maria Aurora Espaulella Puig. 76 anys. Torelló

Marcel Serra Roger. 79 anys. Sant Pere de Torelló

Catalina Boira Roqué. 76 anys. Ripoll

Josep Colom Arimany. 84 anys. Ripoll

Francisca Coll Coderch. 92 anys. Planoles

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

Aran Roca Sais. Tona

Aran Bautista Prado. Vic

Royce Adjei. Vic

Anita Djabeng. Vic

Anila Djabeng. Vic

Èlia Cordero Mataró. Roda de Ter

Bambam Persanti Martin. Ripoll

Nil Güibas Escriu. Ripoll

Dimecres, 21.00 i 23.00h
Presenta: Jordi Sunyer

Espai dedicat a les arts escèniques
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Vic

Ripoll

6.26 am

9.10 pm

Vic

Ripoll

6.26 am

9.09 pm

Vic

Ripoll

6.27 am

9.08 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
elèctrica

Neu

Boira

Ruixats

Plugims

Vent

jo
sE

P 
m

. c
o

sT
A

c
A

R
m

E 
m

o
LI

sT

Em
IL

I 
V

IL
A

m
A

LA
A

g
R

u
PA

c
Ió

 m
ET

Eo
Lo

g
ò

g
Ic

A
 o

so
N

A

Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Centelles Sud 15-Maig 6,6 16-Maig 25,3 2

La Gleva 15-Maig 7,7 16-Maig 25,4 0,2

Montseny - El Brull 15-Maig 7,2 16-Maig 23,4 3,4

Planoles 13-Maig 2,6 15-Maig 21,5 1,2

Prats de Lluçanès 15-Maig 5,5 16-Maig 24,1 0

Ripoll 15-Maig 6,0 15-Maig 23,3 4,2

Roda de Ter”Pla Xic” 15-Maig 6,6 16-Maig 25,5 1

St.Pau de Segúries 15-Maig 4,7 15-Maig 20,5 20,1

St.Vicenç de Torrelló 15-Maig 5,7 16-Maig 25,8 1,2

Sta.Maria de Besora 15-Maig 7,1 16-Maig 22,4 0,6

Seva “Els Roures” 15-Maig 5,8 16-Maig 24,0 3,6

Ulldeter 13-Maig -3,2 16-Maig 10,5 4,4

Vic 15-Maig 6,5 16-Maig 25,7 1

Previsió divendres
Cel parcialment serè o poc ennuvolat, només 
amb bandes de núvols alts i prims. A partir 
de la tarda podrien créixer algunes nuvolades 
i deixar el cel ennuvolat, en principi sense 
precipitació. Les temperatures es mantindran 
molt suaus. El vent continuarà del sud-oest 
moderat.

Previsió dissabte
Augment de la inestabilitat aquest dissab-
te, amb cel ennuvolat i amb algunes claria-
nes al matí i tapat a la tarda, i amb ruixats 
dispersos i irregulars sobretot al Ripollès. 
Les temperatures màximes baixaran un 
parell de graus i les mínimes es mantin-
dran. El vent serà fluix del sud-oest.

Previsió diumenge
Temps complicat, amb cel ennuvolat bona 
part del dia. Núvols força generals tant a Oso-
na com al Ripollès, més clarianes al sud d’Oso-
na. Al llarg del dia podria caure algun ruixat 
dispers. Les temperatures màximes pujaran 
un grau a Osona i el Moianès, i es mantindran 
al Ripollès. Primers dies de la setmana que ve 
amb ruixats tant dilluns com 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: 25-5-21.

Teatre

Dissabte 29 de maig - A les 17h i a les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 22 / 27 / 29

Cobertura
Amb Clara Segura i Bruno Oro

Oferta
subscriptors

30  de dte. per a compres superiors a 100 
presentant el Carnet de Subscriptor.

Promoció

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

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’un lot de jocs i puzles.
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 25-5-21

SORTEIG ESPECIAL • 1 puzle 500 peces, del port de 
Tenby

• 1 puzle 60 peces infantil capsa 
llauna

• 1 joc Coyote
• 1 llibreta per anotar resultats
• 1 puzle dels Beatles
• 1 pot de cola per enganxar 

puzles

us regala un fantàstic 
lot de jocs de taula i puzles,
per a petits i grans.

Diversió per a tota la família!

Juguem? Valorat en 65 
Per gentilesa de:

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
Novetat: el codi dte. es pot fer servir tantes vegades com es vulgui, utilitzant el codi del mes de maig.

supermercat-online

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

5
de descompte
en compres
online
Consulteu el codi de descompte 
i les condicions a la pàgina web 
d’el9club

Divendres, 21 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

Anàlisis clíniques

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte 
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte 
de 8.00 a 13.00

Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

Vic PAsseig

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

LES INFERMERES I INFERMERS PODRAN COMENÇAR A EMETRE 
ELS PLANS DE MEDICACIÓ QUE INDIQUEN EN LA SEVA PRÀCTICA 
DIÀRIA DINS DEL SISTEMA DE RECEPTA ELECTRÒNICA AMB 
SIGNATURA PRÒPIA.

PrescriPció d’infermeria

La infermeria és una professió amb autonomia, funcions i res-
ponsabilitats pròpies.
La prescripció ha estat una demanda durant molts anys per part 
del personal d’infermeria i que permet donar més autonomia i 
visibilitat a la professió.
Aquesta tasca serà d’exclusiva responsabilitat del personal d’in-
fermeria, s’evitaran duplicitats de visites i esperes innecessàries, 
fent el sistema més eficient i àgil per al pacient. És una pràctica 
quotidiana, la infermera indica i utilitza fàrmacs amb bon criteri i 
sense disposar de reconeixement de la competència mèdica.
La recepta electrònica és una eina de salut consolidada incorpo-
rada a la pràctica clínica.
Aquest procés es va iniciar el passat 12 de gener en fase de pro-
ves en determinats centres sanitaris. Posteriorment s’anirà este-
nent arreu del territori donant capacitat a totes les infermeres i 
infermers per prescriure dins els marges legals vigents.

Requisits per poder prescriure
Tenir el títol de diplomatura o grau d’Infermeria, el títol d’ajudant 
tècnic sanitari o equivalent.
A més cal acreditar una experiència professional mínima d’un 
any. En cas de no disposar d’aquesta experiència, s’haurà de 
passar una formació específica.

Què poden prescriure?
1. Material de cures:
Benes, apòsits, esparadrap, sondes vesicals, bosses de recolli-
da d’orina, pegats oculars, cànules, col·lectors, bosses d’uros-
tomia o bolquers.
Cremes: combinacions de col·lagenasa, neomicina, mupirocina 
o sulfadiazina de plata.

2. Medicaments:
Agents contra el funcionament d’estómac i intestí (Buscapina)
Protectors gàstrics (Omeprazol, Pantoprazol)
Antidiarreics: sals de rehidratació oral (Suero Oral)
Vitamines Tiamina (B1), Pirodoxina (B6)
Suplements minerals (Mastical, Natecal, Calcium)
Antiparasitaris (Pirantel)
Analgèsics (Paracetamol)
Preparats pel refredat (Romilar)
Oftalmològics (Llàgrimes Artificials)
Aquests són una mostra del que s’ha inclòs dins el Vademècum 
prescriptor per a infermeria. Serà a la consulta, depenent de la 
necessitat de cada pacient, on es decidirà el millor tractament 
segons les cures, és a dir, es buscarà el millor producte davant 
de la clínica que presenti el pacient.
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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

93 889 49 49

Per anunciar-vos a

truqueu al

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

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

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com
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Jordi 
Sunyer

Com és que el pacte de 
govern entre ERC i Junts per 
Catalunya es va començar a 

segellar en una masia de Prats de Lluçanès? 
Doncs molt fàcil. Perquè Catalunya i el Llu-
çanès, ara mateix, comparteixen destí. El 
Lluçanès és una comarca real però que no té 
reconeixement oficial ni a escala nacional 
ni internacional. I amb Catalunya passa tres 
quarts del mateix. És un país real però no té 
reconeixement oficial ni a escala estatal ni 
internacional. Tant de bo ben aviat la situa-
ció faci un tomb, però un cop repassades les 
46 pàgines del pacte no hi he sabut trobar ni 
la data per convertir el Lluçanès en comarca 
ni, encara menys, la de convertir Catalunya 
en un estat. Tornant a Prats, aquest dijous 

a l’Angle obert l’exalcalde Isaac Peraire va 
explicar el veritable motiu de l’elecció del 
Soler de n’Hug per a la reunió: “Buscaven un 
lloc discret i amb cobertura” i un membre de 
l’equip d’Aragonès es va posar en contacte 
amb Peraire “el dia abans”. Per sort, “dissab-
te no teníem cap visita programada i vam 
poder tirar-ho endavant”. La reunió, segons 
Peraire, va ser cordial “i ja notàvem que hi 
havia d’haver acord perquè si no anàvem a  
eleccions”. Sense dir noms –però s’entenia 
tot– Peraire va afegir que si han trigat 92 
dies a entendre’s “és perquè una de les parts 
necessitava digerir-ho per fer el pas”. I a par-
tir d’ara, què? “Doncs ens seguirem barallant 
però ens seguirem posant d’acord”. I tot això 
es va embastar dissabte al Soler de n’Hug. I 
diumenge, casualment o no, a la masia hi va 
haver un incendi. Ves que no fos de les gus-
pires que hi havien deixat alguns dissabte. 

EL FORAT DEL 9

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga (a la 
foto) presenta l’informa-
tiu dels caps de setmana 
de La Xarxa, recollint tota 
l’actualitat de dissabte i 
diumenge.

Notícies en Xarxa 
dissabte i diumenge, 20.30

Seguiment del Vic 
Riuprimer - L’Escala 
Durant l’En joc de dissabte 
a la tarda es faran conne-
xions amb el camp de la 
Verneda de Santa Eulàlia 
per conèixer l’evolució del 
Vic Riuprimer - L’Escala.

En joc 
dissabte, 18.00

Cesc Manrique, 
a l’‘Angle obert’
El portaveu de la CUP a 
l’Ajuntament de Torelló, 
Francesc Manrique, és un 
dels protagonistes de l’es-
pai de política d’aquesta 
setmana.

Angle obert 
dv., 13.00; ds., 9.00

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 21

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Presenten: 
Vicenç Bigas i Jordi Sunyer. 
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TORN DE TARDA.  
13.00 ANGLE OBERT. Entre-
vista a Isaac Peraire, vicese-
cretari general d’ERC i regidor 
de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, i Francesc Manrique, 
portaveu de la CUP Torelló-Som 
Poble. Presenten: Txell Vilamala 
i Guillem Rico.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Maria Costa. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TORN DE TARDA.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Meritxell Garriga. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Una 
mirada pausada a l’actualitat 
en conversa amb Josep Maria 
Reniu, politòleg i senador 
d’ERC; Maria Guix, investigado-
ra de l’Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya, i anàlisi de l’actu-
alitat amb Enric Xicoy, periodis-
ta. Presenta: Natàlia Peix. 
22.00 PAISATGES ENCRE-
UATS. Garrigues Altes. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Meritxell Garriga. 

23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 ... I BONA LLETRA.  
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.20 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 

2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 22

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.15 TORN DE TARDA. 
6.45 TEMPS AFEGIT. Entrevista 
a l’escaladora Aida Torres. 
8.15 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
8.45 EL 9 INFORMATIU. 
9.00 ANGLE OBERT. 
10.00 EL 9 INFORMATIU. De 
dilluns a divendres. 
11.15 TU QUI ETS? I ARA, QUÈ? 
Joves. 
11.30 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
14.00 ... I BONA LLETRA.  
15.00 GAUDEIX LA FESTA. 
Anastasi de represa a Badalona. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
16.00 THE WEEKLY MAG. Pre-
senta: Marcela Topor. 
18.00 EN JOC. Semifinal del 
Campionat de Catalunya júnior 
preferent de bàsquet. I connexi-
ons amb el partit Vic Riuprimer 
- L’Escala de Primera Catalana de 
futbol.
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.  
21.30 QUINA CANALLA! Músi-
ca. 
22.00 DE SOL A SOL.  
22.30 LA TRAMOIA. Entrevista 
a Pep Alsina, de L’Espardenya 
Teatre, que dissabte estrenarà 
l’obra La nit de glòria d’AM al 
Teatre-Auditori de Calldetenes; 
i Xarli Oliver, bateria, que dis-
sabte actuarà a la Jazz Cava amb 
Joan Miquel Oliver. Presenta: 
Jordi Sunyer. 
23.30 TELÓ DE FONS. Trapezi 
2021. 
0.00 TORNA-LA A TOCAR, 

SAM. Cinema.
0.30 GAUDEIX LA FESTA. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Jeroni. 
1.30 AVENTURA’T. Cabeza de 
Manzaneda. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Diumenge 23

6.00 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Jeroni. 
9.30 AVENTURA’T. 
10.00 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Juan Manuel del 
Pozo Álvarez. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. En directe.  
12.30 EN JOC - FUTBOL. UE 
Rubí - Unificació Llefià. 
14.45 TU QUI ETS? I ARA, QUÈ?  
15.00 AVENTURA’T.  
15.30 EN JOC. Handbol: Final de 
la Lliga catalana Infantil mas-
culina: Barça - BM Granollers // 
Bàsquet: Final del Campionat 
de Catalunya Júnior Preferent 
masculí. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Presenta: Meritxell Garriga. 
21.00 EXCEL·LENT! Garrotxa. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Presenta: Alfred 
Rodríguez Picó. 
22.30 PATRIMONIS. La geniali-
tat. Univers Dalí. 
23.00 ... I BONA LLETRA.  Pre-
senta: Natàlia Peix 
0.00 QUATRE PARAULES. 
0.30 TORN DE TARDA. De 
dilluns a divendres. 
3.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Els paral·lelismes entre 
el Lluçanès i Catalunya

Josep Maria Reniu, 
a ‘... i bona lletra’ 
Natàlia Peix conversa 
aquest divendres amb el 
politòleg i recentment 
designat senador per ERC 
Josep Maria Reniu, al 
magazín d’actualitat.

... i bona lletra 
dv., 21.00 i 23.30; dg., 23.00

Els 10 anys d’Art  
i Escola, al TDT 
El magazín que recorre 
diàriament les comarques 
centrals fa parada avui al 
Temple Romà per fixar-se 
en els 10 anys del projecte 
Art i Escola.

Torn de tarda 
divendres, 18.30 i 20.00

L’univers Dalí, 
a ‘Patrimonis’ 
La genialitat és el tema 
central del programa 
Patrimonis d’aquest diu-
menge, que es dedica a la 
figura del pintor Salvador 
Dalí.

Patrimonis 
diumenge, 22.30
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Cromos

Cafetera
L’Esplai de la Gent Gran de Sant 
Quirze ha reobert després d’un any 
tancat per la pandèmia. Quan hi vam 
anar aquesta setmana de cop ens va 
aparèixer de sota un taulell l’alcalde, 
David Solà. Els estava arreglant la cafe-
tera. Ho hem dit altres vegades, però 
això de fer d’alcalde és vocacional. 

Papamòbil
Parlant d’alcaldes, dimarts Manlleu 
recuperava els plens presencials. Les 
mesures de seguretat van obligar a 
repartir tots els regidors per la sala 
de plens, fins i tot l’espai del públic. 
A l’alcalde, Àlex Garrido, el van posar 
darrere una mampara. Semblava que 
anés ben bé a dins el papamòbil.

Vídeo viral vaca
A Manlleu s’ha fet viral un vídeo 
d’una vaca travessant la polèmica 
passera de la Devesa. Es tan idíl·lica 
la imatge que sembla un anunci per 
atraure turistes a les zones rurals. La 
passera ha viscut el seu particular via 
crucis. Ja només faltaria que fos un 
lloc de veneració turística.

Consellers
Després que el pacte entre ERC i 
Junts es forgés en una reunió a Prats 
de Lluçanès, aquesta setmana no 
paren de sonar noms a les travesses 
de consellers i conselleres. Que si 
Teresa Jordà, que si Anna Erra... Des-
prés ens critiquen perquè ens creiem 
que som el centre del món.
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Doncs això, 
que són les 
dones les 
que salven 
el futbol. I 
ho acabem 
de viure amb 
el Barça a la 

final de la Champions feme-
nina. M’explico. 

Sempre m’he cruspit a gra-
nel l’esport televisat. L’hand-
bol, l’hoquei, el futbol sala, la 
gimnàstica rítmica, l’atletis-
me, el waterpolo, el bàsquet, 
la natació, el bàdminton, 
el tennis, el tennis taula, el 

ciclisme i el polo. L’esquí i els 
salts de trampolí, l’hípica i el 
futbol. També el futbol.

Roland Garros o Wim-
bledon. Crans-Montana i 
Garmisch-Partenkirchen. Las 
Gaunas. El Tourmalet i el 
Galibier. I els llacs de Cova-
donga. I Destilerías DyC. 
I la Rosaleda. I el Plantío. 
Navratilova, Chris Evert, 
Sergi Bruguera i Indurain. 
I el Tronquito Magdaleno o 
el Tato Abadía. I Cardeño-
sa i Santillana. I Migueli i 
Alexanko. I Jesús Rollán o 
Pello Ruiz Cabestany. Julius 

Erving i Vicent Belda. I Boris 
Becker i Björn Borg. O Ivan 
Lendl. Eugenio Serrano i 

Lorenzo Rico. Nadia Coma-
neci i Steffi Graf. El Torneo 
de Navidad Memorial Héc-
tor Quiroga. Epi, Sibilio i el 
Matraco Maragall. Rafael 
Rullán i Fernando Romay. I 
Sabonis i Petrovic. I l’Areslux 
Granollers. Nina Jivanèvska-
ia i Martín López Zubero. 
Trullols, els germans Torner, 
Sagalés, Cecilio Alonso i 
Jaume Fort. Calafat, Randy 
Mamola i Sito Pons. I Crivillé 
i Carles Cardús. I Arantxa 
Sánchez Vicario. I Joane 
Somarriba. I Jeannie Longo. 
I Eduardo Chozas o Bernard 

Hinault. O Theresa Zabell 
i Natalia Vía Dufresne. I 
María Vasco. I Carl Lewis i 
Florence Griffith Joyner. I 
Abascal. I Rimas Kurtinaitis i 
Roser Llop.

Noms. De llocs i de per-
sones. Els de l’esport d’una 
època. La d’aquella edat 
incerta. De quan ets massa 
gran per jugar a clics de 
Playmobil però massa petit 
per anar a fer birres amb els 
amics, i el pla dels dissabtes a 
la tarda era sempre el mateix: 
Estadio 2, un meravellós 
programa de Televisió Espa-
nyola. Noms. Incrustats en 
la memòria. Em cruspia les 
retransmissions. Totes i de 
tot. En masculí i en femení. 
I somiava ser un esportis-
ta d’elit. De fet, somiava 
ser futbolista. I del Barça. 
D’aquell Barça que ho perdia 
quasi tot però que sentia a 
prop. 

Ara, n’estava allunyat. Del 
Barça i del futbol. Perquè la 
mercantilització, la indecèn-
cia dels fitxatges milionaris, 
els intermediaris, les samar-
retes horteres i les comis-
sions n’han mort la màgia i 
l’essència: la il·lusió dels qui 
xuten. Però han aparegut 
l’Alexia Putellas, l’Aitana 
Bonmatí, la Mapi León, la 
Laia Codina o la Patri Guijar-
ro. Que, a més de guanyar la 
Champions, ens han recor-
dat, amb les seves llàgrimes 
sinceres i la il·lusió mostra-
da, que el futbol no està del 
tot perdut. Gràcies a elles. Al 
futbol femení.

Eloi Vila
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El Barça femení 
ens ha recordat, 
amb la il·lusió 
que mostren, 
que el futbol  

no està  
del tot perdut 

L’essència deL futboL


