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Sau ha passat d’estar al 90% de la seva 
capacitat al mes de juny a només el 50% 
aquesta setmana. Com s’explica una 
baixada tan important del nivell en tres 
mesos sense haver-hi hagut un episodi 

de sequera? L’ACA apunta diversos fac-
tors pels quals s’ha deixat anar aigua: 
per poder absorbir el cabal del Ter en 
cas d’episodis de pluges intenses durant 
la tardor i per garantir la qualitat de 

l’aigua per a ús de boca que se submi-
nistra a l’àrea metropolitana. Aquest 
desembassament d’aigua també ha per-
mès a Endesa generar electricitat coin-
cidint amb el pic del preu de l’energia.

Preocupació al sector perquè la cotització a la Llotja de Vic ha baixat un 26% des del juny

Salut desmunta 
el punt de 
vacunació 
massiva del 
Sucre de Vic

(Pàgines 2 a 4) 

El preu del porc encadena 
tres mesos de descens 
pel fre del mercat xinès

(Pàgina 5) El campanar de Sant Romà de Sau marca el nivell del pantà. Aquesta era la imatge de dissabte passat

Les raons del descens del nivell de Sau
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Mor un noi de 
21 anys en un 
accident de camió 
a l’Eix Transversal 
en terme de Gurb

(Pàgina 7)

Manlleu viu una 
fira del porc i la 
cervesa adaptada

(Pàgines 24, 25 i 53)

(Pàgina 6)

Arrenquen les lligues de futbol  
Per segon any les principals lligues de futbol 
català masculí s’han fet esperar. Aquest cap 
de setmana comencen la Primera Catalana 

–amb Tona, Vic, Manlleu i Vic Riuprimer– i 
la Segona Catalana, amb Torelló, Sant Julià, 
OAR Vic, Gurb i Taradell. EL 9 NOU publicarà 
dilluns un suplement amb tots els equips.  

(Pàgines 44 i 45)
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Suport a Txevi 
Buigas en la seva 
declaració davant  
el jutge que l’acusa 
de terrorisme

(Pàgina 8)

Cada any hi ha 
uns 400 divorcis 
i separacions a 
Osona i el Ripollès
La llei del divorci va entrar 
en vigor fa 40 anys. A Oso-
na i el Ripollès hi ha una 
mitjana de 400 divorcis i 
separacions anuals. La pan-
dèmia va comportar una 
davallada de casos durant 
l’any passat, que va ser 
gairebé del 21% al partit 
judicial de Vic. Per contra, 
cada any hi ha una mitjana 
de 700 casaments. 

La residència 
de Seva tancarà 
a finals de 
novembre per les 
obres de reforma

(Pàgina 10)

(Pàgina 11)

El Ripollès reclama 
que hi hagi antídot 
contra les mossegades 
d’escurçó a l’Hospital 
de Campdevànol

(Pàgina 20)
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La Xina comença a recuperar el rit-
me de producció interna de porcí i, de 
mica en mica, va deixant de comprar 
carn en mercats com el català, que ha 

crescut exponencialment arran del 
brot de PPA que el 2018 va afectar el 
país asiàtic. De moment, encara són 
pocs els escorxadors catalans afectats 

però hi ha certa preocupació, també 
per la reducció del preu. Des de l’admi-
nistració asseguren que la feina està 
feta per continuar obrint mercats. 
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Evolució del preu del porc  Font: Llotja de Vic
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El preu del porc a la Llotja de Vic 
encadena tres mesos a la baixa
Dos escorxadors d’Osona, entre els primers que han perdut l’homologació per exportar a la Xina

Vic

Isaac Moreno

Primer toc d’alerta de la 
Xina al sector porcí. En les 
darreres setmanes han des-
homologat alguns escorxa-
dors de l’Estat espanyol als 
quals compraven carn arran 
del brot de pesta porcina 
africana (PPA) que afecta el 
país asiàtic des de 2018. Tot 
i que de la seixantena d’es-
corxadors de l’Estat espanyol 
que treballen amb la Xina els 
deshomologats no arriben a 
la desena (dos a Osona), això 
ha repercutit ja en el preu 
del porc, que a partir del pic 
del passat 11 de juny no ha 
fet més que baixar. Si a això 
hi sumem l’augment del preu 
del cereal, alguns ramaders 
ja apunten que en les darre-
res setmanes estan venent 
per sota de cost.

Una part del sector, però, 
lluny d’una lectura apoca-
líptica transmet que el del 
porc és un mercat en creixe-
ment, que la Xina ha estat 
un regal que ha permès uns 
anys d’extrema bonança, 
però que continua havent-
hi mercats emergents per 
explorar. Durant tres anys, 
la Xina, un país amb tradició 
d’autosuficiència i poc donat 
a la importació, ha arribat a 
demanar, en moments pun-
tuals, fins a 15 milions de 
tones, que compraven a Espa-
nya, Alemanya, França, Dina-
marca i Holanda. Ara, quan 
pràcticament ja ha recuperat 
el volum de producció pre-
vi a la PPA (52 milions de 
tones), continua comprant 
a l’exterior, tot i que amb 
menys volum. De la mateixa 
manera que amb l’increment 
de la demanda van pujar els 
preus, ara que hi ha excedent 
estan baixant. 

El primer escorxador a qui 
li van denegar l’homologació 
per continuar exportant a la 
Xina és el de Grup Baucells 
Alimentació, de Vic, a qui 
van retirar l’autorització 
el 26 de juliol. Rere seu en 
van venir altres de diferents 
punts de l’Estat espanyol 
(Carnes Selectas, de Campo-
frío; The Pink Pig, del Grupo 
Jorge; Escorxador Comarcal 
del Bages, o Corporació Ali-
mentària Guissona) fins al 
darrer que també és osonenc, 

també té afectació de la PPA. 
“Una part de les exportaci-
ons de Catalunya tenen mer-
cats més difícils i consolidats 
que el xinès”, afegeix Mòdol, 
posant el nord-americà com a 
exemple. En la mateixa línia, 
Carreras posa el Brasil, l’Ín-
dia o alguns països africans 
com a mercats per explorar.

Per Carmel Mòdol, a la 
reducció d’exportacions cap 
al país asiàtic s’hi ha arribat 
per dos motius: l’excedent de 
producció que hi ha a Europa 
derivat encara de l’increment 
de demanda per la PPA i la 
situació de redefinició de 
la Xina mentre no arriba a 
satisfer tot el mercat intern 
amb producció pròpia.  

Mòdol considera que el 
sector català té prou múscul 
per sortir d’aquest impàs: 
“Hem de mirar de ser els 
millors”. Per ell la fórmula 
passa per “destinar els fons 
europeus a introduir millo-
res en tots els processos de 
producció”. També llança un 
toc d’alerta: “S’han de conti-

nuar explorant determinats 
mercats, però ens equivoca-
rem si pretenem créixer”.

Per Carreras, el sotrac 
d’aquest estiu amb la Xina 
“no és negatiu. És una opor-
tunitat per reinventar-se a la 
recerca de noves cadenes de 
valor alternatives a la pro-
teïna animal. Les empreses 
càrnies tenen un avantatge: 
una cadena de distribució 
molt consolidada”. El camí 
pot passar per convertir-se 
en “proveïdors de proteïna, 
no de carn”.

Altres veus del sector tam-
bé asseguren que les inversi-
ons fetes en els darrers anys 
tenen sentit amb l’objectiu 
de consolidar el seu potenci-
al obrint-se a nous mercats i 
es neguen a vaticinar un pas 
enrere o la pèrdua de llocs 
de treball que provocaria 
una crisi social. Exportar a 
la Xina ha suposat un canvi 
de paradigma ja que històri-
cament les exportacions des 
d’Espanya eren de subpro-
ductes del porc, amb menys 
valor afegit.

Des del centre BETA de la 
UVic-UCC treballen també 
en el projecte Osona Via Cir-
cular, amb l’objectiu “d’acon-
seguir que el que ara genera 
un impacte [positiu] només 
econòmic, ho sigui també 
social i ambiental”, segons 

Costa Food Meat, també de 
Vic, que va rebre la notifica-
ció el 26 d’agost. Ni Baucells 
ni Costa Food Meat han res-
post a les peticions d’aquest 
diari per valorar la situació. 

Ara bé, tot plegat, més 
que un esclat de la bombolla 
(vaticinat des del moment 
que va créixer la demanda de 

la Xina a causa de la PPA), 
algunes fonts qualifiquen el 
moment de “sotrac”, ja que 
“la població mundial conti-
nua creixent i la demanda de 
carn seguirà a l’alça”, recorda 
Ricard Carreras, del Cen-
tre BETA de la UVic-UCC i 
coordinador de la Taula per 
la Gestió Sostenible de la 

Ramaderia d’Osona. En la 
mateixa línia es postula el 
secretari d’Alimentació de la 
Generalitat, Carmel Mòdol, 
que recorda que el sector 
agroalimentari català és dels 
més potents del continent 
europeu, tot recordant que a 
Alemanya no pot desplegar 
tot el seu potencial perquè 

El porc es paga ara un 26% més 
barat que a principis de juny
Vic La Llotja de Vic (a la foto) o Mercolleida 
són els que estableixen cada setmana el preu 
de referència del porc, en funció de la situa-
ció del mercat. El preu del quilo de la canal 
porcina, regulat a la Llotja de Vic, ha anat a la 
baixa des que va arribar al pic l’11 de juny (de 

2,071 euros/kg a 2,083 euros/kg). La setmana 
següent va caure en 14 centèsimes i així fins 
a la forquilla que va d’1,529 euros/kg a 1,541 
euros/kg del passat divendres. Una reducció 
del 26% en tres mesos. Observant la variació 
interanual dels darrers anys, l’increment més 
alt es va registrar el 2019 (19,6%) coincidint 
amb el brot de PPA a la Xina.
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Els reptes: nous 
mercats i una 

producció més 
sostenible
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“Ja estem produint per 
sota del preu de cost”
Oriol Rovira, d’Unió de Pagesos, preveu uns mesos “complicats”
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Oriol Rovira està al capdavant d’una explotació amb 200 mares de porcí

La Torre d’Oristà

I.M.

Quan hi ha crisis com la 
d’aquest estiu amb el preu 
del porc, trontolla tota la 
cadena de producció. I el 
primer que ho pateix és 
el ramader. En aquest cas 
han anat veient durant tot 
l’estiu com s’anava reduint 
el marge de benefici. Oriol 
Rovira, del Mas Terricabras 
de la Torre d’Oristà, asse-
gura que estan produint 
“per sota del preu de cost”, 
una situació a la qual han 
arribat a mitjan mes de 
setembre.   

Ara bé, la reducció del 
marge de benefici no es deu 
només a la baixada de la 
demanda del mercat asiàtic. 
En les darreres setmanes 
s’ha constatat un increment 
de les matèries primeres. 

“El cereal ha pujat a l’entorn 
del 18% i, per tant, el pinso 
és més car”. Rovira, que 
forma part de la permanent 
d’Osona i de la territorial 
de la Catalunya Central del 
sindicat Unió de Pagesos, 
preveu que fins a finals 

d’any “el cereal encara pot 
continuar pujant”.

Rovira assegura que si els 
escorxadors poguessin ara 
mateix “no matarien porc. 
El que estan fent és omplir 
congeladors”.

Per aquest ramader, una 
de les sortides a la situació 

actual del sector pot venir 
de la reducció del cens de 
porcs a la qual estan tendint 
alguns països europeus. 
“Això ens pot beneficiar”. 
Però també mostra un cert 
optimisme amb l’evolució 
del mercat xinès, que qua-
lifica de “volàtil. Si la Xina 
canvia de plantejament, tot 
pot canviar”.  

Al Mas Terricabras hi 
tenen 200 mares de porcí. 
També crien vacum de carn. 
En aquest cas, Rovira expli-
ca que tampoc passen pel 
millor moment. “El boví va 
quedar tocat per la pandè-
mia”. Amb el tancament de 
la restauració va caure la 
demanda de les carns nobles 
de la vaca que servien als 
restaurants. I ara, que es 
comença a recuperar, el 
preu del cereal tampoc en fa 
viable la producció.  

Carreras. En aquest aspecte 
s’aposta per un projecte de 
bioeconomia circular “basada 
en la valorització de residus 
orgànics”. Això pot suposar 
un reconversió del sector cap 
a pràctiques més sostenibles. 
De fet, Ricard Carreras, del 
Centre BETA, recorda que 
les polítiques europees “van 
encaminades cap aquí”. 

“Els que hi entenen expli-

quen que quan la Xina fa 
una maniobra com aquesta 
[deixar de deshomologar 
escorxadors] és per donar-li 
continuïtat”, explica Mòdol, 
que no descarta que puguin 
ser més els escorxadors cata-
lans amb els quals el país asi-
àtic deixi de treballar en les 
properes setmanes. 

El president de la Llotja 
de Vic, Josep Puigdollers, en 
canvi, apunta que podria ser 
un globus sonda i que la situ-
ació podria revertir a curt 
termini. “Pot ser una estratè-
gia per comprar més barat”, 
diu, i confia que el seu pro-
nòstic es confirmi amb un 
nou canvi de tendència en els 
propers mesos. Puigdollers 
explica que hi ha escorxadors 
que han mantingut l’activi-
tat, acumulen molta carn als 
congeladors i esperen un cop 
de timó per donar-hi sortida. 
“La Xina necessita carn”, 
sentencia. Mentrestant, qua-
lifica la situació d’“incerta”, 
no només per les mesures 
que puguin venir de la Xina, 
sinó també per l’increment 
del cereal que fa pujar el 
preu del pinso. Puigdollers 
assegura que tot el sector ha 
entrat en pèrdues, i sobre la 
possibilitat d’explorar nous 
mercats recorda que ja fa 
molts anys que s’intenta. 
“Passarem una temporada 
amb el cinturó posat”, con-
clou.

El preu del cereal 
creix un 18% i 
els ramaders ja 

no tenen benefici

“Passarem una 
temporada amb 

el cinturó posat”, 
diu el president 

de la Llotja

Publiquen  
un manual  
per reduir  
els antibiòtics    
dels purins

Vic

EL 9 NOU

Amb una data a l’horitzó, el 
28 de gener de 2022, el Cen-
tre Tecnològic BETA de la 
UVic-UCC i l’Institut Català 
de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
acaben de presentar una guia 
tècnica sobre com reduir les 
restes de fàrmacs i antibiòtics 
d’ús veterinari en les dejec-
cions ramaderes. Aquesta és 
la data a partir de la qual la 
Unió Europea farà obligatòria 
la farmacovigilància d’antibi-
òtics veterinaris i es revisaran 
les normes relatives a l’ava-
luació del seu risc al medi 
ambient.

El manual forma part d’una 
guia tècnica elaborada a par-
tir d’un treball de recerca del 
centre BETA i l’ICRA que, en 
primera instància, va detectar 
concentracions destacables 
de fàrmacs d’ús veterinari 
i antibiòtics en purins de 
porc i fems de vaca. Les con-
centracions eren més altes 
en purins porcins. A partir 
d’aquí s’ha realitzat un estudi 
per avaluar l’eficàcia de qua-
tre tecnologies ja existents 
per reduir la presència de 
fàrmacs, antibiòtics i gens de 
resistència als antibiòtics en 
purins d’origen porcí i vacum. 

Les tècniques provades 
han estat la separació de 
fases, la digestió anaeròbia, 
la nitrificació-desnitrificació, 
la conversió de la matèria 
orgànica en biofertilitzant i, 
finalment, un mètode inno-
vador, l’osmosi inversa. Les 
conclusions del treball apun-
ten que hi ha un potencial alt 
d’aplicar aquests mètodes a 
les explotacions catalanes i es 
recomana fer-ho a les futures 
plantes de tractament de les 
dejeccions.
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Fotos de tots els equips de PRIMERA, 
SEGONA I TERCERA CATALANA 
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Fitxes de les plantilles

Amb EL 9 NOU d’aquest dilluns, 
4 d’octubre, trobareu
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Osona té una llarga tradició rama-
dera i càrnia. Els orígens d’aquesta 

especialització es remunten a finals del segle XIX, 
amb un fort creixement del sector porcí, del sector 
del vaquí de llet i de la cria de cavalls. En l’actuali-
tat el sector agroalimentari, basat principalment en 
el sector ramader i carni, és el primer de la comarca 
en nombre d’empreses (20%), treballadors (26%) 
i facturació (51%). És evident, doncs, la importàn-
cia d’aquest per a l’economia del territori. Aquesta 
especialització, però, també ha comportat una sèrie 
d’impactes ambientals, que tenen com a principal 
exemple el de la contaminació de les aigües subter-
rànies per l’excedent de les dejeccions ramaderes i 
una gestió inadequada de les mateixes.

És en aquest context que el setembre de 2015 es 
va constituir la Taula per a la Gestió Sostenible de 
la Ramaderia a Osona, popularment coneguda com 
a Taula de purins. Aquesta iniciativa, impulsada pel 
Consell Comarcal, la Universitat de Vic - Universi-
tat Central de Catalunya i Creacció, té per objectiu 
augmentar la sostenibilitat del sector ramader a la 
comarca. Principalment la sostenibilitat ambiental, 
però considerant també la sostenibilitat econòmi-
ca i social com a pilars fonamentals. Actualment la 
Taula està presidida pel Consell Comarcal, coordi-
nada pel Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC 
i la componen 22 entitats del sector entre empreses 
privades, administració, centres de recerca i associ-
acions.

La principal fita que persegueix la Taula és aju-
dar a resoldre el repte de la gestió de les dejeccions 
ramaderes. En aquest sentit, pretén ser un espai de 
diàleg i concertació per trobar solucions eficients i 
eficaces, alinear tots els agents i esdevenir un inter-
locutor únic del territori per avaluar les propostes 
públiques i privades que sorgeixin per a la millora 
de la gestió de les dejeccions ramaderes. Tot i això, 
la Taula també pretén trobar solucions que respon-
guin a altres reptes del sector ramader referents a 
la millora de la seva sostenibilitat i competitivitat, 
com per exemple la reducció de les emissions gaso-

ses, i promoure la producció i recuperació d’altres 
recursos de valor afegit, a més dels nutrients, com 
poden ser la bioenergia i biocompostos (bioplàstics, 
biostimulants, biopesticides, etc.), a partir dels resi-
dus i subproductes del sector.

En aquest sentit, una de les accions de la Taula 
és treballar perquè les dues plantes col·lectives de 
tractament de purins que actualment existeixen a 
la comarca segueixin sent viables, implementant les 
millores i adaptacions que siguin necessàries. S’està 
treballant colze a colze amb l’empresa que les ges-
tiona perquè tinguin tot el suport del territori en 
aquest repte. Per aquest motiu la Taula hi manté 
reunions periòdiques conjuntament amb l’admi-
nistració pública i altres entitats per tal de poder 
acompanyar aquest procés.

La Taula també organitza jornades de transferèn-
cia, realitza difusió d’informació i notícies d’interès 
al sector, i promou accions per sensibilitzar i cons-
cienciar a tots els agents de l’impacte ambiental 
que suposa una gestió inadequada de les dejeccions 
ramaderes i la necessitat de cercar i aplicar soluci-
ons, entre d’altres.

Entre les accions realitzades en el darrer any, 
coincidint amb l’inici de la coordinació de la Tau-
la per part del Centre Beta, en destaquen l’impuls 

de projectes de bioeconomia circular basats en el 
concepte de tractament i valorització de les dejecci-
ons ramaderes per obtenir productes de valor afegit 
que activin noves cadenes de valor i oportunitats de 
negoci.

En alguns casos ja són projectes en curs, com 
és el cas del projecte H2020 Fertimanure, amb la 
implicació directa de diversos membres de la Tau-
la i amb finançament europeu. En altres casos, la 
Taula ha servit de pont perquè diverses empreses 
de la comarca sumin forces per dissenyar projectes 
innovadors que permetin trobar diferents solucions 
per incrementar la capacitat de tractar, valoritzar 
i exportar nutrients provinents de les dejeccions 
ramaderes d’Osona, i ajudar a resoldre una proble-
màtica que també és pròpia d’altres territoris de 
Catalunya. Alguns d’aquests projectes s’han pre-
sentat a la convocatòria d’ajuts per a projectes pilot 
innovadors del Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural i s’espera poder començar 
a executar-los durant el primer trimestre de 2022.

Més concretament, un d’aquests projectes està 
liderat per la Cooperativa Plana de Vic en col-
laboració amb Grans del Lluçanès, la Cooperati-
va Covides i Girona Fruits, l’objectiu de la qual és 
treballar en la producció d’un biofertilitzant pel-
letitzat fet a mida per a cultius llenyosos, com a 
estratègia de valorització de fems compostats. Amb 
Selecció Deseuras, l’Agrària de Torelló i Format-
ges Betara al costat de Juvé & Camps i ADV Sant 
Martí Penedès Superior s’està treballant en una 
nova aproximació a la fertilització de vinya ecològi-
ca i convencional que ajudi a resoldre l’excedent de 
subproductes orgànics d’Osona en sinergia amb el 
sector de la vinya. També s’està treballant per defi-
nir i avaluar les condicions òptimes de compostatge 
de la fracció sòlida de purí per eliminar antibiòtics i 
altres contaminants, amb la participació d’Agrocat, 
la Cooperativa Plana de Vic, el Grup Gepork, Salgot 
i Selecció Batallé. En tots aquests projectes el centre 
de recerca de referència serà el Centre BETA. 

Iniciatives com la de la Taula per a la Gestió Sos-
tenible de la Ramaderia a Osona s’han de posar en 
valor, així com totes les entitats que hi contribuei-
xen per avançar cap a la sostenibilitat ambiental, 
econòmica i social i en particular del sector rama-
der de la comarca.

Ricard Carreras  
Coord. Taula per a la Gestió 
Sostenible de la Ramaderia d’Osona

Gestió sostenible de la ramaderia

La taula que s’ha creat a Osona 
vol ajudar a resoldre el repte 
de la gestió de les dejeccions
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A dalt, una imatge de Sau al mes de juliol. A sota, el pantà en una fotografia captada dissabte passat, 25 de setembre
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Evolució del volum d'aigua al pantà de Sau durant el 2021

Any actual
Mitjana 10 anys

150 hm3

83 hm3

Capacitat del pantà: 165,26 hm3

Font: ACA

Sau perd un 45% d’aigua 
A finals d’estiu i coincidint amb el pic del preu de l’energia elèctrica, s’ha traspassat aigua cap a Susqueda. La 
previsió davant les pluges de tardor i la voluntat d’oferir una bona qualitat de l’aigua de boca, els motius de l’ACA  

El nivell de l’aigua del pantà de Sau ha 
baixat de forma ben visible en els dar-
rers mesos. Si al juliol l’aigua cobria 
gairebé la totalitat de l’església de Sant 

Romà, aquest setembre ja quedava al 
descobert bona part del campanar. A 
les portes d’una estació plujosa com 
la tardor, l’ACA apunta que s’ha dei-

xat forat a noves vingudes d’aigua, un 
moviment que també permet generar 
energia hidroelèctrica en un moment 
en què surt molt a compte produir-ne.  

ses, “s’incrementa el volum 
lliure als embassaments”. 
En aquesta maniobra, Sau és 
qui més forat deixa “ja que 
és l’embassament que rep les 

principals aportacions des de 
la capçalera del Ter”, i qui ha 
de fer la funció principal de 
laminar l’aigua. Un altre dels 
motius que explica l’ACA és 

garantir “la qualitat de l’aigua 
per a ús de boca”, basada en 
una distribució als embassa-
ments “complexa i que depèn 
de múltiples factors”. 

Vilanova de Sau

Guillem Freixa

Una de les peculiaritats del 
sistema d’embassaments de 
Sau, Susqueda i el Pasteral 
–vinculats tots ells al riu 
Ter– és que permet jugar amb 
el nivell de l’aigua entre ells. 
Així doncs, amb l’objectiu 
d’optimitzar els usos que 
permeten aquests pantans es 
gestiona el nivell d’emplena-
ment en funció de l’estació 
de l’any, la meteorologia i 
l’optimització de les funcions 
que són possibles amb l’aigua 
que s’hi reserva: abastir el 
subministrament a la pobla-
ció, mantenir el cabal ecolò-
gic del riu i generar energia 
hidràulica. Aquest estiu, tot 
i no ser una campanya molt 
plujosa tampoc s’han encès les 
alarmes per la sequera. De fet, 
a finals de juny, les reserves 
de Sau van assolir una punta 
de 150 hm3  (90%), segons el 
gràfic d’evolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 
A partir d’aquell moment, i 
motivat per la reducció dels 
episodis de pluja i el manteni-
ment de la demanda de capta-
ció per a ús de boca, el volum 
d’aigua de Sau va començar 
a baixar progressivament. A 
principis d’agost va deixar 
enrere la línia de la mitjana 
d’emplenament dels últims 
10 anys. La imatge més sor-
prenent, però –Sau és un dels 
punts més visitats i fotogra-
fiats d’Osona–, s’ha produït 
aquest setembre, quan la cai-
guda del volum d’aigua s’ha 
accentuat. Aquest dimecres, 
l’ACA publicava que el nivell 
d’aigua a Sau era de 83 hm3, el 
que representa la meitat de la 
seva capacitat total (165 hm3) 
i un 45% menys de la que hi 
havia ara fa tres mesos. La 
capacitat també és inferior a 
la que hi havia ara fa un any 
(78%), així com la mitjana 
dels darrers cinc anys (64%) i 
de l’última dècada (65%). 

Si no s’ha produït un episo-
di de sequera continuat en el 
temps, com s’explica una bai-
xada del nivell de l’aigua tan 
destacat en tres mesos i espe-
cialment visible aquest setem-
bre? Des de l’ACA, organisme 
responsable de la gestió de 
l’embassament, apunten que 
de cara a la tardor i en previ-
sió d’episodis de pluges inten-

Tot aquest joc entre pan-
tans es porta a terme traient 
el màxim profit possible al 
recurs natural, “també en 
producció hidroelèctrica”, 
reconeixen des de l’ACA. I 
és que una part del traspàs 
cap a Susqueda ha permès 
turbinar i generar electricitat 
a Endesa sense perdre ni una 
gota d’aigua –queda frenada 
a la Selva–, i en un període en 
què el preu de l’electricitat 
no ha parat de créixer. Aquest 
dimecres, per exemple, s’esta-
blia un nou sostre històric en 
el mercat majorista assolint 
els 189 euros per MW/hora. 
En el context actual, la gene-
ració hidroelèctrica és molt 
llaminera: amb un cost de 
producció gairebé nul –l’aigua 
cau literalment del cel–, les 
productores d’aquest tipus 
d’energia poden apujar el seu 

preu en la subhasta fins acos-
tar-se a la tecnologia que mar-
ca l’import final que s’aplicarà 
per definir el cost del MW/
hora: el cicle combinat, una 
força que utilitza un recurs 
que s’ha encarit molt en els 
últims temps com és el gas, i 
que també es veu penalitzada 
per les normatives vinculades 
a l’emissió de gasos contami-
nants. Així doncs, l’energia 
procedent del cicle combinat 
és qui marca l’elevat preu 
de l’electricitat actual, però 
no qui més benefici n’obté, 
ja que és cara de produir. En 
aquest àmbit, el govern espa-
nyol va obrir expedient aquest 
agost a diverses hidroelèc-
triques després de detectar 
nivells anormalment baixos 
en pantans de les conques del 
Duero, el Tajo i el Miño-Sil 
coincidint amb l’escalada del 
preu de la generació d’elec-
tricitat. En el cas de Sau, per 
generar electricitat cal com-
plir amb uns escrupolosos 
criteris que marca l’ACA, i on 
es prioritza el cabal mínim, 
l’abastament a la població i el 
regadiu.     

El pantà es troba 
a la meitat de la 
seva capacitat, 

quan la mitjana 
sol ser del 65%  
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Txevi Buigas no declara davant 
del jutge instructor en l’últim 
pas abans d’arribar al judici

Desenes de persones acompanyen l’activista osonenc investigat per terrorisme
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Txevi Buigas, en el moment d’entrar als jutjats de Vic acompanyat de l’advocada Montserrat Vinyets

Vic

Guillem Freixa

Menys d’un minut. Això és el 
que va durar la compareixen-
ça telemàtica que l’osonenc 
Txevi Buigas va fer aquest 
dijous al matí des de Vic 
davant del jutge instructor 
Manuel García Castellón, 
que es trobava a l’Audiència 
Nacional, a Madrid. La decla-
ració indagatòria, un dels 
últims passos abans d’arribar 
a judici, va servir perquè 
Buigas conegués de primera 
mà la voluntat de l’Audièn-
cia Nacional de processar-lo 
per pertinença a organització 
terrorista. Amb aquesta acu-
sació sobre la taula, el magis-
trat va demanar a Buigas i a 
la seva advocada, Montserrat 
Vinyets, si es volien pronun-
ciar en algun sentit. La seva 
decisió va ser no declarar, “ja 
que nosaltres fem una esme-
na a la totalitat a una investi-
gació plena d’irregularitats”, 
va apuntar al sortir del jutjat 
de Vic l’advocada. Des del 
col·lectiu Alerta Solidària, 
que agrupa la defensa dels 
nou investigats en el marc de 
l’operació Judes, s’insisteix 
que les acusacions “es basen 
en una suposada organit-
zació terrorista que només 
coneixen els agents de la 
Guàrdia Civil que van redac-
tar els atestats”, i apunten 
que l’objectiu principal “és 
una estratègia per vincular 
el moviment independentis-
ta català amb una violència 
que no ha existit mai”. 

El procés arriba a la 
fase final de la instrucció, 
moment en què la fiscalia i 

el jutge instructor han reco-
pilat indicis de criminalitat 
en contra dels investigats. 
En els propers mesos, s’hau-
ran de presentar els escrits 
d’acusació i també els de 
defensa, que seran recollits 
per la sala que s’haurà d’en-
carregar de marcar una data 
pel judici, valorar els fets i 
arguments de les parts i dic-
tar sentència.

La compareixença de 
dijous al matí a Vic va ser 
curta pel que fa al tràmit 
judicial però molt intensa 
a l’exterior de l’edifici del 
jutjat de la capital d’Osona. 
I és que Txevi Buigas va 
rebre el suport d’unes 150 
persones. De fet, de bon 
matí, una vintena de veïns 
i veïnes de Folgueroles –on 
Buigas té un lligam especi-

al– van iniciar una caminada 
fins a Vic. Ja a la ciutat, se’ls 
van anar afegint persones 
al darrere d’una pancarta 
amb el lema “Absolució 
detingudes 23S”. Un cop 
a l’encreuament entre el 

carrer Doctor Junyent i el 
Bisbe Morgades els crits en 
contra de la justícia espa-
nyola i la fi de la repressió 
en contra del moviment 
independentista es van anar 

succeint. Poc abans de 3/4 
d’11 del matí arribava Txevi 
Buigas. Visiblement emoci-
onat, encadenava abraçades 
i mostres de suport per part 
de veïns, amics, companys 
de feina i altres represaliats, 
com dos representants vin-
guts d’Altsasu, al País Basc. 
Entre la multitud també hi 
havia representants muni-
cipals de diversos partits de 
la comarca com Esquerra, 
Junts i la CUP. Després de la 
compareixença, Buigas sen-
tenciava que veure el suport 
de la gent “és el millor enmig 
d’aquesta causa maleïda”. 
Una causa que li impedeix 
sortir de l’Estat espanyol, 
l’obliga a presentar-se al jut-
jat de Vic cada dilluns i a fer 
front a fiances, l’última, de 
1.000 euros.
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Manlleu inaugura aquest 
divendres la plaça U d’Octubre

Manlleu

EL 9 NOU

Manlleu inaugura aquest 
divendres la plaça U d’Octubre, 
el nom amb què s’ha batejat la 
que popularment es coneixia 
com “del mercat dels dilluns”. 
L’acte tindrà lloc a les 8 del ves-
pre i hi prendran part entitats 
sobiranistes, l’activista Jesús 
Soler i la regidora de Cultura, 
Eva Font. També hi haurà actu-
acions musicals de Joan Usart, 
Guillem Soler, Anna Solans i 

Carles Girbau. El ple va apro-
var incloure l’1-O al nomen-
clàtor el febrer de l’any passat, 
després que la CUP presentés 
una moció en aquest sentit. Es 
va triar la plaça del mercat dels 
dilluns perquè fins llavors no 
tenia nom i els veïns hi estaven 
d’acord. Els cupaires critica-
ven, tot i això, que l’equip de 
govern hagués pres la decisió 
“unilateralment”. El PSC volia 
recuperar la designació de Mas 
Puigventós, topònim de la casa 
que hi havia hagut. 

L’exconseller Joaquim Forn, 
als actes de l’1-O a Sant Julià

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

Joaquim Forn participarà als 
actes per commemorar els 
quatre anys del referèndum 
a Sant Julià. La jornada, dis-
sabte, començarà a les 4 de 
la tarda amb el descobriment 
de la placa que rebateja com a 
U d’Octubre la plaça on hi ha 
l’ajuntament (abans Marquès 
de la Quadra). Tot seguit, 
l’Aula de Cultura acollirà una 
xerrada-col·loqui amb l’excon-

seller d’Interior, que parlarà 
sobre el seu pas per la presó 
i el llegat del referèndum. A 
2/4 d’11 de la nit hi ha previst 
un concert de Piratas Rumb-
versions a la plaça Catalunya, 
marc que s’aprofitarà per 
recaptar fons destinats a la 
Caixa de Solidaritat. L’ende-
mà diumenge, a les 5 de la 
tarda al Saló Catalunya, s’hi 
projectarà el documental 
De matinada i hi haurà el 
folguerolenc Txevi Buigas, 
encausat en l’operació Judes.    

Pacte commemora 
els quatre anys del 
referèndum a Vic

Vic L’agrupació Pacte, que 
engloba entitats com l’ANC, 
Òmnium, CDR, la Intersin-
dical, la Cambra d’Osona 
i el Consell Local per la 
República, ha convocat per 
aquest divendres a les 7 de 
la tarda una concentració i 
manifestació per reivindicar 
el resultat del referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017. L’acte, 
que assumeix el lema “El 
primer d’octubre és el primer 
de tot”, començarà a l’espai 
U d’Octubre de Vic, situat 
just al davant de l’edifici del 
Sucre. D’altra banda, a les 2 
del migdia sortiran des de 
l’aparcament del Sucre de 
Vic autobusos en direcció a 
Illa, a la Catalunya Nord, per 
participar a l’acte principal 
que organitza l’ANC.

L’exposició dels 
60 anys d’Òmnium 
arriba a Prats

Prats de Lluçanès Fins al 
12 d’octubre es podrà visi-
tar a la sala de Cal Bach de 
Prats l’exposició dels 60 anys 
d’Òmnium Cultural. La mos-
tra recull a través de diversos 
plafons els moments més 
destacats d’una entitat cen-
trada a fer cultura, llengua 
i país des de fa més de mig 
segle. L’exposició es pot visi-
tar de dilluns a divendres de 
les 9 del matí a la 1 del mig-
dia, i els dissabtes i diumen-
ges de les 10 del matí a les 2 
del migdia.

Commemoració  
de l’1 d’octubre  
amb concert a Tona

Tona La commemoració de 
l’1-O a Tona es farà aquest 
divendres a partir de les 8 del 
vespre a la plaça Major. En 
primer lloc hi intervindran 
persones que van participar 
en el referèndum, i tot seguit 
serà el torn dels represen-
tants municipals. La vesprada 
reivindicativa acabarà amb el 
concert Cançons de la terra, a 
càrrec de Pep Sallent i Marc 
Puigdomènech.

Seva recorda el 
referèndum en tres 
espais del poble

Seva Aquest divendres els 
actes a Seva començaran a les 
6 de la tarda amb la lectura 
del manifest a la rotonda de 
l’1 d’Octubre. Vint minuts 
després es llegirà poesia al 
mural de la pista poliesporti-
va. Finalment, a la plaça dels 
Esports es ballarà una sarda-
na adaptada a la situació de 
pandèmia i es repartirà coca 
amb xocolata. 

 La connexió 
amb l’Audiència 

Nacional es 
va fer per via 

telemàtica
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Educació ambiental 
per a un consum
responsable de l’aigua

liderem projectes de sensibilització i 

educació mediambiental com Aqualogia

Aqualogia utilitza recursos interactius 

per apropar el cicle integral de l'aigua als alumnes i 

promoure la conscienciació mediambiental

agbarclients.cat/programes-educatius
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Demanen tres 
anys de presó 
per una agressió 
racista a Sant 
Quirze de Besora

Sant Quirze de Besora

EL 9 NOU

La fiscalia d’àrea de 
Manresa-Igualada-Vic recla-
ma tres anys de presó per als 
dos homes que el març del 
2019 haurien agredit una 
persona a Sant Quirze de 
Besora per motius racistes. 
Segons l’escrit del fiscal, els 
acusats es van creuar amb la 
víctima en un aparcament 
públic, “i sense conèixer la 
víctima i sense cap enfron-
tament previ” van etzibar-li 
insults com “negre de mer-
da”. Tot seguit van colpejar-
lo a la cara i li van punxar les 
rodes del cotxe. La fiscalia 
creu que l’agressió estava 
motivada “pel seu profund 
rebuig al color de la pell i a 
la nacionalitat de la víctima”, 
i per aquest motiu demana 
processar-los per un delicte 
de lesions i un delicte lleu 
de danys amb l’agreujant 
de racisme. El judici es farà 
aquest proper dimarts als 
jutjats de Manresa.

Operació de la 
Guàrdia Civil a Olost
Olost La Guàrdia Civil va 
desplegar un important 
dispositiu policial dimarts 
a primera hora del matí a 
Olost, amb almenys una 
quinzena d’efectius. Des 
del cos expliquen que el cas 
està sota secret de sumari i 
que la investigació continua 
oberta, motiu pel qual refu-
sen donar-ne més detalls, 
però tot apunta que hi hauria 
hagut almenys un detingut, 
un home veí del poble, i que 
al punt on es va fer l’actuació 
policial s’hi produïa alguna 
activitat vinculada al tràfic 
de droga. 

Un home mor al mig 
del carrer a Ripoll
Ripoll Un veí de Ripoll va 
morir aquest dijous al centre 
del municipi. Per causes que 
no han transcendit, va caure 
de la moto que conduïa i va 
patir una aturada cardiores-
piratòria. El SEM va rebre 
l’avís d’emergència poc abans 
de la 1 del migdia i va activar 
l’helicòpter medicalitzat i 
dues ambulàncies. Quan van 
arribar al lloc dels fets, al 
carrer Honorat Vilamanyà, 
els sanitaris van practicar 
maniobres de reanimació a 
l’home, però no van aconse-
guir salvar-li la vida.

Mor un veí de Lleida en un 
accident entre dos camions a l’Eix

Tenia 21 anys i viatjava com a passatger en un dels vehicles implicats
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El punt on es va produir l’accident, en una imatge captada aquest dijous

Gurb

EL 9 NOU

El Servei Català de Trànsit 
(SCT) va confirmar aquest 
dimarts la mort de M.B.A., 
un jove de 21 anys de nacio-
nalitat algeriana i resident a 
Lleida que es va veure impli-
cat en un xoc entre dos cami-
ons al punt quilomètric 174,5 
de l’Eix Transversal, al seu 
pas per Gurb. Els fets, però, 
es remunten al 23 de setem-
bre, quan poc després de 
les 7 de la tarda els Mossos 
d’Esquadra van rebre l’avís 
del sinistre. Per causes que 
encara s’estan investigant, 
es va produir una col·lisió 
per encalç entre dos camions 
quan circulaven per la carre-
tera en sentit Lleida. Fruit de 
l’accident el passatger d’un 
dels vehicles va resultat ferit 
crític. Immediatament va ser 
traslladat a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, on va morir 
poques hores després. El 
conductor del camió en què 
viatjava la víctima mortal va 
resultar ferit menys greu i 

va ser traslladat a l’Hospital 
Universitari de Vic. L’ocu-
pant de l’altre camió en va 
resultar il·lès. 

En les tasques d’atenció a 
l’accident hi van participar 
quatre patrulles dels Mossos, 
quatre dotacions dels Bom-
bers i dues ambulàncies del 
SEM. Aquesta és la setena 
víctima d’accident de trànsit 
d’aquest any a les carreteres 

d’Osona (5) i el Moianès (2). 
Al Ripollès encara no s’ha 
hagut de lamentar cap mort 
directament vinculada a un 
accident de trànsit. Les set 
víctimes mortals igualen les 
que en tot l’any 2020 es van 
haver de lamentar a Osona i 
el Ripollès. A tot Catalunya, 
el SCT informa que hi ha 
hagut 98 víctimes mortals en 
la xarxa viària interurbana.   
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Vic/Ripoll

Guillem Rico

L’abandonament injustificat 
de la llar, la infidelitat, una 
conducta injuriosa o vexatò-
ria, l’alcoholisme, la toxico-
mania o el cessament efectiu 
de la convivència durant sis 
mesos lliurement consen-
tit. Són alguns dels motius 
pels quals es va començar a 
permetre la separació matri-
monial i posteriorment el 
divorci ara fa 40 anys, quan 
es va aprovar per primer cop 
la llei del divorci, un fet que 
només s’havia pogut portar 
a terme en un breu període, 
durant la Segona República. 
Ara, quatre dècades després, 
les xifres del Consell General 
del Poder Judicial mostren 
com cada any els partits judi-
cials de Vic i Ripoll sumen 
prop de 400 divorcis i separa-
cions, una xifra que s’ha esta-
bilitzat des de fa uns 15 anys, 
després de la modificació de 
la llei del 2005. Per contra, 
cada any hi ha una mitjana 
de 700 casaments.

“No es pot condemnar a 
viure dues persones” si no 
ho volen, assegura l’advocat 
i màster en Dret de Família 
Rogeli Montoliu Viñeta. Ell 
recorda quan es va aprovar: 
“La gent ho esperava”, i afe-
geix que “va ser rebut com 
un ‘ja era hora que es pogués 
fer amb normalitat”. Amb 
tot, recorda, era una època 
en què s’acabava de sortir del 
franquisme i per a alguns sec-
tors “semblava que establir 
el divorci era una cosa peca-
minosa i que passarien grans 
desgràcies”. El govern de 
l’època va haver de fer front a 
pressions de la dreta contra el 
divorci, per la qual cosa, expli-
ca, els legisladors van acabar 

fills i les pensions.
Amb el canvi de la llei del 

2005 també es va descartar 
el fet d’haver de buscar una 
causa i es va incorporar la 
custòdia compartida pel que 
fa als fills. Montoliu recorda 
com ell mateix en alguna 
ocasió en què les dues parts i 
els fills volien aquesta custò-
dia compartida i la llei no ho 
permetia van haver de buscar 
la fórmula per fer-ho: “Va ser 
amb un règim de visites molt 
ampli”. Finalment, “ha arri-
bat” i és la línia general.

Ara també s’hi ha incor-
porat el Pla de Parentalitat 
segons el Codi Civil de 
Catalunya. Aquest punt aglu-
tina altres punts que cal con-
cretar i que amb els anys es va 
veure que era necessari sobre 
aspectes relacionats amb els 
fills, com el lloc on viuran 
habitualment, les tasques del 
pare i de la mare, com s’han 

de fer els canvis de guarda, 
com es comunicaran els fills 
amb el qui no els té en aquell 
moment, el tipus d’educació 
que han de rebre, com es 
compartirà la informació aca-
dèmica o de salut o com seran 
les vacances. 

Montoliu explica que amb 
el temps també s’han regulat 
les separacions de les pare-
lles de fet, que pràcticament 
s’equiparen. 

Les dades del CGJP sobre 
divorcis i separacions també 
mostren una caiguda de casos 
a Osona i el Ripollès durant el 
2020 a causa de la pandèmia, 
un descens que en el conjunt 
de l’Estat defineixen com a 
històric. Al Partit Judicial de 
Ripoll la davallada pràctica-
ment no es nota, però en el 
cas del de Vic va ser del 21%, 
sobretot en els divorcis con-
sensuats.

establint unes determinades 
causes que s’havien de tenir 
en compte a l’hora de poder 
fer el tràmit o no. “A l’inici els 
jutjats van tombar-ne moltes 
perquè no concorria causa”, 
però al final els jutges “es van 
anar decantant per estimar 
les demandes basant-se en la 
pèrdua d’affectio maritalis” 
que no pas per les causes pre-
vistes perquè “s’entenia que 
una cosa ja comportava neces-
sàriament l’altra”.

Amb la llei del 1981 “al 
divorci no s’hi podia anar 
directament”, tret d’algunes 
excepcions, i s’havia de passar 

forçosament com a mínim 
per un any de separació per 
fer el tràmit. Aquest és un 
dels canvis principals que 
es van establir a partir del 
2005 amb la revisió de la llei. 
A partir de llavors, es podia 
anar directament al divorci, 
un aspecte que mostren cla-
rament les xifres dels partits 
judicials de Vic i Ripoll, ja 
que hi ha un canvi de ten-
dència. A partir del 2006, es 
disparen els divorcis i cauen 
les separacions fins arribar a 
ser pràcticament residuals els 
darrers anys. La majoria, en 
els dos casos –el CGPJ només 

disposa de dades comarca-
litzades a partir de 1995–, es 
donen separacions o divorcis 
amb consens i només en molt 
poques ocasions els que no 
n’hi havia superaven els con-
sensuats. L’advocat recorda 
que en el primer cas hi ha un 
acord entre les dues parts del 
matrimoni, ja sigui amb un 
advocat o cadascú amb el seu, 
i en el segon es fa la demanda 
perquè no hi ha acord i s’ha 
de negociar, en alguns casos 
a través de mediació. Habitu-
alment, apunta l’advocat, el 
punt de fricció més important 
passa per les custòdies dels 

Cada any hi ha prop de 400 divorcis 
i separacions a Osona i el Ripollès

Aquest 2021 es compleixen quatre dècades de l’entrada en vigor de la llei del divorci
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La pandèmia 
va comportar 
una davallada 

de casos durant 
l’any passat
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• Imprescindible experiència acreditable de mínim cinc 
anys com a comptable en assessoria, tant d’autònoms 
com de pimes.

• Es valoraran molt positivament coneixements en el 
programa Sage Despachos Connected.

• Contracte indefinit. Jornada completa.
• Incorporació immediata.

Consultoria de Vic busca

COMPTABLE
amb EXPERIÈNCIA per incorporar 
al seu Departament Fiscal.

Interessats envieu currículum a
treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-184

Es necessita

Operari oficial primera
i ajudant (aprenent)

 per a instal·lacions elèctriques i manteniments.
Incorporació immediata.
Interessats envieu cv a

santi@angladaelectricitat.com

Ajuntament de
Santa Eugènia de Berga

L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA INFORMA DE 
LA CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL:

Una plaça d’EDUCADOR/A a la llar d’infants municipal 
RALET RALET.
Una plaça d’OFICIAL de BRIGADA.

Es poden presentar les sol·licituds fins al dia 11 d’octubre de 
2021.

Les bases de la convocatòria es troben a la web www.santaeugenia.cat 
a la següent ruta: Ajuntament > Informació Oficial > Convocatòries de 
personal.
Per qualsevol dubte podeu trucar al 93 885 58 03

Busquem professionals amb iniciativa i autonomia, amb experiència en l’àmbit de gestió de 
projectes d’empresa i que tinguin un bon coneixement del teixit productiu d’Osona. 

Es requereix: Com a mínim, titulació universitària.

Condicions laborals: Contracte temporal d’una durada de 12 mesos, prorrogable fins a un màxim de 3 anys, 
amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals.

Tasques i funcions a realitzar: Executar i coordinar el projecte Talent i Noves Oportunitats i el projecte APEU:
· Coordinació i suport als agents dels projectes
· Suport a la prospecció de les empreses
· Compliment i seguiment dels objectius i calendari
· Suport a les taules de polígons de Vic i Gurb
· Informes de justificació....

Funcions de suport al Servei d’Empresa de Creacció

Selecciona

Tècnic/a d’empresa

Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu el web creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-
nosaltres/ o bé envieu un mail a info@creaccio.cat.
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La residència de Seva tancarà el 
30 de novembre per fer-la nova
Finalment els usuaris es traslladaran a altres centres i l’Ajuntament pagarà 
part del sobrecost mentre durin les obres, que s’allargaran fins al 2024

Seva

M.E.

L’Ajuntament de Seva ha 
posat data al tancament de la 
residència de gent gran Els 
Bons Amics: el proper 30 de 
novembre. La primavera pas-
sada, tècnics municipals van 
advertir de l’agreujament del 
mal estat de l’envellit edifici 
i van aconsellar d’avançar 
el trasllat dels actuals vuit 
usuaris, tenint en compte 
que l’any vinent ja havien de 
començar les obres d’edifica-
ció d’una nova residència en 
el mateix emplaçament.

L’anunci del tancament 
va originar un fort malestar 

entre familiars, treballadors 
i oposició municipal, que van 
acusar l’equip de govern de 
manca de previsió, i reclama-
ven una alternativa al trasllat 
perquè els avis no haguessin 
de marxar del poble. Des-
prés d’avaluar-ho, l’equip 
de govern ha acabat deses-
timant la possibilitat d’ha-
bilitar un espai provisional 
en resultar “econòmicament 
inviable”, ha explicat Pol 
Barnils, alcalde accidental. 
Aquests dies ja s’ha comuni-
cat a les famílies que l’opció 
serà la del trasllat dels avis 
a d’altres equipaments soci-
osanitaris –de fet, un d’ells 
ja ho ha fet i un segon està 

previst que ho faci la setma-
na que ve–. Les famílies han 
acabat descartant l’opció de 
concentrar tots vuit usuaris 
en un mateix centre. “Som 
conscients que tot plegat ha 
estat un daltabaix per a les 
famílies i usuaris, i per això 
els estem oferint tota l’ajuda 
possible en la tramitació de 
cada cas”. En aquest sentit, 
l’Ajuntament també s’ha 
compromès a fer-se càrrec 
del sobrecost que hauran de 
pagar les familiars a cada 
nova residència, amb un 
topall màxim de 450 euros 
al mes, fins que la nova resi-
dència municipal de Seva no 
torni a obrir les portes.
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Entrada principal de la residència; la nova s’ubicarà al mateix emplaçament

Precisament aquests dies 
s’està ultimant el procés 
de licitació –hi ha quatre 
despatxos d’arquitectura 
finalistes– per a la redacció 
del projecte de la nova resi-
dència, que tindrà capacitat 
per a 24 usuaris i inclourà un 
espai de centre de dia. El cost 
de l’equipament es mourà a 
l’entorn dels 2 milions d’eu-

ros. Les previsions apunten 
que les obres podrien comen-
çar al juny i que tindran un 
termini d’execució d’entre 
un any i mig i dos anys. La 
reobertura seria per al 2024. 
Paral·lelament, Ajuntament 
i sindicats estan negociant 
les condicions de l’acomiada-
ment de la desena de profes-
sionals que tenia el centre.

Malestar a Tona per la manca 
de pediatre de referència durant 
els mesos d’agost i setembre
L’ampliació del CAP ha començat aquesta setmana

Tona

G.F.

El CAP de Tona no ha dispo-
sat d’un pediatre de referèn-
cia durant els mesos d’agost 
i setembre. Així ho han 
expressat diversos usuaris 
del servei a les xarxes socials, 

lamentant que una població 
de més de 8.000 habitants no 
tingués ben coberta aques-
ta necessitat durant tantes 
setmanes. Des de l’Institut 
Català de la Salut (ICS), enti-
tat responsable de la gestió 
del CAP, s’apunta que durant 
l’estiu s’ha hagut de reorde-
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Imatge de les màquines treballant al terreny on es fa l’ampliació

ció pediàtrica, “i aquesta s’ha 
cobert amb professionals del 
CAP de Tona i el suport de 
pediatria del CAP Vic Nord i 
l’Hospital”. També expliquen 
que a partir de dilluns es 
recupera l’activitat habitual 
de pediatria “amb la professi-
onal titular i dos pediatres de 
suport a temps parcial”.

D’altra banda, aquest 
dilluns van començar les 
obres d’ampliació de l’edifici 
del CAP, que han de perme-
tre que la instal·lació creixi 
en uns 591 metres quadrats. 
L’actuació s’allargarà durant 
18 mesos i l’objectiu és millo-
rar el servei a la ciutadania.

nar el servei “per facilitar 
que els professionals pogues-
sin fer vacances sense deixar 

d’atendre la ciutadania”. En 
aquest sentit, remarquen que 
no s’ha deixat d’oferir aten-

Anuncieu-vos a la borsa
de treball

Per a més informació
truqueu al telèfon
93 889 49 49 
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Un operari, aquest dijous al matí, desmuntant els plafons que hi ha hagut al Sucre els últims sis mesos

Desmunten el Sucre 
de Vic com a punt  
de vacunació massiva
S’hi van arribar a posar 3.000 dosis diàries

Vic/Ripoll

T.V.

Sílvia Parés i Alba Vila són 
dues de les administratives 
que han treballat al Sucre de 
Vic durant els últims mesos, 
amb el recinte firal recon-
vertit en punt de vacunació 
massiu contra la Covid-19. 
Aquest dijous al matí feien 
recompte del nombre de 
dosis administrades, men-
tre les infermeres i altres 
companys recollien caixes, 
cadires i plafons. Després 
de mig any com a epicentre 
de la immunització a Oso-
na, l’equipament ha tancat 
portes amb motiu de l’inici 
d’una nova fase en la cam-
panya. I és que tret de cor-
redisses puntuals d’última 
hora, ja no s’omplien les cites 
disponibles i el dispendi de 
recursos, també en qüestió 
de personal, era despropor-
cionat en comparació amb 
l’afluència de gent. “Passem 
de la vacunació massiva a 
una de repesca o quirúrgica 
que consistirà a anar a buscar 
gairebé persona a persona la 
població pendent de vacu-
nar”, explica Pere Martí, 
referent tècnic del CatSalut 
en vacunació. També a Ripoll 
s’ha desactivat aquesta set-
mana la Sala Eudald Graells.

A partir d’ara, les dosis 
s’administraran als centres 
d’atenció primària, tot i que 
a Osona també s’habilitaran 
locals alternatius en alguns 
municipis. La Generalitat 
vol fer-los coincidir amb 
els espais on es començarà 
a inocular el vaccí per la 
grip d’aquí a un parell de 
setmanes, de manera que 
està acabant de negociar-ho 
amb els ajuntaments. Per 
acudir-hi caldrà cita prèvia, 
ja que no es vol corre el risc 
d’obrir vials i que després 
no se’n tregui el màxim pro-

fit. Des de Salut consideren 
que entre la població que 
encara no s’ha vacunat hi ha 
persones que no ho volen 
fer, però també d’altres que 
no tenen la informació. “Hi 
ha una barrera digital amb 
determinats col·lectius, una 
d’idiomàtica amb d’altres, la 
baixa percepció de risc per 
part dels joves... Hem d’anar 
desmuntant tot això, si cal 
insistint amb el telèfon i una 
llista nom a nom”, apunta 
Martí. També Parés i Vila 
expliquen que “al principi 
la nostra feina consistia a 
passar sobretot targetes 
sanitàries, però els últims 
dos mesos hem atès més gent 
amb dificultats amb l’idioma 
i a qui s’havia d’explicar ben 
bé tot el procés”.  

La jornada de desmuntatge 
d’aquest dijous va ser emoti-
va per a tots els professionals 
que, com elles, han treballat 
al Sucre. La infermera Mòni-
ca Plans, que ha coordinat 
l’espai, rebia per sorpresa 
i emocionada el reconeixe-
ment de les seves compa-
nyes. Des del març, al recinte 
firal s’hi han administrat 
més de 117.000 dosis del 
vaccí, arribant a les 3.000 de 
diàries (15.000 a la setmana) 
en els moments més àlgids. 

 VIC I MANLLEU CONTINUEN 
ENTRE ELS MUNICIPIS AMB 
MAJOR INCIDÈNCIA

Vic i Manlleu continuen al 
top 3 de municipis amb major 
incidència de casos durant 
els últims quinze dies, jun-
tament amb Olot. Tal com ja 
avançava EL 9 NOU de diven-
dres passat, Salut Pública i 
Vigilància Epidemiològica 
estan estudiant si cal prendre 
accions específiques als punts 
on la mitjana de dosis admi-
nistrades queda per sota de 
la de Catalunya, que és el cas 

d’aquestes poblacions, sobre-
tot entre els joves. 

La comarca d’Osona pre-
senta actualment un risc de 
rebrot de 248 punts, per sobre 
del d’ara fa set dies (197). La 
velocitat de transmissió ha 

pujat de 0,84 a 1,25 i als hos-
pitals hi consten almenys 19 
pacients ingressats a causa del 
coronavirus. Entre els muni-
cipis pintats en vermell per 
la quantitat de contagis des-
taquen també Taradell, Santa 

Eugènia i Roda. Al Ripollès, 
Ribes i Campdevànol són 
els pobles en situació menys 
confortable, però el ritme de 
propagació es troba per sota 
d’1 i el risc de rebrot ha passat 
de 184 a 142 punts.

Forcada, Blanco i Segalés,  
al Comitè Científic Assessor
Barcelona

T.V.

El Departament de Salut ha 
constituït aquesta setmana el 
Comitè Científic Assessor de 
la Covid-19, un òrgan d’asses-
sorament tècnic que, d’acord 
amb el coneixement científic 
dels seus membres, col-
laborarà amb la Generalitat 

a través de recomanacions, 
propostes i estratègies sobre 
com controlar la pandèmia. El 
grup el presideix l’epidemiò-
loga Magda Campins. Entre 
els seus vocals hi ha tres oso-
nencs: la metgessa de família 
Anna Forcada, gerent de l’ICS 
a la Catalunya Central, i els 
investigadors vigatans Julià 
Blanco i Joaquim Segalés.
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Àlex Garrido, aquest dimecres al matí al carrer del Pont de Manlleu. A darrere, el Teatre Centre      i el campanar de l’església de Santa Maria

Després de tres mandats al consis-
tori, un com a regidor i dos d’al-
calde, Àlex Garrido assegura que 
el 2023 no optarà a la reelecció. En 

aquesta entrevista, un extracte de 
la del programa ‘Angle obert’, ex-
plica per què i repassa els princi-
pals projectes a completar.

“El solar buit dels pisos 
de Can Garcia és per a 
Manlleu un gran repte de 
transformació de l’Erm”

Manlleu

Txell Vilamala

Que un polític anunciï amb 
antelació quin serà el seu 
últim mandat i ho acabi 
complint s’està convertint 
en l’excepció, però vostè té 
clar que el 2023 no es torna-
rà a presentar.

Vaig dir des del primer 
moment que el meu objectiu 
era acomplir com a màxim 
dos mandats. Això s’acabarà 
d’aquí a 20 mesos i em refer-
mo en les meves paraules. És 
bo que hi hagi relleu. Si em 
preguntessin si el projecte ha 
acabat, diria que no: tenim 
idees per seguir avançant i 
transformant la ciutat, però 
no tinc cap previsió de fer-
me enrere.

Per què ho té tan clar?
Mai he construït el meu 

projecte vital pensant només 
en el servei públic. És un 
plaer i un honor ser l’alcalde 
de la ciutat que estimes, però 
la vida va molt més enllà de 
l’activitat política.

Amb aquests dos mandats 
i el primer, de regidor, se 
n’ha desencantat?

Soc llicenciat en Ciències 
Polítiques, l’interès per allò 
públic sempre ha estat al 
meu costat, però en aquest 
trajecte de gairebé 12 anys sí 
que hi ha hagut moments que 
m’he sentit desil·lusionat de 
la política i les misèries que 
pot arribar a contenir. Tot i 
això, a la vida miro d’agafar 
sempre allò positiu. Em que-
do amb els elements que em 
fan sentir orgullós d’haver 
optat per aquest camí durant 
un temps.

En quins moments s’ha 
desencantat?

No tot el que et desagrada 
s’ha de dir a nivell públic, 
però sí que t’adones que el 
joc polític pot comportar 
moltes misèries.

Es refereix al xoc entre 
partits o a dins mateix 
d’ERC, que és el seu?

Insisteixo: en política a 
vegades hi ha persones que 

tenen moltes ambicions. 
Això es pot traduir en situa-
cions desagradables. El que 
em va passar a mi fa un any 
forma part d’aquestes misèri-
es intrínseques.

A hores d’ara sap com es 
va acabar difonent el vídeo 
on se’l veia havent begut 
més del compte?

No, ni hi he donat més 
voltes. Vaig prendre la deci-
sió de passar pàgina. En els 
moments difícils, cal aixecar 
el cap, continuar endavant 

i, si pot ser, amb encara més 
energia i il·lusió. Em sento 
encoratjat per seguir fent 
d’alcalde fins que arribin les 
eleccions i ja no formi part 
de la candidatura.

Que es viralitzessin aque-
lles imatges ha estat decisiu 
per no tornar-se a presen-
tar?

No, estava decidit d’abans, 
i m’agradaria fer un apunt: 
els últims han estat uns anys 
molt complicats, fins i tot 
esgotadors. Durant el primer 

mandat per mi va ser molt 
important viure en primera 
línia de foc polític el procés 
d’emancipació nacional, però 
alhora va suposar un desgast, 
molta tensió… I repercussi-
ons jurídiques que afortu-
nadament en el meu cas han 
quedat en no-res, però que 
per a altres persones ja en 
coneixem prou l’exemple. El 
2019 encaràvem un nou man-
dat que hauria estat expansiu 
i de grans transformacions 
a Manlleu, havíem fet bona 
feina de contenció pressu-
postària i hi arribàvem amb 
un ajuntament molt sanejat, 
però de cop i volta esclata un 
virus a tot el món i canvien 
les prioritats, t’has d’adaptar 
a unes dificultats enormes 
a nivell econòmic, de tanca-
ment de comerços i empre-
ses… Tampoc podem obviar 
l’impacte emocional que ha 
deixat la pandèmia en gran 
part de la població. Fer front 
a tot això suposa un desgast 
polític i personal.

 Per què a Vic i Manlleu 
costa tant redreçar els indi-
cadors epidemiològics?

Hi ha un sector de la pobla-
ció, entre els 20 i aproxima-
dament els 37 o 38 anys, que 
no percep un risc en la Covid 
i, per tant, no té cap urgèn-
cia a vacunar-se. Això és un 
problema. També hi ha hagut 
una incidència elevada de 
casos pels índexs de pobresa 
que tenim a les nostres ciu-
tats i, sobretot, en barris molt 
concrets on en relativament 
poc espai viu un nombre 
important de persones.

 Es refereix a l’Erm?
 Sí. No ho faig amb cap 

voluntat d’estigmatització, 
senzillament és el barri amb 
més concentració de població 
de Manlleu. Hi ha blocs on 
conviuen moltes persones. 
Això facilita la circulació del 
virus.

 A vostè altres vegades 
li havíem sentit dir que li 
agradaria formar part de les 
llistes d’ERC al Parlament. 
Ja no és així?

 Està bastant descartat.
 Per què?
 Porto pràcticament 12 anys 

dedicant-me a la política. No 
he estat mai una persona que 
entengui aquesta activitat 
com una gran muntanya que 
s’ha d’anar escalant per arri-
bar a un cim, ni tampoc he 
creat el meu projecte vital i 
professional entorn d’això. 
Tinc altres interessos que 
m’agradaria explorar.

 Però en algun moment 
sí que s’ho havia plantejat. 
Què ha canviat?

 La vida dona moltes vol-
tes. A cada moment has de 
fer el que et ve de gust. Ara 
tinc ganes de gaudir el que 
em queda d’alcaldia i després 
allunyar-me d’aquest món, 
almenys durant una tempo-
rada.

Han començat a treballar 
el relleu?

Sí, és obvi. L’executiva 
local ja ha posat algun nom a 
sobre la taula.

Si pogués triar vostè, qui 
li agradaria que li agafés el 
testimoni?

No ho diré. Sí que en 
alguna reunió he expressat 
el meu humil parer, però la 
decisió pertoca al partit.

Pensa en algú que ja for-
ma part del consistori?

Hem posat diferents noms 
a sobre la taula. Alguns que 
potser estan a dins del con-
sistori i d’altres que no.

El pacte amb JxCat arriba-
rà fins al final del mandat?

Esperem que sí. La relació 
és bona. No som el mateix 

partit, però fem una suma 
constructiva que reverteix 
positivament a la ciutat.

Esquiven les picabaralles 
que sí que veiem a escala 
nacional?

Del que passi a la resta de 
Catalunya en podem tenir 
opinió, i ens pot agradar més 
o menys, però el que ens 
agermana i uneix és el pro-
jecte de transformar i millo-
rar Manlleu.

Però el 2017 van trencar 
el pacte amb el PSC pel con-
text nacional...

Era un context absoluta-
ment excepcional. El que va 
passar aquell octubre és tan 
històric i extraordinari que 
penso que no podem agafar-
ho d’exemple.

Ara fa l’efecte que hi tor-
na a haver bona sintonia, 
amb el PSC...

No crec que s’hagi perdut 
mai, almenys en termes per-
sonals. Igual que amb la CUP, 
ens uneix la voluntat de millo-
rar Manlleu. Les picabaralles 
a vegades són més aviat tea-
trals; formen part del joc del 
ple municipal, però en realitat 
hi ha una relació de respecte 
mutu i fins i tot simpatia.

Li agradaria tornar a 
tenir Marta Moreta o 
Antoni Poyato a l’equip de 
govern?

Tenim un bon equip de 
govern, amb molts projectes 
per culminar els propers 
mesos. El que passi a partir 
del 2023 ho haurà de decidir 
qui estigui a l’Ajuntament i 
al capdavant del partit.

“No diria que el 
projecte ha acabat, 
però refermo que 
no em tornaré a 

presentar”

“M’he sentit 
desil·lusionat de 

la política i les 
misèries que pot 

contenir”

“Amb JxCat 
fem una suma 
constructiva 

que reverteix en 
positiu a la ciutat”

Entrevista a Àlex Garrido, alcalde de Manlleu (ERC-JfM)
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Pisos en venda

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

Al carrer Sant Antoni M. Claret de Vic.

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

Pisos de 80 i 100m2,
2 habitacions, materials 
de primera qualitat. 
a partir de 240.000 €.
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Àlex Garrido, aquest dimecres al matí al carrer del Pont de Manlleu. A darrere, el Teatre Centre      i el campanar de l’església de Santa Maria

Els ha sorprès el tarannà 
del regidor no adscrit Paco 
Zambrana?

No, amb en Francesc el 
coneixíem de fa molts anys. 
Ha estat treballador de l’àrea 
de policia durant gairebé 
quatre dècades. És una molt 
bona persona i tot just ara ha 
entrat en contacte amb les 
dinàmiques polítiques.

Vota sempre al costat del 
govern.

Li hem d’agrair que com-
parteixi la nostra visió i les 
nostres polítiques, però és 
d’un altre partit. Com més 
experiència, millor podrà des-
envolupar la tasca política.

El gran projecte d’aquest 
mandat és el porta a porta?

N’hi ha hagut moltes, de 
grans obres. Malgrat el virus 

no hem deixat de culminar 
projectes importants. Aques-
ta setmana s’ha aprovat la 
segona fase de les obres de 
Can Puget, on s’ubicarà l’Es-
cola de Música; hem acabat 
l’estructura escenotècnica del 
Teatre Centre, el carril bici de 
l’avinguda de Roma... El porta 
a porta també és un projecte 
d’una magnitud important: 
Manlleu esdevé prova pilot i 
entoma el lideratge entre els 
municipis catalans de carac-
terístiques similars. Ser els 
primers ens ha d’aportar una 
dosi d’orgull.

També té riscos. Han 
hagut de convocar el con-
curs per adjudicar el servei 
dues vegades.

Vam rebre consultes de 
diferents empreses interes-

sades en la licitació. Això ens 
va fer adonar que el projecte 
era de tal magnitud, i que 
hi havia tants pocs casos 
a observar, que més valia 
prevenir. Vam modificar els 
plecs de clàusules a temps. 
Hem fet ben fet.  

Quan començaran? I amb 
indústries i comerços?

Sí, pel febrer, però simul-
tàniament anirem fent cam-
panya informativa entre la 
primera part de la població 
on es començaran a recollir 
els residus domèstics. Cap a 
finals de juliol iniciaríem la 
segona fase.

S’atreviria a dir que tanca-
ran el mandat amb el POUM 
aprovat definitivament?

Espero que sí. Ens ha costat 
moltíssim. La revisió de les 
cotes d’inundabilitat que 
marcava l’ACA també va fer 
aturar el projecte i recomen-
çar-lo. Ara tenim unes altres 
mesures que ens permeten 
fer moltes més coses i con-
verteixen en viables propos-
tes que abans haurien decai-
gut. El 4 de novembre s’acaba 
el període de presentació 
d’al·legacions. En paral·lel, 
mantenim contacte directe 
amb Urbanisme de la Gene-
ralitat perquè ens accelerin al 
màxim l’aprovació definitiva.

Com condiciona tot això 
la resolució del conflicte per 
l’antiga caserna de la Guàr-
dia Civil?

L’acord que vam tancar amb 
el Ministeri fa una divisió de 
l’espai: canviarem la tipologia 
urbanística per posar-ne una 
part a la venda i l’altra queda-
rà per a l’Ajuntament sense 
cap mena de cost. Hi projec-
tem un equipament munici-
pal, hem de veure si habitat-
ges per a joves, per a persones 
grans tutelades… D’entrada, 
la nostra intenció era anar a 
Urbanisme i fer una modifi-
cació puntual del planejament 
actual, el PGOU del 1988. Des 
de la Generalitat ens van dir 
que no és factible, i que cal-
dria incorporar això en l’apro-
vació definitiva del POUM. 
Això frena l’acord? No. El 
Ministeri ja pot començar a 
enderrocar l’edifici.

Però els habitatges no 
seran una realitat a curt 
termini.

Tampoc ho haguessin 
estat de l’altra manera. Fer 
un equipament municipal 
implica la redacció del pro-
jecte, licitació d’obres, tenir 
els diners… Aquests pisos no 
formaven part de les priori-
tats del mandat, que també 
les hem hagut de modificar a 
causa de la pandèmia.

Quin grau de responsabi-
litat té l’equip de govern en 
el fet que no tinguin el nou 
POUM aprovat?

Si analitzem què passa als 
municipis del nostre país, els 
POUM ja solen trigar entre 
sis i set anys. Entrarem dins 
la normalitat. Això no vol dir 
que ens haguem de felicitar, 
perquè els tràmits burocrà-
tics, tots en general, haurien 
de ser molt més senzills. Que 
hem comès errors? Probable-
ment sí, però crec que en les 
decisions fonamentals, com 
aturar el pla per fer un altre 
estudi d’inundabilitat, el 
temps ens ha acabat donant 
la raó. Ara tenim moltes més 

opcions de creixement de la 
nostra ciutat.

En la compra dels terrenys 
de General Cable per part 
d’Electro-Jet, quin paper hi 
va tenir l’Ajuntament?

Des del minut zero ens 
vam posar a disposició de 
Prysmian per buscar persones 
interessades a ocupar aquesta 
zona industrial i vam parlar 
amb la Generalitat perquè les 
coses fossin el màxim de fàcils 
des de l’administració. A esca-
la municipal, hem rebaixat la 
plusvàlua a la meitat. Aquest 
element, que alguns ens cri-
tiquen, ha estat determinant 
per a l’acord. Es pot dir que 
d’entrada l’Ajuntament per-
drà diners, però el que gua-
nyarà amb permisos d’obres 
serà molt superior, igual que 
l’activitat que es generarà a 
la planta i l’impacte en llocs 
de treball a la nostra ciutat. 
No ens podem quedar amb la 
mirada tan curta.

Ja s’ha acostumat a veure 
l’skyline de Manlleu sense 
els pisos de Can Garcia?

Des del primer dia. Crec 
que la major part de la 
població està satisfeta que ja 
siguin definitivament a ter-
ra. El sòl és de la Generalitat, 
però ara ens pertoca pensar 
què pot acollir aquest espai.

Què hi veuria?
L’antic solar dels pisos de 

Can Garcia és per a Man-
lleu també un gran repte 
de transformació del barri 
de l’Erm. Altra vegada hem 
d’actuar amb mirada llarga. 
M’imagino una part de l’es-
pai, per exemple, com una 
residència universitària. Què 
transforma més un barri o 
municipi que la gent jove? 
L’any que ve comencen estu-
dis universitaris a la nostra 
ciutat, cal que tinguem allot-
jament, per què no a l’Erm?

El Teatre Centre quedarà 
acabat aquest mandat?

Una de les coses que m’ha 
ensenyat la política és no 
fixar mai dates concretes. 
Ara ja comencem la licitació 
del projecte de l’última fase. 
Si no l’acabem el 2022, espe-
ro fer-ho almenys el primer 
trimestre del 2023.

“Ser els primers 
en el porta a 
porta ens ha 

d’aportar una 
dosi d’orgull” 

“Tenim contacte 
amb Urbanisme 

per accelerar 
l’aprovació del 

POUM” 

“En una part 
de Can Garcia 
m’hi imagino 

una residència 
universitària”



NOTICIESNOU9EL Divendres, 1 d’octubre de 202114

Primer ple presencial a Can Parrella 
des del febrer de 2020
Torelló El d’aquest dilluns va ser el primer 
ple presencial a l’Ajuntament de Torelló des 
de l’inici de la pandèmia. La darrera sessió 
a la sala noble de Can Parrella havia estat 
el febrer de 2020. Al ple d’aquest dilluns 

l’alcalde, Marçal Ortuño (ERC-JpT), també 
va fer entrega de la insígnia amb l’escut de 
Torelló a les dues regidores de JxCat que 
van prendre possessió de forma virtual al 
juliol després de la renúncia de la cap de 
llista, Neus Codina, i del número 2, Sebastià 
Raurell. 
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Torelló

Guillem Rico

“No hi ha volta de full que hi 
ha un problema d’incivisme i 
per això hi ha diferents línies 
d’actuació”, assegurava al ple 
d’aquest dilluns la regidora 
de Seguretat Ciutadana de 
Torelló, Elisabet Viñas (ERC-
JpT). Ho deia en resposta a 
la nova regidora de JxCat, 
Ester Ribas, que al torn de 
precs i preguntes negava 
que l’atracament al mossèn 
de Rocaprevera fa unes set-
manes fos un cas aïllat i hi 
afegia baralles i incivisme al 
centre, i fins i tot hi ha el cas 
d’una persona que tenia un 
gos de raça perillosa que ana-
va sense morrió i en va atacar 
un altre. Segons Viñas, “la 
Policia Local no solucionarà 
els problemes d’incivisme de 
la societat, és un problema 
d’arrel més profunda”, ja que 
la pandèmia “ha canviat l’oci 
nocturn” i n’han detectat 
a Rocaprevera i a d’altres 
punts. Viñas explicava que al 
juliol van fer una altra tro-
bada entre policia i Mossos 
per fer plans especialment 
per al cap de setmana i la nit 
i afirmava que “va baixar el 
nivell d’intensitat”. La regi-
dora remarcava que ja s’està 
treballant també amb Serveis 
Socials i amb Joventut i afe-
gia que es tracta d’un treball 
amb uns resultats que no són 
immediats i que per tant “no 
es veuen resultats al carrer 

Un espai per 
eliminar la 
bretxa digital, 
al barri de 
Montserrat

Torelló

G.R.

El ple de Torelló va aprovar 
dilluns per unanimitat una 
moció de la CUP amb la 
voluntat de garantir l’ac-
cés universal i igualitari a 
internet i l’alfabetització 
digital. La idea ja va sorgir 
al ple del juliol, quan es va 
fer referència al tancament 
de l’oficina de CaixaBank 
del barri de Montserrat, 
on ara ja només hi ha un 
caixer, a la qual ara s’hi 
afegeix el tancament del 
BBVA, per la qual cosa a 
la zona, amb una població 
envellida, només hi que-
darà un sol caixer. Segons 
Cesc Manrique (CUP), 
amb la pandèmia han aug-
mentat els processos en 
línia en molts àmbits i per 
això la moció també plan-
teja un pla de formació a 
l’espai que es preveu habi-
litar on hi ha la biblioteca 
del barri. L’alcalde, Marçal 
Ortuño (ERC-JpT), es va 
comprometre a estudiar la 
proposta per desenvolu-
par-la amb el pressupost de 
l’any que ve i poder tirar 
endavant tots els punts 
que inclou. Roser Roma 
(PSC) va demanar que es 
plantegin també espais 
similars en altres punts del 
municipi.

si no apareix la policia, que 
dona resposta immediata”. 
I afegia que “aquí, com a 
tot arreu”, ja que es dona en 
diferents municipis del terri-
tori, “no és un treball fàcil”. 
Davant la sensació d’insegu-
retat per part dels veïns que 
manifestaven des de JxCat, 
Viñas afegia que segons les 
dades policials “tenim un 
dels municipis més segurs 

d’Osona i de Catalunya”.
Des de JxCat reivindicaven 

augmentar la plantilla de la 
policia fins a 30 agents, un 
aspecte que ja van manifestar 
en el mateix ple en el marc de 
la modificació de la relació 
de llocs de treball que es va 
aprovar al juliol, a la qual 
faltava adequar l’annex refe-
rent a la Policia Local. Segons 
la regidora de Recursos 

Humans, Mercè Faja (ERC-
JpT), hi han incorporat les 
modificacions referents a la 
productivitat i als torns o els 
festius. Faja va dir que “ara 
s’ha acabat un treball impor-
tant” però que cal consolidar 
l’equip, i va afegir que si 
sorgeixen noves necessitats 
caldrà incloure-les a la rela-
ció de llocs de treball, que va 
definir com una eina “viva”.

Ribes de Freser

Isaac Muntadas

La nova pista de pàdel de 
Ribes de Freser ja funciona a 
ple rendiment des de l’inici 
d’aquest mes de setembre. 
El més important és que els 
ocells ja no hi moren per xo-
car contra els vidres, perquè 
s’hi han incorporat uns vinils 
amb l’anagrama de l’Ajunta-
ment a la part central i uns 
de color negre amb forma 
d’ocell a la zona superior. 
“Només hi topa algun animal 
de companyia, però els ocells 
l’esquiven”, deia l’alcaldessa, 
Mònica Santjaume (JxRi-
bes), al ple de dilluns. La 
pista també ha incorporat un 
sistema de reserva digital a 
través d’una aplicació mòbil. 
Santjaume va apuntar que 
té una “afluència important 

d’usuaris” de Ribes de Freser 
i de tota la vall.

Al plenari també es va 
aprovar per unanimitat una 

Sara Méndez 
(TfR-AM) renuncia 
com a regidora
Ribes de Freser Per sor-
presa, al final del ple, l’edil 
de Tots Fem Ribes-AM 
(ERC) Sara Méndez va 
anunciar la seva renúncia 
com a regidora perquè “la 
política no és com m’es-
perava i ser regidora de 
l’oposició perjudica el meu 
negoci”. El consistori va 
agrair-li la implicació i van 
destacar la seva feina a la 
comissió de Medi Ambi-
ent.

modificació de crèdit desti-
nada a cobrir els costos de la 
renovada plaça de Bruguera, 
que va patir els efectes del 
temporal Glòria. El consistori 
utilitzarà part del romanent 
de la rebaixa de les contrac-
tacions de la residència que 
ha sobrat de la reforma de les 
calderes, la millora del pavi-
ment exterior i l’adquisició 
d’una nova cambra frigorífi-
ca. La plaça va sortir a licita-
ció per un import de 60.000 
euros –es va adjudicar per 
52.000–, però hi ha hagut un 
increment del preu de 16.000 
euros. Santjaume va explicar 
que només falta posar-hi el 
mobiliari urbà, que es farà 
el 2022. L’alcaldessa també 
espera que aviat es comenci a 
pintar la façana del Casal de 
Cultura: l’obra ja està adju-
dicada.

Els ocells ja no xoquen contra els 
vidres de la pista de pàdel de Ribes 

El Consell Comarcal d’Osona 
envia la proposta del nou servei 
de deixalles als ajuntaments
Vic

G.F.

Amb l’empresa Recollida de 
Residus d’Osona (RRO) en 
fase de liquidació, el Consell 
Comarcal va articulant la 
nova institució que li aga-
farà el relleu. En el plenari 
d’aquest dimecres es va fer 
l’aprovació definitiva de la 
creació del nou servei de 
recollida selectiva, neteja 
viària i deixalleria amb els 
vots favorables dels conse-
llers i conselleres d’Esquerra, 
Junts, Independents i el PSC, 
i l’abstenció de la CUP. Més 
enllà del tràmit administra-
tiu, això significa que els 37 
ajuntaments que volen man-
tenir el servei amb el Consell 
Comarcal “rebin la proposta 
de conveni que els hem dis-
senyat per cobrir el servei 

que voldran oferir”, explica 
el conseller delegat del cicle 
de residus, Albert Castells. 
Un cop cada ajuntament hagi 
validat la proposta a través 
del seu ple municipal, serà 
retornada al Consell Comar-
cal, i amb totes elles es redac-
tarà el nou contracte del 
servei de deixalles comarcal i 
es posarà a licitació. 

Castells apunta que serà 
un procés de licitació impor-
tant, perquè el nou servei 
de deixalles comportarà 
que l’empresa que guanyi el 
concurs haurà de fer front “a 
passos importants en la ges-
tió d’escombraries de molts 
municipis”, així com també 
una important renovació 
“en maquinària i camions de 
recollida”. La intenció es lici-
tar el servei entre finals del 
2021 i principis del 2022.

L’incivisme, en el punt de mira
JxCat denuncia al ple que hi ha inseguretat a Torelló, i l’equip de govern assegura que 

estan fent accions per solucionar-ho de forma transversal més enllà de la policia
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Vic tindrà a partir de dilluns una 
subcomissaria de policia al sud

La Guàrdia Urbana hi desplaçarà l’equip que rep les denúncies. Al nord, s’haurà d’anar als Mossos

Vic

V.P.

Fins ara qualsevol veí de 
Vic que havia de posar una 
denúncia a la policia havia 
de desplaçar-se a l’Era d’en 
Sallés, on a pocs metres de 
distància s’hi concentren 
la comissaria de la Guàrdia 
Urbana i la dels Mossos 
d’Esquadra. Des de dilluns, 
els veïns dels barris del sud 
de la ciutat disposaran d’una 
subcomissaria al número 
34 del carrer Virrei Avilés 
on s’hi traslladarà l’equip 
de denúncies i atestats. No 
es dupliquen serveis, sinó 
que se’n traslladen alguns a 
aquesta nova subcomissaria 
des d’on es donarà servei 
a tota la ciutat. La Guàrdia 
Urbana recollirà denúncies 
en aquesta subcomissaria del 
barri del Remei de dilluns 
a diumenge entre les 6 del 
matí i les 10 del vespre, i qui 
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Fotografia dels agents que van rebre una distinció dimecres durant la celebració de la festivitat del seu patró 

vulgui continuar fent-ho a 
l’Era d’en Sallés podrà anar a 
la comissaria dels Mossos.

La nova subcomissaria de 
la Guàrdia Urbana també 
serà la seu de l’equip de 
proximitat –format per un 

caporal i 10 agents– des d’on 
sortiran cada dia per anar 
a donar servei als diferents 
barris de la ciutat. El K9, la 
patrulla canina de la Guàr-
dia Urbana, que cobreix el 
torn de tarda-vespre, tam-

bé tindrà la subcomissaria 
del Remei com a punt de 
referència des d’on donar 
servei a tota la ciutat. Amb 
l’obertura de la subcomissa-
ria –que s’inaugurarà aquest 
dissabte amb una jornada 

de portes obertes de 10 del 
matí a 2 del migdia– es vol 
donar resposta a dues proble-
màtiques. D’una banda, que 
la comissaria de l’Era d’en 
Sallés anava quedant petita 
per l’increment de plantilla i 
serveis de la Guàrdia Urbana 
i de l’altra, una demanda per 
part dels veïns del sud de la 
ciutat. Tot i que les estadís-
tiques policials no detecten 
una activitat delinqüencial 
superior a la resta de barris 
de la ciutat, “els veïns del 
Remei guanyaran amb per-
cepció de seguretat”, asse-
gura Antoni Jurjo, cap de la 
Guàrdia Urbana de Vic.

Per acollir la subcomissaria 
de la Guàrdia Urbana, s’ha 
hagut d’adequar el local del 
carrer Virrei Avilés, on ara 
ja hi havia l’oficina d’atenció 
ciutadana de l’Ajuntament. 
S’hi han invertit uns 100.000 
euros en climatització, segu-
retat i nous espais. L’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament, així com 
l’equip del servei de media-
ció, es mantindrà en aquest 
mateix local fins que s’in-
auguri la Biblioteca Pilarín 
Bayés, on es traslladarà de 
forma definitiva, segons 
explica la regidora de Convi-
vència i Seguretat, Elisabet 
Franquesa.

AL CARRER MESTRE QUER 
EXPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES ARTESANS 
Formatges, embotits, mel, pa, coques, cosmètica na-
tural, joies, complements, bijuteria, joguines, treballs 

amb fusta, patchwork,  etc.

PARADES DE COMERCIANTS 
I ENTITATS DEL BISAURA 

A LA PISTA MUNICIPAL

CONCURS DE MUNYIR LA VACA
Categoria adult i infantil.

ESPAI RE-CREA
Jocs de fusta creatius, 
enginyosos i participatius.

SHOWCOOKING 
DEMOSTRACIÓ DE CUINA 
Elaboració de dos plats principals 
i unes postres amb productes del 
Bisaura  a càrrec d’Isidre Vila.

CONCERT DE LA CORAL 
A CAPPELLA “DOS X QUATRE” 

VERMUT de QUILÒMETRE 0 
Gaudeix d’un tast de la gastronomia 
del Bisaura. Tapes elaborades 
per Carns i Embotits Collfred 

 Mesures de la COVID:

Recinte perimetrat · Ús obligat de la mascareta · Gel a l’abast de tots els assistents a l’entrada · Distància social de seguretat

€ €

#recolzemlacultura  #laculturaessegura
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L’agent 1.072, el més guardonat
Vic “Tenir sort de ser en el moment i al lloc 
adequats” ha comportat que Sergi Gimeno, 
l’agent 1.072, rebés quatre reconeixements 
per actuacions que ha portat a terme. Una 
d’aquestes, per exemple, va ser quan estava 
fora de servei en un supermercat i va obser-
var com dues persones s’amagaven ampo-
lles de licor, les va identificar a la sortida i 
posteriorment al seu vehicle hi van trobar 
productes per valor de 1.000 euros. En una 
altra ocasió, en un robatori amb força a la 
matinada va entrar i va aconseguir retenir 
els lladres. “El reconeixement és una moti-
vació per a la plantilla”, deia.

La jubilació del 1.025
Vic Ovidi Montero ha deixat de ser l’agent 
1.025 després de 37 anys al cos policial viga-
tà. Fa gairebé un any es va jubilar i aquest 
dimecres va rebre un reconeixement a la 
seva trajectòria. El canvi des que va comen-
çar fins que ha plegat ha estat “radical”, tant 
pel que fa a la comissaria com pels vehicles 
o els protocols de treball. I també ha can-
viat el tipus de delictes. Ell, recordava, va 
començar en un moment en què es donaven 
molts casos de trencaments de vidres de cot-
xes per endur-se els radiocassets i ara, afegia, 
hi ha més furts en supermercats, robatoris 
amb violència o estrebades de bosses de mà.

El cos policial vigatà posa en valor la feina 
feta en dos anys marcats per la Covid-19

Reconeixement  
a la tasca dels agents

Vic

Guillem Rico

Posar en valor la tasca d’una 
vintena d’agents per gairebé 
una quinzena d’actuacions, 
però també de la resta d’in-
tegrants del cos, els agents 
cívics i l’equip de mediació 
en una època complicada 
per la pandèmia. Era un dels 
objectius de l’acte que es va 
fer aquest dimecres al pati 
de la comissaria de la Guàr-
dia Urbana de Vic en el marc 
de la festa del seu patró, Sant 
Miquel Arcàngel. El reconei-
xement als mèrits aglutinava 
també els del 2020, ja que 
l’any passat no es va poder 
celebrar el que dimecres 
anomenaven “la nostra festa 
major”. Detencions per delic-
tes contra la salut pública 
per tinença o tràfic de dro-
gues, una identificació en 
un control policial en què es 
va detectar una persona que 

tenia 12 ordres de detenció 
amb diferents identitats, 
persecucions que van acabar 
amb lladres detinguts al cen-
tre de la ciutat o la detenció 
també d’una persona que 
en un concert havia abusat 
sexualment de tres menors 
són algunes de les accions 
per les quals es va lliurar el 
diploma als agents. 

La regidora de Convivència 
i Seguretat, Elisabet Fran-
quesa (JxCat), va remarcar 
que “durant la pandèmia heu 
estat al peu del canó del dia 
a dia; heu estat a l’alçada”, 
i afegia que era “conscient 
que heu tingut entrebancs”. 
Franquesa va posar èmfasi a 
la convivència i va apuntar 
que Vic “ha de ser exemplar” 
i un “referent” per a la resta 
de Catalunya. 

El cap de la Guàrdia 
Urbana, Antoni Jurjo, va 
agrair la tasca del cos “en els 
moments més durs i crítics” 

de la Covid-19, en què esta-
ven a primera línia i man-
caven mascaretes, guants o 
gel –va recordar que un dels 
agents va fer una barreja 
casolana per poder-ne dispo-
sar–. Subratllava que “el més 
important és que ens vam 

creure la nostra tasca” i que 
“no vam ser ni condescen-
dents ni paternalistes”. Jurjo 
va afegir que actualment hi 
ha un “empitjorament de la 
seguretat i la convivència per 
exemple pels botellots”, ja 
que deriven en molèsties als 

veïns, destrosses, atemptats 
contra la llibertat sexual o 
fins i tot contra els mateixos 
agents. El cap de la Guàrdia 
Urbana va remarcar que “no 
es tracta d’un problema poli-
cial” i que s’ha d’afrontar de 
forma transversal. 

C. Sant Antoni, 1, entresol
08500 Vic
Tel. 93 886 30 44

vic@flmexperts.com
www.flmexperts.com

FLM Experts Legals i Comptables és una firma de serveis professionals orientada a 
donar solucions transversals en els àmbits Fiscal, Laboral, Mercantil i Comptable.

Com a Business Alliance de Crowe Global, col·labora amb els integrants de la 
xarxa nacional i internacional en àmbits com serveis d’auditoria, consultoria,
i assessorament legal i tributari especialitzat.

Friotex SL C. Ripoll, 31 - Vic - 93 889 00 26 - zona@zonasol.cat
        C. Florenci Valls, 1 - Igualada - 93 804 55 09 - admin@friotex.com

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2, ...

S.A.T.
Servei manteniment 24/365

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Camprodon

Jordi Remolins

A la camprodonina Meritxell 
Aulinas se li ha girat feina. 
Les erupcions recents de 
Fagradalsfjall a Islàndia, 
l’Etna a Sicília, i sobretot el 
Cumbre Vieja de La Palma, 
a les Canàries, han posat 
a primera línia del focus 
informatiu la vulcanologia 
i la geologia en les últimes 
setmanes. Ella fa 19 anys que 
ensenya a la Universitat de 
Barcelona, just des que va 
acabar la carrera de Geologia, 
en la qual es va especialitzar 
en petrologia i geoquímica, 
dues disciplines directament 
vinculades als volcans. La 
seva feina continua sent 
l’estudi de les roques i la 
informació que ens donen, 
també dels volcans, tot i que 
“dubto sobre si puc definir-
me com a vulcanòloga”.

L’origen d’aquesta passió 
cal buscar-la ja en la seva 
joventut. A Camprodon, 
potser per la proximitat amb 
la Garrotxa i les visites als 
volcans Croscat, Montsacopa 
o Santa Margarida, ja li cri-
dava l’atenció aquesta branca 
quan va començar a estudiar 
Geologia, i per això va rela-
cionar-hi la tesi del doctorat 
a Gran Canària el 2008. Ara 
mateix la seva recerca està 
centralitzada a les illes Canà-
ries, la Garrotxa i l’Antàrtida, 
tot i que no necessàriament 
li cal desplaçar-s’hi sempre. 
El laboratori és el seu hàbitat 
natural, perquè per responsa-
bilitats familiars no pot tras-

Una camprodonina experta en volcans
 Meritxell Aulinas, professora a la Universitat de Barcelona, espera que l’erupció  

a La Palma generi vocacions en geologia

Meritxell Aulinas és de Camprodon, però actualment viu a Torrelles de Llobregat

lladar-se sovint durant dos 
o tres mesos, però en canvi 
“puc estudiar les mostres 
que ens hi arriben”, afirma. 
Actualment i per motius 
de feina viu a Torrelles de 
Llobregat (Baix Llobregat), 
tot i que puja a Camprodon 
“sempre que en tinc ocasió”.

Si els meteoròlegs afir-
men que els episodis de mal 
temps els apassionen molt 
més que els de sol i bonança, 
Aulinas assenyala que en 
el cas de les erupcions hi 
ha una dualitat més com-
plicada: “Per una banda hi 
ha gent afectada i drames 
personals, i això no m’agrada, 
però també és cert que amb 
cada cas aprenem més sobre 

com funcionen els volcans”. 
El que té molt més clar és 
que malgrat les malvestats 
que els humans provoquem 
sobre el planeta, aquest és un 
fenomen natural que “obeeix 
a la dinàmica de la Terra, 
governada per la tectònica de 
plaques i la temperatura en 
segons quines profunditats”. 
I especifica que la Terra és 
un planeta viu, molt dinàmic 
i en absolut estàtic i, per 
tant, que “és normal que s’hi 
produeixin terratrèmols i 
volcans”.

Així com en meteorologia 
mig país està pendent de les 
previsions, en vulcanologia 
és molt més complicat de 
fer-ne. Aulinas recorda que 

les Canàries són illes volcàni-
ques actives que han tingut 
fenòmens “durant els últims 
10.000 anys”. A més a més, 
La Palma és una illa molt 
activa, i que s’hi produeixi 
una erupció “no ens ha d’es-
tranyar pel context geològic”. 
Diferent és poder predir 
quan i on se’n produiran de 
noves, perquè “la geologia 
no es troba encara en aquest 
punt”. Tot i així, l’Institut 
Geogràfic Nacional, que rea-
litza el monitoratge canari, 
ja va detectar un eixam de 
sismes a Cumbre Vieja a 
partir de l’11 de setembre. 
Augurar si en un futur més 
o menys proper pot haver-hi 
un cas similar a la Garrotxa 

“no és descartable, encara 
que sigui molt difícil que 
es produeixi”, diu Aulinas. 
La que limita amb Osona i 
el Ripollès també es tracta 
d’una zona volcànica activa, 
però com més temps passa 
més complicat és que hi hagi 
erupcions.

La feina d’Aulinas d’ençà 
que la lava va començar a 
fluir pel cràter del volcà 
de La Palma ha continuat 
sent la recerca, la gestió i la 
docència, tot i que alterades 
per les moltes trucades de 
telèfon que ha rebut. “He 
hagut de trobar escletxes 
en el meu temps per estar 

pendent de l’actualitat i ate-
nent demandes com la d’EL 9 
NOU”, reconeix, però alhora 
és conscient que no estar en 
primera línia li ha permès 
viure-ho més relaxadament. 
Això sí, espera que l’expo-
sició mediàtica regeneri les 
vocacions lectives, molt toca-
des en aquesta última època 
en què els alumnes “sovint 
ens arriben rebotats perquè 
no entren en altres carreres”, 
lamenta Aulinas. Tot i que 
els acaba agradant la geolo-
gia, té la percepció que tal 
com està muntat el sistema 
educatiu “les ciències han 
patit un retrocés, i en espe-
cial la nostra”. O sigui que el 
fet que les paraules geòleg o 
vulcanòleg hagin aparegut 
fins i tot a la sopa pot ser, al 
cap i a la fi, una bona notícia.

Ara mateix la 
seva recerca 

se centra a les 
illes Canàries, 
la Garrotxa i 
l’Antàrtida

EL 9 NOU i Vicreu regalen una 
barbacoa portàtil
Vic Aquesta setmana es va fer el sorteig 
d’una barbacoa Weber Traveler valorada en 
500 euros que sortejaven EL 9 NOU i Vicreu. 
La guanyadora va ser Fanny Fontanellas, 
que la va recollir de mans de Jordi Roca, cap 

de Publicitat d’EL 9 NOU, i Montse Serra, 
de Vicreu. Per aconseguir-la calia seguir el 
perfil d’Instagram d’EL 9 NOU (@el9nou) i 
el perfil de Vicreu (@vicreu), etiquetar tres 
amistats i posar “m’agrada” a la publicació. 
La proposta ha tingut més de 1.500 comen-
taris a la xarxa social.
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La pàgina 
d’el9club canvia 
d’imatge

Vic Coincidint amb l’inici de 
la nova temporada cultural 
i la represa dels espectacles 
després de l’estiu, la pàgina 
d’el9club que surt en les 
edicions en paper d’EL 9 
NOU canvia de disseny. Els 
subscriptors hi trobaran la 
informació bàsica (tipus 
d’espectacle, població, dia, 
hora i quina oferta tenen) i 
per aprofundir en el contin-
gut de la proposta hauran 
d’entrar a la pàgina web. La 
nova pàgina incorpora dos 
codis QR, un que porta direc-
tament a la pàgina web des 
d’on s’hauran d’apuntar al 
sorteig, i l’altre que dirigeix 
a l’apartat de la web des d’on 
es descarreguen les targetes. 
El venciment de la targeta va 
lligat a la validesa de la subs-
cripció. 

Sant Joan acull el 
Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs

Sant Joan de les Abades-

ses L’Institut Ramon Munta-
ner, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Coordina-
dora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana organitzen 
aquest cap de setmana a Sant 
Joan de les Abadesses el 
XII Col·loqui Internacional 
d’Estudis Transpirinencs. 
Comença aquest divendres 
i s’allarga fins diumenge i la 
temàtica d’enguany són els 
pobles abandonats. La ins-
cripció ja està tancada però 
tots els interessats podran 
seguir les ponències a través 
del canal de YouTube de 
l’Institut. Entre d’altres, es 
presentarà el macroprojecte 
“Pobles abandonats: una 
herència universal per al 
coneixement i desenvolupa-
ment del territori”.
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A L'HORTA DE LA
SÍNIA

T U  H I  P I N T E S  M O L T !

VINE A PENJAR LA TEVA BANDEROLA I

EMPORTA'T UNA FOTO!

Taller dissenya el parc amb les arquitectes
"Globus Vermell"

Inauguració del mural de l'artista Doa Ocampo

ATLANTIS - Teatre de carrer amb la companyia
"Una Mika"

Espectacle de batucada "Batec d'un somni"

Acció participativa i disseny comunitari
de l'espai públic

11-13h i
17-18:30h

18:00h

18:30h

19:00h

Divendres, 1 d’octubre de 202120

Campdevànol

Isaac Muntadas

En el darrer ple del Consell 
Comarcal del Ripollès, el 
conseller d’ERC i alcalde de 
Llanars, Amadeu Rossell, va 
exposar que un veí del mu-
nicipi de segona residència, 
Joan Folguera, havia hagut 
d’anar fins a la Vall d’Hebron 
de Barcelona per rebre l’an-
tídot després que un escurçó 
el mossegués a la mà quan 
treballava al seu hort, ja que 
a l’Hospital de Campdevànol 
no disposaven del remei. 
Rossell va demanar si es 
podia buscar una solució 
perquè la gent que es troba 

amb aquesta circumstància 
no s’hagi de desplaçar fins a 
la capital catalana. 

En declaracions a EL 9 
NOU, el president del Con-
sell, Joaquim Colomer, va 
revelar que l’endemà de tenir 
coneixement dels fets va 
trucar al gerent de la Regió 
Sanitària de Girona, el doctor 
Miquel Carreras, per dema-
nar explicacions. El doctor va 
assegurar-li que està al cas 
que ni a Campdevànol ni a 
Vic ni a Olot hi ha l’antídot, 
perquè el tenen concentrat a 
Barcelona, en hospitals com 
la Vall d’Hebron o el Clínic, 
“ja que es registren molt 
poques picades d’escurçons”. 

Temps enrere a Campdevànol 
sí que n’hi havia hagut, “però 
es caducava amb facilitat”. A 
més, el sèrum antiviperí no 
es fabrica en cadena: s’extreu 
dels mateixos escurçons, és a 
dir que no es tracta d’un pro-
ducte comprable a farmàcia. 
Colomer va suggerir a Car-
reras que l’hospital de refe-
rència per tenir-lo fos el de 
Campdevànol, perquè “a pas-
seig de Gràcia de Barcelona 
no hi ha escurçons”. 

A Carreras va agradar-li la 
idea i es va comprometre a 
parlar-ho amb Salut. A més 
a més, Colomer explica que 
estudiaran on es produeixen 
més mossegades durant l’any.

El Consell del Ripollès proposa que 
Campdevànol concentri l’antídot 
per a mossegades d’escurçó

Tres detinguts  
per agredir policies  
de Torelló

Torelló

EL 9 NOU

Tres persones d’entre 17 i 19 
anys detingudes és el resultat 
dels incidents protagonitzats, 
aquest dimarts a la nit, per 
un grup al parc de la ronda de 
les Pollancredes de Torelló. 
Segons la Policia Local, poc 
abans de les 11 van detec-
tar un grup amb dos gossos 
perillosos corrent lliures 
pel parc. En advertir-los que 
els animals havien d’anar 
lligats, van insultar els agents 
i fins i tot “els van assetjar i 
escridassar a pocs centíme-
tres de la cara”, amb algun 
intent d’agressió i de fer-los 
perdre l’equilibri per caure 
a terra, expliquen. Davant 
l’increment de la violència 
dels individus, hi va anar una 
altra patrulla i “a la vista de 
la persistència de l’hostilitat 
del grup”, asseguren, es va 
demanar suport als Mossos 
d’Esquadra. Els agents van 
patit lesions lleus i superfici-
als i desperfectes en l’unifor-
me policial. Un dels gossos de 
raça perillosa va ser intervin-
gut preventivament ja que 
no disposava d’acreditació de 
possessió legal.

Abocament il·legal de runa a Torelló
Torelló La policia de Torelló va denunciar una persona a qui 
van enxampar quan descarregava pedres i blocs de formigó 
al polígon de la Caseta, on es detecten abocaments il·legals. 
La furgoneta es va immobilitzar perquè no disposava d’as-
segurança i no tenia la ITV en vigor.

Crema un cotxe al mig del carrer a Manlleu
Manlleu Un vehicle va quedar totalment calcinat aquest 
dimecres a la matinada al mig del carrer d’Alta Cortada de 
Manlleu. Per ara es desconeixen les causes del foc, que va 
tenir lloc cap a 2/4 de 3 i que es va donar per extingit al cap 
d’una hora. Segons els Bombers, no hi va haver ferits.

Roba a Manlleu 
amb una pistola 
d’aire comprimit

Manlleu

T.V.

La Policia Local de Manlleu 
va detenir dimecres a les 10 
del matí un home que quatre 
hores abans, pels volts de les 
6, havia entrat a robar en un 
bar del municipi amenaçant 
els propietaris amb una pis-
tola d’aire comprimit. Aques-
ta setmana, i gràcies a un 
agent fora de servei, el cos 
també ha resolt un robatori 
en un habitatge i ha pogut 
recuperar part del botí.

El regidor de Seguretat Ciu-
tadana (JxCat), Arnau Rovira, 
assegura que un àudio que ha 
corregut per diversos grups 
de WhatsApp alertant sobre 
una agressió al guàrdia de 
seguretat d’un supermercat, 
així com d’un atracament a 
punta de pistola en una botiga 
multiproducte, “diu coses que 
no són certes. Combina fets 
de temps enrere amb alguns 
de recents i d’altres que 
directament no han succeït”. 
Demana calma i, a banda de 
l’elevat índex de resolució de 
delictes, recorda que tenen 
previstes mesures preventives 
com instal·lar diverses càme-
res de videovigilància.
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Adif estudia instal·lar a Ripoll una base 
de manteniment de combois ferroviaris

Les inversions i llocs de treball allunyarien els temors pel possible tancament del servei actual

Ripoll

Jordi Remolins

Fa tot just dos anys i mig que 
a Ripoll hi havia el temor 
que Adif tanqués la base 
de manteniment ferroviari 
que té al municipi. Mocions, 
reunions i demandes recla-
mant a Foment i a la mateixa 
empresa que garantís aquesta 
unitat i els treballadors que 
hi té destinats han començat 
a donar fruits. Ara per ara, 
més que patir pel tancament 
s’ha encès un llum a la fi del 
túnel. L’alcalde, Jordi Munell 
(Junts), va explicar en el ple 
de dimarts que en una reunió 
de principis de setembre amb 
la directora de Rodalies de 
Catalunya i el coordinador 
d’aquest servei, Pere Macias, 
va tenir coneixement que s’es-
tà estudiant establir a Ripoll 
una base de manteniment de 
combois de ferrocarrils que 
complementi la que ja existeix 

Desclassifiquen 
Palou com a sòl 
urbanitzable a 
petició dels veïns

Ripoll

J.R.
El sector de Palou de Ripoll 
no podrà ser urbanitza-
ble després que els veïns 
demanessin que es desclas-
sifiqués com a tal. El regidor 
d’Obres i Serveis, Joaquim 
Colomer (Junts), va qualifi-
car d’“inviable” desenvolu-
par-lo “a dia d’avui” perquè 
suposaria la urbanització 
de carrers, instal·lacions de 
clavegueram, llum, segure-
tat i enllaços a vies princi-
pals, a banda del pagament 
com a sòl urbà mentre que 
actualment és considerat sòl 
rústic. Després de diferents 
reunions amb els propieta-
ris, es va procedir a fer una 
votació que va donar vali-
desa a la proposta veïnal. La 
modificació incrementa fins 
a 132.803 metres quadrats el 
sòl urbà que s’ha convertit a 
no urbanitzable per part de 
l’equip de govern de Junts.

actualment de manteniment 
de vies des de Manlleu fins a 
la Tor de Querol.

Ripoll ja havia estat seu 
d’aquest servei durant dèca-
des, i encara es disposa d’un 

petit edifici taller que ara 
es podria ampliar per tal de 
donar servei als combois. En 
cas de concretar-se aquest 
projecte, Munell afirma que 
“generaria inversions i llocs 
de treball al poble”. L’Ajunta-
ment ha proporcionat a Adif 
informació sobre el pla urba-
nístic de Ripoll, quins són 
els terrenys d’ús ferroviari i 
l’ús del sòl amb l’esperança 
que pugui concretar-se en un 
futur pròxim.

La voluntat de Foment 
allunya de moment el fantas-
ma, destapat pels mateixos 
treballadors d’Adif el 2019, 
que es pogués acabar por-
tant la base de Ripoll a Vic, i 
traslladar els llocs de treball 
a Granollers o Maçanet de la 
Selva. Entre els serveis que 
ofereix la base ripollesa, hi 
ha l’observador que controla 
que no hi hagi perills a la via 
en el primer trajecte de cada 
jornada.

Ripoll

J.R.

Els conductors ripollesos 
que diumenge intentaven 
accedir al municipi per 
l’entrada nord de la variant 
de la C-17 venint des de 
Campdevànol o Ribes es van 
veure obligats a fer mitja 
hora de cua fins a l’entrada 
sud a causa d’un control 
policial que els ho impedia. 
El regidor d’ERC Lluís Or-
riols va demanar en el ple si 
aquesta actuació es repetiria 

en el futur, “perquè els vila-
tans en surten molt perjudi-
cats”. Dolors Vilata (Junts), 
regidora de Seguretat Ciuta-
dana, va especificar que 
s’havia tractat d’un “tema 
puntual per una incidència 
concreta” i que la voluntat 
és no provocar més cues. 
També va dir que tenen de-
manada una reunió amb el 
director del Servei Català de 
Trànsit, Ramon Lamiel, on 
entre altres aspectes volen 
exigir solucions per les cues 
de la C-17.

Mitja hora de cues per un control 
policial que impedia l’accés  
a l’entrada nord de la variant
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Mor Jaume 
Reixach, rector 
de Sant Julià  
i Vilalleons

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU 

Jaume Reixach Soldevila, rec-
tor de Sant Julià de Vilatorta i 
Vilalleons, va morir diumenge 
a la nit a l’edat de 91 anys, 
després de gairebé set dècades 
com a prevere. Nascut a la 
Gleva el 23 de juliol de 1930, 
va rebre l’orde del presbite-
rat el 1954 i va exercir a una 
desena de parròquies, entre 
les quals les de Sant Fruitós de 
Castellterçol, Santa Maria de 
Manlleu, Sant Martí d’Albars 
o Sant Pere de Torelló. També 
havia estat al capdavant de 
l’arxiprestat Guilleries-Con-
gost i membre de la Comissió 
econòmica del clergat o de la 
Junta de Casa Sacerdotal.

La missa per acomiadar-lo 
va tenir lloc dimarts a l’es-
glésia de Sant Julià, municipi 
on se l’ha enterrat. L’alcalde, 
Joan Carles Rodríguez, va 
agrair i reconèixer durant el 
ple de dilluns els seus més 
de 40 anys de servei al poble. 
També va traslladar el condol 
del consistori a familiars i 
feligresos. 

Jaume Costa i Benet
21è aniversari · 6-10-2000

El que s’ha estimat amb tot el cor i l’ànima

no ho arrencarà cap oblit.

Vic, octubre de 2021

Maria Cortacans i Roma
4t aniversari · 30-09-2017

Rosa Tomàs
i Godayol

Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 61 anys.

A.C.S.

El seu espòs, Joan Bruguera Puigdollers; fills, Anna i Joan; 
mare, Pepeta, vídua de Joan; mare política, Carme, vídua de 
Joan; germans, M. Assumpta i Isidre, Núria i Domi; germana 
política, M. Carme, vídua de Jaume; nebots, oncles, cosins i tota 
la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que 
la recordeu en les vostres oracions i us agraeixen les mostres de 
condol rebudes, així com l’assistència a la cerimònia de comiat.

Roda de Ter-Vic, octubre de 2021

Maria Glòria Capsada
i Casanova

La comunitat educativa de l’Institut Jaume Callís
dona el més sentit condol al professor

David Gallardo Capsada i a la seva família
per la mort de la mare.

Vic, octubre de 2021

Mn. Jaume Reixach
i Soldevila

Rector de Sant Julià de Vilatorta i Santa Maria de Vilalleons
i capellà custodi del santuari de Puig-l’agulla.

Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 91 anys.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta expressa el seu condol 
als familiars i a les dues parròquies del nostre municipi,

d’on era rector des de 1979.

Sant Julià de Vilatorta, octubre de 2021

Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta
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Condemnen un 
intent d’incendi 
a la seu d’Aliança 
Catalana a Ripoll

Ripoll

J.R.
Els grups de l’Ajuntament 
de Ripoll van condemnar 
majoritàriament durant el 
ple de dimarts l’atac que va 
patir la seu del partit Aliança 
Catalana el 10 de setembre. 
La regidora no adscrita Sílvia 
Orriols va explicar que durant 
la marxa de torxes que havien 
convocat Alternativa per 
Ripoll-CUP, Arran, el Casal 
La Metxa i Òmnium algú va 
llançar una de les torxes a la 
zona de la porta, provocant 
un petit incendi. El portaveu 
de la CUP, Aitor Carmona, tot 
i condemnar el fet, va recor-
dar-li que “qui sembra l’odi, 
recull la ràbia”, i va assenyalar 
que “segurament ho seguiran 
patint”. Els fets estan de-
nunciats als Mossos i Orriols 
ha demanat a l’Ajuntament 
les imatges de les càmeres 
del barri vell. La moció que 
demanava que l’Ajuntament 
es presentés com a acusació 
particular en denúncia contra 
delicte d’odi va ser refusada 
per la resta de regidors.

Sessió de treball 
sobre la dignificació 
de les cures, a Ripoll

Ripoll El casal de joves El 
Galliner de Ripoll acull 
aquest dissabte la sessió de 
treball “Quin model de cures 
volem per al futur? Dignifi-
quem el treball de cures des 
de l’economia social i soli-
dària”. L’organitza el Cercle 
Garrotxa Ripollès i la XES 
Ripollès i es farà entre les 10 
del matí i les 2 del migdia. 
Segons els organitzadors, la 
crisi sanitària de la Covid-19 
ha evidenciat moltes man-
cances en les tasques d’aten-
ció a les persones.

Jornada per definir 
com ha de ser el parc 
de la Sínia de Vic 

Vic L’Ajuntament de Vic 
organitza aquest dissabte 
una jornada participativa 
per definir conjuntament la 
millora del parc de l’Horta de 
la Sínia, un espai que es con-
vertirà en un nou refugi cli-
màtic. A partir de les 10 del 
matí es farà un taller per dis-
senyar el parc amb les arqui-
tectes de Globus Vermell. A 
les 6 de la tarda s’inaugurarà 
el mural de gran format de 
l’artista Doa Ocampo i des-
prés hi haurà teatre de carrer 
i una batucada.

Mossèn Jaume ha estat vet-
llant durant més de 40 anys 
per les parròquies de Sant 

Julià de Vilatorta i Santa Maria de Vilalleons. 
D’ell en perviuran les obres d’adequació dels 
temples. De fet, d’abans de venir de rector al 
nostre poble l’any 1979, en queda el record 
d’haver asfaltat el camí fins al santuari de 
Bellmunt, quan ell encara estava a Sant Pere de 
Torelló.

A risc de deixar-me obres importants, a Sant 
Julià va reformar el presbiteri, va instal·lar el 
sistema de calefacció, s’ordenaren les sales 
de dalt l’església i l’interior del campanar. 
Moment emotiu fou la benedicció de les noves 
campanes, que toquen des de l’any 1995. No fa 
gaires anys, es posà un terra nou a tot el tem-
ple.

Ell sempre recordava que Sant Julià i Vilalle-
ons eren dues parròquies diferents. S’encoma-
nava a la Mare de Déu de Puig-l’agulla, tant a 
la seva església de Vilalleons, on habilità la rec-
toria com a casa de colònies, la Llar Montagut, 
i també automatitzà el repic de les hores, com 
en el seu santuari, on promové la millora dels 
accessos, la continuïtat del servei de restaurant 
o la millora de l’interior del temple.

Ha exercit el rectorat tots aquests anys sense 
perdre mai la compostura ni aquell punt d’ho-
nor que el caracteritzava. Fidel defensor de 

l’ortodòxia cristiana, ha estat nomenat durant 
el seu sacerdoci en diversos òrgans del Bisbat 
de Vic. Personalment, em sorprenia la vida 
austera, rutinària, sense grans pretensions, 
que portava. Amb un servei ferri vers les parrò-
quies que regia, vers la diòcesi i, en definitiva, 
vers l’Església.

La feligresia també el recordarà com a gran 
organitzador d’excursions. L’1 de maig era data 
senyalada per la visita acostumada a algun san-
tuari marià. Només estava satisfet si la sortida 
era rodona. També impulsà grans viatges comu-
nitaris, cap a Roma o Terra Santa, de record 
inesborrable pels qui n’havien participat.

Ha rebut sepultura complint la seva última 
voluntat: a la capella del cementiri de Sant 
Julià, on són enterrats els rectors. Tal com 
resa la làpida: “Quibus sacerdotale donasti 
meritum quaesumus domine dones et praemi-
um. RIP”.

Joan Carles 
Rodríguez  
Alcalde de Sant Julià de 
Vilatorta
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Mots de comiat a mossèn Jaume 
Reixach, rector de Sant Julià

Primera missa de Mn. Reixach, el 8 de desembre de 1954
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Suport de CaixaBank  
al projecte Teledfo 
Vic CaixaBank, a través d’una 
aportació de 10.000 euros de 
la Fundació La Caixa, ha donat 
suport al projecte Teledfo 
de l’Associació Diversitat 
Funcional d’Osona (ADFO). 
Teledfo és un sistema gami-
ficat de telerehabilitació que 
busca millorar la qualitat de 
vida de les persones amb lesi-
ons cròniques, reduint el risc 
d’exclusió social induït per un 
deteriorament físic. A la foto, 
Antoni Noguera i Montse 
Benítez, de CaixaBank, amb la 
presidenta de l’ADFO, Carme 
Canyelles.

Caminada per 
l’esclerosi múltiple,  
a Taradell

Taradell Empara Osona i 
l’Associació d’Esclerosi Múl-
tiple d’Osona han organitzat 
diumenge una caminada 
solidària. La sortida serà des 
de la plaça de les Eres a les 
9 del matí i constarà d’un 
recorregut d’1,5 quilòme-
tres d’anada i 1,5 de tornada 
apte per a totes les edats i 
per a tot tipus de cadires de 
rodes. El preu és de 10 euros 
i inclou l’esmorzar. També es 
pot participar en el sorteig 
d’una llumineta en la qual 
col·laboren 57 establiments.

Participació osonenca 
i ripollesa  
a l’Oncotrail

Vic/Ripoll La cursa per 
equips Oncotrail, que té 
com a objectiu recaptar fons 
per millorar la qualitat de 
vida dels malalts de càncer, 
comptarà aquest cap de set-
mana amb equips d’Osona 
i el Ripollès. Els equips que 
participen a la cursa –de 100 
quilòmetres i que es desen-
volupa pel Baix Empordà– 
han de fer un donatiu a la 
Fundació Oncolliga Girona 
per un import mínim de 
1.000 euros. L’equip de la 
UVic ja n’ha recollit 1.360.

“Vic té una capacitat inaudita de 
mobilització en temes solidaris”
Entrevista a Oriol Brutau, president de la comissió organitzadora d’Il·lusions a Taula
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Oriol Brutau, aquest dimecres al principi del carrer de la Ramada de Vic

Vic

Víctor Palomar

El Rotary Club de Vic-Osona 
ha aconseguit 56.850 euros en 
la setena edició del projecte 
Il·lusions a Taula. Aquests 
diners aconseguits gràcies 
a la solidaritat de desenes 
d’empreses i entitats de la 
comarca es destinaran a 
projectes d’integració de per-
sones vulnerables de la Fun-
dació Humanitària Doctor 
Trueta i la Fundació Tapís.

Per a qui no us conegui 
encara, com explicaria qui 
són i a què es dedica el 
Rotary?

El Rotary Club de Vic-
Osona forma part del Rotary 
Internacional, una entitat 
mundial d’acció social a la 
comunitat. Té dos vessants: 
un de projectes d’abast mun-
dial que treballa per exemple 
per fer arribar aigua potable 
o l’erradicació de la poliome-
litis a tots els països i un altre 
a escala local, que ens orga-
nitzem per estar molt atents a 
les necessitats i requeriments 
per poder aportar el màxim 
a les nostres comunitats. 
Actualment al Rotary Club de 
Vic-Osona som una trentena 
de membres i estem sempre 
oberts a tothom qui vulgui 
col·laborar i formar-ne part.

Sumant les set edicions 
celebrades fins ara d’Il·
lusions a Taula han aconse·
guit més de mig milió d’eu·
ros. Són molts diners, no?

Vist en termes absoluts són 
molts, però segurament hi 
ha moltes més necessitats al 
territori que requeririen més 
recursos. El que sí que podem 
dir és que en cada edició hem 
pogut cobrir el 100% o gai-
rebé el 100% dels recursos 
necessaris per als projectes 

escollits. I ho sabem perquè 
en fem un seguiment a llarg 
termini per assegurar que es 
van aconseguint els objectius 
pels quals es van demanar els 
diners.

Els costa convèncer les 
empreses que destinin una 
part dels seus beneficis a 
projectes solidaris?

El primer punt és escollir 
objectius que siguin cla-
rament necessaris per a la 
comunitat. No podem fer un 
castell de cartes. Hem de ser 
molt conscients i curosos que 
el projecte tingui un impacte 
real. Si això passa, se suavitza 
el camí. I en segon lloc, hem 
de ser molt transparents 
perquè la gent confia en el 
Rotary Club a l’hora de fer 
les seves aportacions, que 
van molt més enllà d’aquest 
mig milió d’euros perquè 
l’organització del sopar soli-
dari, que aquest any no s’ha 

pogut fer per la pandèmia 
i que havia arribat a reunir 
fins a 900 persones, també té 
un cost logístic. Amb aques-
ta selecció del projecte i la 
transparència, les empreses 
ho entenen i col·laboren. 
Vic, a més, té una capacitat 
inaudita de mobilització a tot 
Catalunya.

Això és cert? Hi ha un 
tret diferencial de Vic i 
Osona respecte a la resta de 
Catalunya?

De l’activitat que fa el 
Rotary Club a tot Catalunya 
nosaltres marquem una 

diferència. Es fan projectes i 
recaptacions molt importants 
a Catalunya, amb poblacions 
que mobilitzen més o menys. 
Però és veritat que aquí a 
Vic marquem una diferència 
qualitativa i quantitativa. Per 
exemple, quan vam posar la 
primera pedra de l’edifici de 
salut mental a l’Hospital de 
Vic, quan es va aconseguir 
pagar un mamògraf digital o 
en el quart Il·lusions a Taula, 
que vam poder accelerar el 
procés de cribratge de càncer 
de còlon a la població d’Oso-
na, el Ripollès i la Garrotxa. 
Vam creure que podríem 
pactar amb la Generalitat que 
captaríem suficients diners 
per accelerar un procés que 
ells en el seu calendari tenien 
a tres, cinc o set anys vista. 
Poder fer intervencions com 
aquestes, d’accelerar el que 
hauria de fer l’administració 
de mutu propi, és inaudit. I 

marca un distintiu i una iden-
titat al territori.

Per què van escollir aquest 
any els projectes de la Fun·
dació Doctor Trueta i el de 
l’Associació Tapís?

Sempre costa molt triar 
el projecte, perquè sempre 
n’hi ha algun que un no vol-
dria renunciar. Aquest any 
s’ha donat la circumstància i 
segurament no és casual que 
la Fundació Trueta i l’Asso-
ciació Tapís van presentar 
projectes que apuntaven a 
la mateixa problemàtica. 
Dic que no és casual perquè 
possiblement la pandèmia ha 
agreujat situacions de debili-
tat social o precarietat laboral 
en algunes persones i famíli-
es. L’elecció és subjectiva i es 
fa de forma acordada entres 
els socis del club.

Com deia, la pandèmia 
s’ha acarnissat especialment 
contra la gent més vulnera·
ble, però també és veritat 
que ha fet emergir la part 
més solidària de la població. 
Ho han notat?

Suposo que és així, però dic 
suposo perquè des del Rotary 
no hem deixat mai d’actuar. 
Il·lusions a Taula no és el 
nostre únic projecte solidari. 
Constantment estem atenent 
necessitats. Fa poc vam publi-
car un llibre amb Eumo i amb 
la col·laboració de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de 
la UVic per fer una aportació 
de 5.000 euros a diversos 
projectes socials. Durant la 
pandèmia vam córrer molt a 
atendre aquelles necessitats 
que es presentaven, vam 
poder importar material sani-
tari per a l’Hospital de Vic 
quan aquí no se’n trobava, o 
també material higiènic per a 
Osonament, vam poder també 
col·laborar amb un sistema 
de desinfecció de parcs infan-
tils urbans, vam actuar per 
pal·liar la bretxa digital quan 
van confinar els nens a casa... 
Diria que segurament ha cres-
cut la sensibilitat solidària 
amb la pandèmia, però en el 
cas del Rotary sempre n’es-
tem pendents, tot i que ens 
queda molta feina pendent i 
que voldríem fer.

“La pandèmia 
ha agreujat 

situacions de 
precarietat a 

algunes famílies” 
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EspEcialistEs En carrEtons ElEvadors

TALLERS
CARALT
TARRÉS, SL
VendeS
ManteniMentS
LLOGUeRS

Concessionari oficial

Passeig del Ter, 24-26 - 08560 MANLLEU
Tel. 93 851 02 83 - Tel. i Fax 93 851 00 76 - Tel. mòbil 627 542 258
info@caralttarres.cat - www.caralttarres.cat

BOBINATGES
PERE VILALTA VERDAGUER

C. Raimon Mas, 5 - 08560 Manlleu
Tel.: 93 851 30 50  -  Fax: 93 850 70 92
e-mail: bobinatges@gmail.com

www.bobinatges.cat

Reparació i manteniment
Motors corrent altern. Motors corrent continu.
Embragatges.
Frens. Transformadors monofàsics i trifàsics.

Lloguer de motors ac/dc i transformadors

Venda de motors i recanvis
Condensadors, ventiladors, carbons, escombretes, etc.

Pl. Crist Rei, 1 - Manlleu (església - Dalt Vila) elsabater77@gmail.com
www.elsabatermanlleu.com - Tel. 677 45 46 01

Fem còpies de claus
aMB XIP elecTRÒNIc

I aMB cOMaNdaMeNT a dIsTÀNcIa
També canviem carcasses de claus de cotxe

RePaReM claus de cOTXe

els MIllORs PReus

TeNIM la MIllOR MÀquINa del MeRcaT
per fer còpies de comandaments

de garatge

reparació de calçat
cosim pell, arreglem cremalleres,
canvi de soles de sabates...
esmolem i venem tot tipus de ganivets i tisores. 
Particulars i empreses.

Pl. de la Sardana, 49 - MANLLEU - Tel. 93 850 73 37

L’estanc de la Gemma
Expenedoria núm. 1

Tabacs, loteria, objectes de regal, detalls de 
casament, premsa, llaminadures
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Manlleu recupera part de l’ac·
tivitat de la fira gastronòmica 
Porc i Cervesa després d’un any 
d’absència obligada per la pandè·
mia, i ho fa en forma de tastets 
en diversos espais de la ciutat 
amb activitats amb aforament 
limitat i inscripció prèvia. Els 
nous Tastets de Porc i Cervesa 
van començar aquest dijous i 
s’allargaran fins diumenge. Els 
tasts guiats de cerveses artesanes 
i embotits seran les propostes 
estrella del programa d’enguany i 
les més esperades per als amants 
d’aquests productes. La música 
també tindrà un paper clau als 
Tastets de Porc i Cervesa, amb 
actuacions cada vespre en els 
diferents espais de la fira. Paral·
lelament, la revista Cuina cele·
brarà els seus 20 anys amb un 
sopar gastronòmic als jardins de 
Can Puget. El menú degustació 
serà cuinat per Joseba Cruz, del 
restaurant Le Clandestin.

Tastets de Porc i Cervesa
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MANLLEU T. 93 889 50 00
IDEESSTREET.COM

DES DE

149€

MATALÀS
MOLLES CLÀSSIQUES 

DES DE

116€

CAPÇAL ENTAPISSAT

M. LINEAL

DES DE

127€

MATALÀS

DES DE

325€

CANAPÈ ABATIBLE
DE PELL SINTÈTICA 

DES DE

175€

MATALÀS
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DESCANS D’ESCÀNDOL A MANLLEU

C. Antoni Baixeras, 2-4 - Pol. Ind. El Verdaguer Manlleu - Tel.93 850 75 21
serrallmanlleu@gmail.com · www.serralleriamanlleu.com

manl leu s. l .
ralleria

TANCAMENTS D’ALUMINI
PORTES DE GARATGE

MOSQUITERES

TANQUES DE JARDÍ

AUTOMATISMES

La teva compra a un clic!
Més ràpid, fàcil i sense esperes. 
També podràs accedir a
promocions i descomptes

www.cansaladeriamolist.com

Llonganissa manlleuenca
a la llotja del Camp Nou

La cansaladeria Molist va 
poder disposar d’un espai on 

presentar el producte
als assistents a la

llotja

I Premis Impuls FP Dual – INS Antoni Pous i Argila
  Acte de lliurament el divendres 19 de novembre, de 16.00 a 18.00 a Can Puget

L’INS Antoni Pous i Argila de Manlleu és 
un centre educatiu amb llarga experièn-
cia com a centre de formació profes-
sional. A més, és coneixedor de la im-
portància de la seva difusió i promoció, 
desenvolupant i organitzant diferents 
accions al respecte (jornades amb em-
preses, jornades portes obertes, pàgina 
web i xarxes socials…). 

Aquest curs 21/22 el centre vol centrar 
esforços en la formació professional 
dual, oferint la primera convocatòria 
dels Premis Impuls FP Dual - INS Antoni 
Pous i Argila a alumnat i projectes dins 
les empreses i entitats que acullen i 
acompanyen el nostre alumnat que cur-
sa l’FP en alternança dual.

La finalitat d’aquests premis és posar 
en valor la bona feina realitzada per part 
d’alumnat i entitats respecte al des-
envolupament i millora de la formació 
professional dual, a més de difondre els 
beneficis de la implementació de l’FP 
dual en centres educatius en estreta col-
laboració amb empreses i entitats de 
l’entorn. Podem concretar com a objec-
tius generals d’aquests premis:

1.- Fomentar i motivar la creació de 
projectes innovadors, sostenibles i 
creatius dins el marc dels estudis de 
formació professional dual.

2.- Donar visibilitat i prestigi a la forma-
ció professional dual.

3.- Promoure l’esperit emprenedor de 
l’alumnat.

4.- Estimular la col·laboració entre enti-
tats i empreses, alumnat i projectes 
per crear projectes cooperatius en 
contextos reals.

5.- Detectar la qualitat i l’excel·lència 
dels projectes realitzats per alumnat 
d’FP dual del nostre centre en em-
preses i entitats de l’entorn. 

Calendari de la convocatòria

Entrega de l’avantprojecte: del 18 d’oc-
tubre al 4 novembre. 
Documentació a entregar: 
Cal visitar el Google Sites “PROJECTE 
FP Dual – Avantprojecte” (ENLLAÇ)”. Es 
descarrega el Word amb els apartats a 
omplir.

S’omple l’avantprojecte, seguint les in-
dicacions del document descarregat, i 
s’envia en format PDF a:
albert.corominas@insantonipous.cat 
jordi.birosta@insantonipous.cat
ester.mas@insantonipous.cat

Totes les persones integrants dels pro-
jectes presentats (alumnat i membres 
de l’empresa o entitat) hauran d’haver 
signat l’annex relatiu a l’autorització 
de cessió d’imatges (ENLLAÇ DOCU-
MENT) i enviar-lo en format PDF junta-
ment amb l’avantprojecte en el termini 
que s’especifica en l’apartat de terminis 
de presentació. 

Valor econòmic dels premis

L’import màxim destinat a aquesta con-
vocatòria serà de 2.500 . Aquesta ac-
tivitat està finançada pel Departament 
d’Educació i el Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

L’import es distribuirà en les següents 
modalitats:
Premis Impuls FP Dual – CFGS 1.000 
Premis Impuls FP Dual – CFGM 1.000 
Possible accèssit – 500 

Més informació a: https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous
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Tinc 42 anys i faig el que em dona la 
gana. Fins i tot les coses que faig per 

obligació he decidit de manera directa o indirecta 
de fer-les. Treballo des que en tenia 17, em guanyo 
la vida, pago totes les meves factures, no depenc de 
ningú econòmicament o emocionalment i puc dir 
que em sento mestressa de la meva vida. I tant que 
sí.

Per acabar-ho d’arrodonir i donar-vos el context 
total, us diré que, a més, em vaig treure el carnet de 
conduir a 18 anys justos i que mai no he deixat de 
conduir, que sempre he tingut cotxe i que sempre 
m’he mogut pel món. Res, per la meva edat, us puc 
dir que fa 24 anys que condueixo. Vint-i-quatre. I no 
cal que faci publicitat de mi com a conductora, però 
us diré que només he fet dos comunicats d’accident 
en la meva vida i que només un era culpa meva. En 
24 anys. 

Sí. Ja sé que el senyor que s’ha entossudit a guiar-
me, moviment a moviment, en la meva operació de 
canviar el meu cotxe d’un lloc d’un pàrquing a un 
altre no ho sap, tot això. Ja ho sé. Ja sé que ell, segu-
rament, ho ha fet per ajudar. 

Però com de cansada estic que els homes em gui-
ïn i em tutoritzin pensant que m’ajuden. Sobretot 
perquè és un pensament autogenerat pel senyor, no 
pas per la meva persona. Jo no li he demanat ajuda 
en cap moment. No he patit gens per moure el cot-
xe, no he dubtat. De fet ni el mirava… que, escolta… 
només de saber-ne una mica, de llenguatge no ver-

bal, ja hauria pogut veure que no li estava fotent ni 
cas i que no calia que seguís amb la pantomima de 
la mà fent voltes cap aquí, cap allà, els índexs senya-
lant cap endavant i el palmell frontal, volent atu-

rar la meva marxa enrere que segur que per a ell era 
perillosísima, però no per a mi. 

Quan he baixat del cotxe li he preguntat, amb 
un somriure, si si jo hagués sigut un home m’hau-
ria indicat tota l’estona i m’ha respost: “Tia borde!” 
i m’ha girat la cara. He deduït, doncs, que no, que, 
si hagués estat un home, hauria donat per fet que 
era capaç de moure el meu cotxe d’un lloc a un altre 
d’un pàrquing on aparco cada dia des de fa set anys. 
Un altre detall que ell no el sabia, és clar. Ell només 

sabia que jo soc una dona i que necessitava ajuda. I 
com que ho sabia no valia la pena mirar si era veri-
tat. Ell ja ho sabia. Com tants altres saben que quan 
diem que no volem dir que sí i que quan estem enfa-
dades és que tenim la regla. 

Suposo que si ara mai torna a venir i jo he de tor-
nar a moure el cotxe ja no em tutoritzarà perquè ja 
no seré una dona indefensa sinó una tia borde, que 
és una categoria que inclou cada cop un més ampli 
ventall de dones. 

No m’ajudeu a moure el cotxe, si no ho demano, 
no em parleu amb diminutius, no em serviu el tallat 
a mi, no doneu per fet res, si us plau, que no soc una 
dona. Soc una tia borde. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Com de cansada estic que 
els homes em guiïn i em 
tutoritzin pensant que 

m’ajuden

EL 9 NOU

Per molt que fos previsible, 
la caiguda de la demanda 
de la Xina ha fet encendre 
les alarmes al sector porcí 
català. Després de tres anys 
en què es va anar creant una 
bombolla gràcies a la bonança 
associada a l’increment de les 
exportacions al país asiàtic, 
castigat pel brot de pesta 
porcina, el mercat sembla que 
comença a refredar-se. Fa tres 
mesos que el preu del porc 
cotitza a la baixa. La canal 
porcina ha perdut un 26% del 
seu valor a la Llotja de Vic des 
del mes de juny fins ara. No és 
res sorprenent, de la mateixa 
manera que el preu va pujar 
al ritme de l’increment de la 

demanda, ara que hi ha exce-
dent està baixant. La Xina, un 
país amb tradició d’autosufi-
ciència i que durant aquests 
darrers anys ha arribat a 
importar 15 milions de tones, 
ha deshomologat una desena 
d’escorxadors de l’Estat espa-
nyol, dos dels quals són de la 
comarca d’Osona. Hi ha preo-
cupació de la indústria, però 
sobretot dels ramaders, a qui 
la baixada del preu del porc 

ha coincidit amb un augment 
del cereal de gairebé un 18%. 
Asseguren que en aquests 
moments ja estan produint 
per sota el preu de cost. Hi 
ha qui veu la situació actual 
com una oportunitat pel sec-
tor i malgrat els efectes que 
pugui tenir aquest sotrac en 
els comptes d’explotació de la 
indústria en desdramatitzen 
les conseqüències. És possible 
que la Xina deixi de ser el 

gran mercat de l’últim trien-
ni, però la població mundial 
continua creixent i, per tant, 
la demanda de carn seguirà 
a l’alça. L’experiència recent 
d’exportació al mercat xinès 
pot ser útil per obrir nous 
destins de la carn produïda 
a Catalunya. El Brasil, l’Ín-
dia o el continent africà són 
potencials clients. Ara és el 
moment, però, de millorar la 
cadena de producció. Cal limi-

tar la cabana porcina, innovar 
en els processos productius 
i fer que l’activitat sigui res-
pectuosa amb el medi ambi-
ent, tal com promou la Taula 
per a la Gestió Sostenible 
de la Ramaderia d’Osona. El 
sector agroalimentari, basat 
sobretot en la ramaderia i la 
indústria càrnia, és el primer 
en nombre d’empreses, tre-
balladors i facturació. L’eco-
nomia de la comarca té una 
elevada dependència i també 
en pateix directament les con-
seqüències mediambientals, 
per la contaminació dels aqüí-
fers, i també socials, per tot el 
que representa una indústria 
amb mà d’obra intensiva. Les 
crisis generen oportunitats de 
canvi.

El sector porcí davant el 
descens del preu del porc 

Tia ‘borde’
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Jaume Salés                          

No hi ha poble sense la seva festa major; fins i 
tot hi ha pobles i, sobretot, ciutats que en te-
nen més d’una, de festa major. El nom de festa 
major es deu al fet que, un cop l’any, aquesta 
era la festa única o més important d’una po-

blació. Actualment és una jornada festiva més perquè hi altres 
ofertes ludicofestives durant l’any, però segueix sent una festa 
grossa, una festa gran. Normalment és la festa en què s’hi abo-
quen més recursos per poder arribar a totes les edats, a tots els 
vessants culturals, ja siguin concerts, conferències, xerrades, 
exposicions, representacions teatrals, etc. Si es vol fer bé, s’han 
de programar actes per a la quitxalla, per als adolescents, per 
a la gent gran, per a tots els esports possibles, actes populars i 
d’altres amb taquillatge... Com més variat sigui millor! El pro-
blema és com es fa casar tot això amb el cost que suposa. Perquè 
algú l’ha de pagar, la festa, mai millor dit! Normalment sol ser 
l’Ajuntament qui ho paga directament o indirecta. I quan no hi 
cap tot, aleshores s’ha de triar, s’ha de prioritzar, s’ha d’escatir 
la branca dels desitjos i fer caure la realitat.

Tot i que de festa major, com dic, n’hi ha a tot arreu, és dife-
rent la de poble que la de ciutat. I, al meu entendre, així ha de 
ser. La de les ciutats pot ser més impersonal, més de cara a la 
galeria, més d’acord amb les modes del moment; la de poble, 
ha de tenir un ull posat en les possibilitats que ofereixen les 
actuacions o expressions locals. Per exemple, és bo i saluda-
ble que a les festes majors de poble, s’hi puguin mostrar els 
artistes locals, aquells que són aficionats a pintar, dibuixar 
o a fer escultura o a teixir; o a cantar, tocar un instrument o 
en un conjunt; és bo i saludable veure com els actors i actrius 
afeccionats a l’art de la musa Talia representen aquella obra 
de teatre, preparada als vespres després la seva jornada de 
treball. En les festes majors de poble és bo i saludable veure 
com es ballen sardanes i es fan castells en una plaça plena de 
públic però amb algun dels protagonistes de casa. En les festes 
majors de poble és el moment de descobrir com els diferents 
equips dels diversos esports locals juguen el seu partit i se’n 
fa prou propaganda perquè tothom qui vulgui els pugui anar 
a veure. En canvi, en les festes majors de les ciutats no cal tot 
això, perquè la seva idiosincràsia fa que la companyia de tea-
tre que vingui a presentar l’obra sigui plena d’actors i actrius 
coneguts; que els partits de les diferents modalitats esporti-
ves, en el fons, disputin una jornada més amb el públic que ja 
té conquerit; que els artistes que s’hi donen cita siguin d’arreu 
del planeta, etc. 

Una de les coses que més aprecio de les festes majors de 
poble és que el pregoner o la pregonera que dona el tret de 
sortida a la festivitat tingui a veure amb el poble, ja sigui per-
què hi ha nascut o hi viu o hi tingui una relació suficientment 
important. Perquè llavors quan els convilatans assisteixen 
al pregó descobreixen que el pregoner o pregonera és un o 

una dels seus i que té vivències o records o anècdotes que són 
similars a les que l’assistent ha viscut i perquè els referents 
són semblants. Això és el que pensava quan el passat dijous 22 
de setembre vaig escoltar el pregó que va oferir el rodenc San-
ti Serratosa per donar inici a la festa major de Roda. No només 
va fer un discurs d’alt nivell de la seva especialitat musical, 
sinó que, com ell va dir, es va voler expressar com un rodenc 
més, recordant com havia estat la seva vida en aquesta pobla-
ció, com va començar tot abans de ser conegut urbi et orbi com 
el gran músic, musicoterapeuta i percussionista que és. En les 
festes majors de ciutats això no passa perquè el pregoner o 
pregonera sol tenir fama i prou, i pot fer un pregó similar a 
d’altres llocs. Visca les festes majors dels pobles!

TRIBUNA

Festa major
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La marca osonenca La 
Casa dels Fuets, ara a Vic

Manifestació a Vic 
contra l’explotació 
laboral a les càrnies

El Grup Bon Preu ha 
invertit 133 milions 
d’euros en un nou 
magatzem automatitzat 
a Balenyà

Una víctima mortal  
en un accident entre 
dos camions a l’Eix 
Transversal a Gurb

Noir blanc obre una 
botiga de tòfones a Vic

1

2

3

4

5

+ vist EL9NOU.CAT

El fotògraf Bernat 
Cedó, col·labora-
dor d’EL 9 NOU, 
ha guanyat el 
premi Miravisi-
ons en categoria 
d’estudiants. 

Marc Sanyé també ha rebut 
un tercer premi en categoria 
professional. Tots dos, per 
visions sobre la pandèmia. 

PROTAGONISTES

Aquest dijous ha 
passat pels jutjats 
de Vic i s’ha negat  
a declarar en rela-
ció amb la causa 
que se li instrueix 

en el marc de l’operació 
Judes. Alerta Solidària va 
denunciar irregularitats en 
la instrucció de la causa. 

Tot i les limitaci-
ons per la pandè-
mia, el Rotary de 
Vic-Osona va acon-
seguir els 56.850 
euros que s’havia 

proposat per ajudar la Trueta i 
l’Associació Tapís en la setena 
edició del projecte solidari 
Il·lusions a Taula.

Txevi Buigas                
Militant independentista

Carles Sans                
President Rotary Vic-Osona

Bernat Cedó                
Fotoperiodista

La pilot establer-
ta a Sant Julià i 
que competeix 
pel Moto Club 
Riuprimer Gas i 
Rocs es va pro-
clamar diumenge 

per sisena vegada campiona 
d’Espanya d’enduro. Va ser a 
l’exitós Enduro del Lluçanès, 
de la Torre d’Oristà.

Mireia Badia                
Pilot d’enduro

A les festes majors de poble el més 
important és que s’hi puguin mostrar 

els artistes de casa, que el grup de 
teatre local representi aquella obra 

assajada als vespres després de 
treballar i que el pregoner sigui algú 

vinculat amb el municipi

Jordi 
Vilarrodà

Dilluns, 27. 
Venim d’un 
cap de set-
mana en què 
els botellots, 

entrompades o com en vul-
guem dir –a Barcelona– han 
estat la notícia principal. 
També en tenim a casa nos-
tra. De fet, podríem fer un 
mapa dels botellòdroms de 
gairebé cada població d’Oso-
na, el Ripollès i el Moianès, 
i no ens equivocaríem de 
gaire. Al meu, Sant Joan de 
les Abadesses, el jovent se 
socialitzava aquest estiu a les 
proximitats de l’antiga esta-
ció de Toralles. A Vic, si no ha 
canviat de lloc, era al Castell 

d’en Planes. A casa nostra, 
en tot cas, el problema és 
passatger perquè va arribant 
el fred i aviat ja no es podrà 
aguantar una matinada a la 
intempèrie. En qualsevol cas, 
la majoria dels joves han anat 
als botellots senzillament 
perquè és allà on hi ha la 
gent. I la resta, hem fet de 
sociòlegs aficionats intentant 
explicar-nos el fenomen. 
Potser fallem en parlar d’el 
jovent com si pel fet de tenir 
la mateixa edat haguessin 
d’actuar en bloc i moguts 

per les mateixes raons, quan 
segurament és un grup tan 
divers com ho és qualsevol 
altre en la societat. 
Dimarts, 28. Tres dels coau-
tors del llibre Molt a favor, 
que conté 57 propostes 
molt concretes per donar 
un impuls al català, passen 
per Vic a presentar-lo (n’en-
trevistem dos al Magazín 
d’aquesta edició). Eumo 
Editorial és al darrere de 
l’impuls d’aquest llibre, que 
hauria de ser el full de ruta 
de qualsevol responsable de 

política lingüística del nos-
tre govern. També Eumo ha 
incitat la publicació de Som 
dones, som lingüistes, som 
moltes i diem prou, coordinat 
per Carme Junyent. L’edito-
rial de Vic, que ja fa 40 anys 
va revolucionar el món de 
l’ensenyament del català per 
a no catalanoparlants amb els 
llibres Pont, continua mar-
cant la pauta –ara en el camp 
del debat i la proposta–. Per 
cert, just quan Eumo publi-
cava el primer llibre de Pont, 
l’any 1981, sortia el manifest 
de la revista Els Marges que 
alertava sobre la situació del 
català, “força més precària i 
inquietant avui dia que no 
pas durant els decennis ante-
riors”. Sembla que no hagin 
passat quatre dècades.

Dels botellots i del 
debat sobre el català

A correcuita
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Com que soc d’una 
generació prehis-
tòrica, no li acabo 
de veure el què a 

Twitter. A vegades llegeixo algunes 
piulades, però de seguida em venen 
ganes de badallar. Després de rumi-
ar-ho molt he arribat a una conclusió: 
Twitter serveix principalment per a 
aquestes quatre coses següents. 

Primera, per insultar, amenaçar i 
queixar-se. És a dir, el que abans es 
deia a la barra del bar a altes hores 
de la matinada, ara s’escriu a Twit-
ter, la major part de les vegades des 
de l’anonimat i sense el perill que un 
armari de dos metres et trenqui la 
cara allà mateix. 

Segona, perquè els alcaldes, pre-
sidents i governants diversos facin 
propaganda de la seva gestió amb un 
llenguatge la mar de cursi. No ho sé, 
per exemple, l’alcalde se’n va a passe-
jar-se per una fira de formatges que 
han muntat al poble, surt una foto 
d’ell amb mascareta i més o menys 
aquest text: “Aquí estem saludant els 
firaires. Ens preocupem per la bona 
alimentació de la ciutadania”. 

Tercera, per fer riure amb alguna 
gracieta o amb un mem. He de con-
fessar que alguns m’agraden molt. Hi 
ha gent que deu tenir molt de temps 
per estar desvagada, però he de reco-
nèixer que té una gran imaginació i 
un gran sentit de l’humor. 

I quarta, perquè els periodistes 
s’estalviïn d’haver de trucar als polí-
tics per demanar-los qualsevol cosa. 
Amb el que diuen al Twitter ja n’hi 
ha prou per fer un titular, si convé. 
La pega és que després tots els titu-
lars de tots els mitjans són idèntics. 

Hola, he fet 
aquesta piulada

Jaume 
Espuny

COM HI HA MÓN

Sembla raonable pensar que per reduir 
embussos de trànsit el millor és ampliar 
carreteres. Tanmateix, també és probable 

que fent més carrils el que estiguem fent sigui incenti-
var l’ús del cotxe i, així, augmentar el trànsit fins al punt 
que les cues es repeteixin. No cal ser historiador per poder 
nombrar desenes d’exemples en aquest sentit. Aquesta 
és la història del cotxe: més carrils, més cotxes, més apar-
caments, i més retencions. I molta més contaminació. La 
solució aparentment senzilla, l’ampliació, esdevé una 
complicació encara major. I és que per resoldre qualsevol 
problemàtica és imprescindible anar a l’arrel del proble-
ma. Reduir la necessitat de mobilitat i, alhora, invertir 
en una bona xarxa de transport públic és l’única manera 
d’acabar amb l’actual densitat de vehicles privats. I tota la 
contaminació que generen.

Igualment, sembla raonable pensar que com més poli-
cia, més seguretat. És en aquest sentit que aquest dissab-
te s’inaugura una subcomissaria de la Guàrdia Urbana al 

barri del Remei de Vic. La tesi que augmentar la presència 
policial genera més seguretat tot dissuadint-nos d’actuar 
criminalment ha estat hegemònicament aplicada per tot 
tipus de governs al món occidental. Tant és així que quan 
reclamem més seguretat, conscientment o inconscient, 
habitualment ens surt reclamar més policia. Amb tot, les 
investigacions que han provat de contrastar aquesta tesi 
han conclòs que no existeix una relació directa entre més 
policia i aquest esperat efecte dissuasiu. Més policia no 
implica més seguretat objectiva. En el millor dels casos, la 
policia pot desplaçar els furts. Però no els fa desaparèixer. 
En canvi, nombrosos estudis demostren com la segregació 
i la desigualtat juguen un rol importantíssim en els índexs 
de criminalitat. I no és que la gent empobrida sigui més 
dolenta que la gent benestant. Per una banda, els petits 

furts que pugui cometre una persona socialment margi-
nada són molt més perseguits que aquells que cometen 
les persones socialment admirades. Allò que pot arribar 
a estafar un empresari en forma d’albarà sense factura no 
ho roben centenars de petits delinqüents en tota una vida. 
Qui vulgui negar el biaix classista de la nostrada policia 
que visiti qualsevol comissaria.

Per altra banda, la marginalitat et condueix a la peti-
ta criminalitat. Ja sigui per necessitat material o, simple-
ment, com a expressió de rebuig al món que t’exclou cons-
tantment, la segregació i la desigualtat incrementen els 
índexs de criminalitat. En aquest sentit, és molt probable 
que la nova subcomissaria acabi tenint uns efectes simi-
lars als d’ampliar carreteres o fer més aparcaments. No 
resoldrà res i, a la llarga, persistirà el malestar. Perquè si 
el que realment ens preocupa és la seguretat dels nostres 
barris, el que ens calen són polítiques contra la segregació 
i la desigualtat. No més policia.

Joan Coma Roura  
Sociòleg
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Si el que realment ens preocupa 
és la seguretat dels nostres  
barris, el que ens calen són 

polítiques contra la segregació  
i la desigualtat

Quan no escric em dedico a reparar 
bicicletes. De fet, em guanyo la vida 
eminentment amb aquesta feina. El 

Dijous Sant d’aquest any, a les 8 del vespre encara 
era a la botiga que tinc a Sant Joan de les Abadesses. 
Va entrar-hi una parella d’una determinada edat 
per demanar-me si els deixava utilitzar el telèfon. 
A aquella hora la resta dels establiments del passeig 
Comte Guifré ja eren tancats. S’havien quedat tan-
cats fora de casa, s’hi havien deixat les claus i els 
mòbils, i no sabien com fer-ho per accedir-hi. Però 
ves per on tenien una assegurança de llar contracta-
da a una important entitat caixo-bancària del nostre 
país. Els vaig deixar el telèfon, van trucar a l’asse-
guradora i els van explicar la situació. Després van 
marxar convençuts que els solucionarien el proble-
ma. Pobres.

A quarts de 10, baixant cap a Ripoll, vaig rebre 
una trucada de l’asseguradora. Com que havien 
utilitzat el meu mòbil, van pensar que era el dels 
seus clients i em van comunicar que el serraller no 
podria venir a obrir la porta, perquè el més pròxim 

estava a Torroella de Montgrí i a aquella hora no es 
podria desplaçar. A l’altura del club de tennis vaig 
girar per tornar a Sant Joan i buscar la parella, dels 
quals només sabia que tenen la segona residència 
al barri vell. Quan finalment els vaig localitzar, 

sopant al carrer, es van enfonsar, però van demanar 
a un veí si ens podien obrir la porta de l’escala per 
intentar pujar pel balcó fins al seu segon pis. Mira-
culosament el veí no només ens va obrir sinó que a 
més tenia la clau del seu pis. Solucionat.

El dimarts de la setmana següent vaig rebre una 
trucada de l’asseguradora. S’interessaven per saber 
a quina hora havia de venir el serraller. En cas que a 
aquella hora la parella no hagués aconseguit entrar 
a casa, no vull ni saber en quin estat s’haurien tro-
bat. El pobre treballador que em parlava va haver 
d’aguantar la meva ira. I això que jo no n’era l’afec-
tat, però que la solució d’una asseguradora que 
m’imagino que deu cobrar trinco-trinco sigui tru-
car-te al cap de quatre dies, és molt pitjor que anar 
a sopar a un restaurant i que et portin la teca mitja 
setmana més tard. Bé, gràcies a aquests tentacles 
de la societat neoliberal seguiré sense assegurar-
me res que no sigui imprescindible, i potser ni això.

Per cert, al cap d’un mes la dona d’aquella parella 
es va presentar amb una caixa de cerveses Minera, 
per agrair-me que els deixés el telèfon i els pugés a 
avisar. Si sabés on té la seu l’asseguradora hi aniria 
a deixar els envasos buits, a veure si amb una mica 
de sort s’hi entrebanquen i poden fer ús de les 
seves esplèndides pòlisses.

Jordi Remolins  

Estat del benestar i de la seguretat
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Molts recordareu les imatges dels 
disturbis i dels cotxes cremant 
a Clichy-sous-Bois, als afores de 

París, al ja llunyà 2005. Els banlieues encenien el 
foc, que simbolitzava la voluntat de convertir en 
cendra un sistema que ignorava uns barris humils 
i desfavorits de la perifèria, on imperaven les desi-
gualtats, la manca d’oportunitats, l’atur estructural 
i la pobresa extrema. Aquella rebel·lió dels joves, 
en la seva majoria nouvinguts o fills de nouvinguts, 
va ser portada dels mitjans de comunicació d’arreu 
del planeta, però també va ser un avís per a nave-
gants. La frustració i el desencís acaben convertint-
se en una bomba de rellotgeria extremadament 
perillosa i que provoca estralls a tota la societat, 
despullant les misèries i contradiccions del sistema 
imperant.

Molts anys després, el nostre país està vivint epi-
sodis que ens recorden aquells fets francesos. I la 
pandèmia de la Covid s’ha convertit en la petita 
dosi de gasolina que mancava per acabar d’encen-
dre la guspira. Durant els darrers temps hem vist 
com molts joves aprofiten grans concentracions 
per expressar el seu inconformisme, la seva ràbia 
i sobretot la seva frustració. Manifestacions de 
diversa índole, botellots massius, festes majors i 
actes diversos. Saquejos, comerços, contenidors i 
cotxes en flames, baralles brutals, insults i agressi-
ons als cossos policials esdevenen la rèplica funes-
ta d’aquells dies de 2005.

Queda clar, per tant, que no vam aprendre la lli-
çó d’aquells disturbis, com tampoc sembla que ho 
hagin fet en el país que els va albergar. La manca 
d’habitatge assequible, els alts nivells de desocu-
pació entre certs col·lectius i el baix nivell forma-
tiu tornen a ser els ingredients letals d’una recepta 
explosiva. Molts joves se senten exclosos del siste-
ma en un entorn on abans hi albiraven futur, pro-
grés i esperança. 

El nostre país s’enorgulleix –com també ho 
faig jo– de ser un país d’acollida, receptor de ciu-
tadans provinents d’arreu del món. La diversitat 
enriqueix, obre ments i transforma. Però també és 
cert que calen recursos i polítiques ambicioses per 
combatre els desequilibris que pot generar. Tenim 
un sistema educatiu al qual li manquen les eines i 
la capacitat per orientar una part del seu alumnat, 
que necessita una adaptació curricular orientada 
als seus interessos, competències i destreses. Com 
a conseqüència d’això, l’accés al mercat laboral es 
converteix en una tasca àrdua, frustrant i sovint 
impossible. També ens ha mancat una política per 
part d’un Departament d’Habitatge extremada-
ment debilitat i inoperant que oferís la possibilitat 

d’emancipació a un col·lectiu de joves que només 
troben l’alternativa en les ocupacions irregulars 
(per no parlar també de les dificultats d’accedir 
a un pis de lloguer per raons de procedència i de 
color de la pell). El govern de l’estat no va dubtar 
ni un sol moment de rescatar la banca amb diners 
públics el 2008, però ha estat incapaç d’alçar la 
veu i de clavar un cop sobre la taula per obligar la 
mateixa banca a posar a disposició de la ciutada-
nia a lloguer assequible els centenars de milers de 
pisos buits que tenien arreu del territori.

El sistema fa aigües, però per un optimista de 
mena crec que estem a pocs minuts del xiulet final 
de partit i tenim possibilitats de remuntar i evitar 
una derrota previsible i decebedora. I és precisa-
ment això el que intentarà un majúscul projecte 
comarcal que en els darrers mesos ha anat prenent 
forma, basat en les segones (terceres i quartes, si 
cal) oportunitats, que incidirà primordialment en 

l’àmbit educatiu i formatiu, però que alhora no 
obviarà la inserció laboral dels joves, així com la 
creació d’un sistema de primer habitatge compar-
tit, que tingui per objectiu central no deixar cap 
jove fora del sistema. Aquest projecte, sumat a les 
iniciatives que molts municipis ja estem aplicant 
per lluitar contra la manca d’oportunitats i les des-
igualtats, cal que es converteixi en un eix polític 
central d’Osona en els propers anys, a fi d’evitar 
una exclusió i una frustració que en alguns casos 
acaben convertint-se irremeiablement en actituds 
incíviques, violentes o delictives.

Dit això, no puc deixar passar l’oportunitat d’ex-
pressar una preocupació creixent pel sistema, en 
un vessant molt diferent, però tanmateix íntima-
ment relacionada. I em remetré a l’exemple del 
nostre municipi. Fa mesos, fins i tot anys, que un 
grup molt reduït de joves (no arriben als 10) està 
dinamitant la convivència tranquil·la i pacífica de 
la ciutat. Aldarulls, robatoris (alguns amb violèn-
cia) a llars i comerços, destrosses als espais comu-
nitaris on viuen, davant la impotència, indignació 
i incredulitat dels seus veïns. Un grup de joves ali-
ens al sistema que menyspreen la comunitat, els 
cossos policials i que s’envalenteixen amb la impu-
nitat que generen els seus actes. Les múltiples 
detencions que només tenen com a conseqüència 
uns advertiments i les portes obertes dels jutjats 
al cap de poques hores els confereixen un repulsiu 
lideratge i estatus en el seu minúscul cercle social. 
Aquí neix una altra frustració, molt diferent a l’ex-
posada abans. La frustració d’aquells qui els dete-
nen, d’aquells qui pateixen els seus actes delictius 
i de la població en general. La seguretat ciutadana 
també és un dret, com ho són l’habitatge, l’educa-
ció i el treball. I sovint costa molt d’entendre i de 
pair que per molt que t’esmercis a millorar-la i a 
destinar-hi més recursos i efectius, el sistema tor-
na a fer aigües i et deixa indefens i atònit.

Si abans parlava de polítiques ambicioses per can-
viar el futur i construir una societat més igualità-
ria, a mig i llarg termini, també cal defugir de tabús 
i posar solució a aquells problemes socials que ens 
afecten, i molt, en aquest moment. La reincidèn-
cia en el delicte no pot convertir-se en un orgull i 
una demostració de força. No resulta comprensible 
ni s’hauria de tolerar que deu persones esquincin 
el sentiment de seguretat de tot un municipi. Cal 
reformar el Codi Penal i adaptar-lo a la realitat que 
vivim en moltes –massa– poblacions d’aquest país. 
I això no ho podem fer a petita escala, per molt 
tenaços, constructius i innovadors que puguem ser 
a la nostra comarca. Altrament, no només farem 
més forts els delinqüents, sinó també aquelles for-
ces d’extrema dreta que tan bé coneixem aquí, que 
per ignorància, mala fe o manipulació acaben fent 
creure que aquesta minoria tan insignificant repre-
senta a tot un col·lectiu sencer.

Álex Garrido  
Alcalde de Manlleu
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El sistema fa aigües. I estem fent tard

La lluita contra la manca 
d’oportunitats s’ha de 

convertir en un eix polític 
central per evitar una 

frustració que en alguns casos 
acaba convertint-se en actituds 

incíviques o violentes

Campanyes donaCiÓ de sang octubre 2021

Informació i cita prèvia a:
o truqueu al telèfon 93 557 35 66

sant Quirze de Besora

Dissabte 2 de 10 a 14 i de 17 a 21 hores
Pavelló poliesportiu

Vic

Dimarts 5 de 10 a 14 i de 17 a 21 hores
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Dissabte 16 de 17 a 21 hores
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Dilluns 18 de 10 a 14 i de 17 a 21 hores
Centre Cultural Costa i Font
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Dimarts 19 de 17 a 21 hores
Hospital Universitari de la Santa Creu

Centelles

Dissabte 30 de 10 a 14 i de 17 a 21 hores
Pavelló municipal
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No estic gens d’acord amb els qui 
menystenen el grau d’autonomia 
que tenim, per considerar-la una 

simple descentralització o una fórmula per gesti-
onar o administrar amb molt poca capacitat de go-
vern. És a dir, de prendre grans decisions amb plena 
autonomia o independència. Després de 40 anys 
d’activitat gestora, administradora i de govern en 
un petit ajuntament, amb altres experiències en 
consell comarcal i diputació, puc assegurar que hi 
ha ampli camp per recórrer, com va demostrar àm-
pliament el millor gestor que hem tingut en la per-
sona de Prat de la Riba. 

D’entrada, faig una afirmació agosarada, però 
ben fàcil de comprovar, com és que amb diner les 
competències s’amplien fins a extrems insospitats. 
Si agafem qualsevol ajuntament, veurem que per 
llei les competències són mínimes. Simplement 
obliguen a mantenir serveis tan bàsics i essencials 
com són els serveis administratius, subministra-
ment d’aigua, sanejament, cementiri i poques coses 
més. Creixen en funció del nombre d’habitants, 
però queden molt lluny del que realment ofereixen 
els ajuntaments ben gestionats. Des de l’any 1979, 
en què els municipis van recuperar la democràcia, 
la realitat municipal ha canviat totalment. De pas-
sar a vegetar o simplement resoldre els temes més 
elementals, a poc a poc van anar ampliant i multi-
plicant serveis fins a extrems mai imaginats. Ara 
seria impensable perdre bona part del que s’ha 
assumit. 

Doncs bé, si la gestió ha estat eficient, l’adminis-
tració austera, i s’han aprofitat totes les oportuni-

tats, un ajuntament qualsevol ha saltat molt més 
enllà de les competències que li són pròpies. Ho 
podem veure en qualsevol dels àmbits que toquen.

Posem pel cas, dels serveis socials. Les competèn-
cies són mínimes, en canvi les realitats són infini-
tes. Un ajuntament pot tenir tants tècnics socials 
com el pressupost li permeti, reforçats per treba-
lladors familiars, facilitar servei de teleassistència, 
portar àpats a domicili a preus molt reduïts, dispo-
sar de casal de la gent gran, amb serveis varis de 
podologia, perruqueria, psicologia, etc. En ensenya-
ment res prohibeix crear llars d’infants, escoles de 
música, aules de reforç, menjadors escolars, beques 

esportives, de lleure, casals, activitats culturals, 
pedagògiques, etc. En esports, l’oferta municipal 
pot ser igualment àmplia i diversa, amb tota mena 
d’infraestructures, equipaments i serveis, que res 
tenen a veure amb les autèntiques competències 
considerades en les lleis vigents. Què vull dir amb 
això? Doncs que el que val per un ajuntament, val 
per la Generalitat. Tenim l’administració autonò-
mica en números vermells, amb un deute astronò-
mic, proper als 80.000 milions, i un endeutament 
màxim, de manera que no pot recórrer a contractar 

cap crèdit. Depèn en tot i per tot del govern cen-
tral. Per què hem arribat fins aquí? Per un doble 
camí. El d’un sistema inadequat de finançament, és 
cert, però molt especialment per una gestió/admi-
nistració de recursos molt poc austera.

Conec molt bé les administracions, i puc assegu-
rar que la de la Generalitat és una de les més inefi-
cients, per no dir una altra cosa. S’ha anat ampliant, 
multiplicant i mimetitzant amb la de l’administra-
ció central, fins a esdevenir una maquinària feixu-
ga, mal organitzada i profundament gastadora. És 
lògic trobar-se en la situació actual i tenir molt poc 
marge de maniobra, oi més si cap dels governs pas-
sats ni presents gosa agafar les tisores i fer reta-
llades importants en tot el que és superflu. Tenim 
un gran nombre d’entitats, organismes i instituci-
ons prescindibles. Si algú s’atreveix a retallar podrà 
emprendre el camí cap una gestió/administració 
eficient. I si esdevé eficient podrà ampliar compe-
tències, siguin directes, siguin indirectes.

Repeteixo, amb diner suficient les competències 
no es donen, s’agafen. És el que hem fet els alcal-
des al capdavant dels nostres ajuntaments. No han 
calgut convenis bilaterals, ni debats parlamenta-
ris, hem ampliat competències perquè ens les hem 
pagat. Ja està. I he de dir que en molts casos en con-
tra de la Generalitat, que hi ha posat pegues, obsta-
cles o com li vulgueu dir. 

Per això, torno al títol de l’article. Si els gover-
nants tenen la gestió com a repte, segur que ampli-
aran serveis i competències. Igual de cert és que 
si es conformen amb el que tenen i es dediquen a 
plorar i fer-se les víctimes no aniran enlloc. Espe-
raran solucions com qui espera la pluja. És millor 
pensar com regar i anar a buscar aigua, començant 
per austeritat i eficient administració dels recur-
sos propis.

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

La gestió com a repte

Si els governants es conformen 
amb el que tenen i es dediquen 

a plorar i fer-se les víctimes 
no aniran enlloc. És millor 

començar aplicant austeritat  
i millorar l’eficiència

L’Alguer

Després del fet Puigdemont succeït aquest cap de 
setmana en aquesta ciutat de Sardenya, ben segur 
que internacionalment mai ningú havia sabut que 
en aquesta illa hi hagués una ciutat que es digués 
Alguer i molt menys que s’hi parlés català. Des-
prés d’aquest tan internacionalitzat esdeveniment 
i gràcies a la gran ajuda a què ens té acostumats el 
centralisme hispà, ja cal que els hotels algueresos 
comencin a ampliar-se per poder rebre i encabir-hi 
tota l’allau de turisme que els pot esdevenir en un 
futur no pas gaire llunyà, puix que amb la propa-
ganda escampada a nivell global de part del govern 
central seran molts els curiosos que voldran conèi-
xer aquesta ciutat que tanta història ens hi agerma-
na als catalans. L’any 2004 em vaig interessar per 
algunes de les anades que s’havien fet des de l’aero-
port de Llavaneres amb una avioneta que en flotava 
l’organització dels Focs de Sant Joan a la Catalunya 
Nord. Davant d’aquest fet em vaig dirigir a Tradici-
ons i Costums d’Òmnium per si em podien assaben-
tar del fet i em digueren que ells eren els que dar-
rerament portaven la Flama del Canigó a l’Alguer. 
Passats uns dies em comunicaren per dir-me que el 
que n’havia de ser el cap de l’expedició de la Flama 
de Sant Joan no hi podria anar i tot seguit m’ofe-
riren conduir el grup que hi havia d’anar. Davant 
d’aquell fet vaig acceptar i prenguérem el vol direc-
te des del Prat. Una vegada situats allà, per als dies 
venidors ens organitzaren tot un seguit d’excursi-
ons per variats entorns significatius de la ciutat i 
costa enllà de l’illa. Visitàrem coves arran de mar, 
les fortaleses púniques antigues, noraghes, fets de 

pedra seca i ben conservats, una timba de roca amb 
forma de cap d’elefant, una població de la costa 
oest de nom Oristany (Oristano), una antiga forta-
lesa de nom Porto Aragonensis, i tot un munt d’al-
tres llocs que visitàrem dins d’un itinerari que ens 
havien previst! Finalment acabàrem aquella estada 
el dia 23. De primer anàrem a la seu de l’Òmnium 
alguerès, on ens va rebre el seu president, Sr. Sardi 
Sari. Per les dues bandes hi contàrem temes de tra-
dicions d’ells i nostres. Ja a la vesprada ens prepa-
raren una revetlla amb foguera encesa per la Flama 
del Canigó acompanyada d’unes danses illenques 
sardes que hi acabàrem participant tots junts al 
bell mig dels dansaires, repuntant una gran rotlla-
na. Tots els que formàrem part d’aquella expedició 
devem recordar aquests dies l’efemèride que n’ha 
viscut el nostre expresident Puigdemont i que com 
en altres fets anteriors succeïts en llocs europeus, 
tot s’ha acabat amb els millors èxits propagandís-
tics que ja mai haguérem aconseguit nosaltres tots 
junts des de Catalunya. Felicito el Sr. Llarena per 
la seva eficaç col·laboració que tan bé ens ho sap 
organitzar!  

Ramon Torra Manlleu

Una lliçó d’un immigrant

Com faig de tant en tant, vaig anar al caixer per 
treure diners. Encara soc dels que els agrada pagar 
moltes compres en efectiu. Per aquesta raó, vaig al 
caixer automàtic. Allò tan fred i real. Vull dir que 
sense la necessitat de dir ni bon dia cobres diners 
del teu compte. No has de fer cap esforç d’educació 

ni respecte. Vas completament a la teva. És tan fàcil 
realitzar aquesta acció que de vegades et pots des-
pistar, com pot ser en el fet tan senzill de recollir 
els teus diners que et vomita el caixer. I això em 
va passar l’altre dia. No vaig agafar els diners que 
m’entregava la màquina i vaig marxar. És a dir, que 
la següent persona es trobaria de cop amb 60 euros 
de regal! La meva sorpresa va ser que quan ja era 
al carrer, un immigrant africà em va cridar i em va 
donar aquells diners perduts! Una lliçó d’unes per-
sones nouvingudes que sempre les infravalorem! 
Un crit a favor d’ells!

Albert Altés Segura  Llançà/Vic

El soroll i el silenci

Vivim en un món regit per l’economia de l’atenció: 
suggeriments, distraccions, bombardeig d’infor-
mació a tots nivells..., això ens provoca sobrecàr-
rega cognitiva, esgota el cervell. Quan la pressió 
és excessiva, el cervell es desconnecta, es bloqueja. 
Està demostrat que el soroll mata. Qualsevol petit 
soroll que percebem dispara la secreció d’hormo-
nes que posen el cervell en estat d’alerta. Un excés 
de soroll auditiu té un efecte nefast sobre el sis-
tema immunològic i el sistema cardiovascular i és 
una greu agressió per al nostre rendiment cognitiu. 
Segons l’informe de l’Agència Europea de Medi 
Ambient, l’efecte del soroll mata 10.000 persones 
a l’any. S’ha demostrat haver-hi una relació entre 
l’exposició al soroll i el descens del rendiment esco-
lar. Per això, la consciència en la respiració és un 
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del CONCURS de
portades

edició

1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès, el

Vallès Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys, hauran de ser originals i no
premiades en cap altre concurs.

3.	 El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del

periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5 cm d'alt x

24,5 cm d'ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al dors,

lema que també constarà a l'exterior d'un sobre clos, a l'interior del qual
figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor de l'obra. A cada
participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de retirar la
seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de març del 2022. Més enllà d'aquest
termini, PREMSA D'OSONA, SA considerarà que les obres no retirades queden
de la seva propietat.

7.				El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es

reserva el dret de fer un tiratge especial de l'obra premiada i signada pel seu
autor.

9. 			El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 19 de novembre de 2021, a les
18.30h de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9 NOU, els dies feiners
de 9 a 14h i de 16 a 18.30h. Les obres també podran ser trameses a ports
pagats, a les mateixes adreces. Els seus autors s'hauran de fer responsables
de la reexpedició de les obres.

10.				El veredicte es farà públic el dia 26 de novembre de 2021 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2022.

11.					El fet de concórrer en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases, la
conformitat amb les decisions del jurat i/o la renúncia a qualsevol reclamació
legal.

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament
i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així
com imatge 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

Bases del concurs
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camí cap al silenci. Sessions diàries de respiració 
profunda acaben traduint-se en una desaccelera-
ció de la freqüència cardíaca, una disminució de la 
pressió arterial, un descens de la taxa de cortisol 
i el sistema immunitari se’n veu reforçat. No cal 
mirar el rellotge, sinó fer el que ell fa, seguir enda-
vant. En aquesta situació de calma i de benestar el 
cor produeix un ritme especial capaç de sincronit-
zar altres sistemes fisiològics com les ones cere-
brals, la pressió sanguínia, la digestió i el sistema 
immunitari. A tots ens cal aprendre a aturar-nos i 
a respirar. 

Montserrat Rosell Pujol  Vic

Cuidadors i cuidadores

Aquest escrit està dedicat a totes aquelles persones 
que són cuidadors/es dels nostres familiars, que a 
causa de les seves limitacions o malalties necessi-
ten el suport constant d’una tercera persona per 
seguir endavant amb les seves vides. Molts som els 
que tenim els pares grans i en estat complicat, que 
viuen acompanyats d’algú que no pertany al nucli 
familiar perquè les nostres vides i responsabilitats 
no ens fan possible cuidar-los com nosaltres vol-
dríem. A aquestes persones moltes vegades invisi-
bles els encomanem les tasques de cures i higiene 
personal, mantenir la llar neta i endreçada, cuinar 
i fer més lleu el dia a dia de persones que viuen els 
darrers anys de les seves vides tan dignament com 
és possible. La nostra cuidadora, la Guadalupe, 
ha estat amb els meus pares els darrers dos anys i 
mig. Amb els seus defectes i virtuts moltes vegades 
ha fet de filla, psicòloga, confessora i de mocador 
de llàgrimes en els moments en què nosaltres no 
hi hem pogut ser i la relació que ha creat amb ells 
ha estat molt estreta. La mare va morir el febrer 
d’aquest any després de patir una malaltia física-
ment i emocionalment molt dura i ara la Lupe era 
el suport principal del pare, malalt d’Alzheimer 
avançat. Ha arribat l’hora que el pare comenci una 

nova etapa en una residència i la Lupe deixarà de 
formar part del nostre dia a dia. Volem agrair-li el 
que ha fet per ells i també per nosaltres, fent pos-
sible que poguéssim gaudir d’ells mentre les malal-
ties ho han permès. Sense el seu suport no hauria 
estat possible. Gràcies de tot cor, una abraçada i 
fins sempre. 

Isabel i M. Carme Cunill Torrents  
Sant Vicenç de Torelló 

Joan Collell Cuatrecasas

Qui fou Joan Collell Cuatrecasas? Doncs un sacer-
dot diocesà, nascut a Vic. Home de Déu i germà de 
tota persona. És el fundador de les Serventes del 
Sagrat Cor de Jesús. Ell ideà la congregació fa 100 
anys, perquè les noies que havien de sortir de casa 
per anar a treballar i guanyar-se el pa a les fàbri-
ques poguessin deixar els seus fills a aixopluc. Per 
això posà en solfa guarderies, col·legis i residèn-
cies per a la joventut. Què més feu Joan Collell? 
Acompanyava el senyor bisbe a visitar malalts i 
presos. Es passava hores i hores al confessionari 
per pacificar els cors penedits. Ell també va dirigir 
molt de temps les ànimes dels qui es preparaven 
al Seminari per a sacerdots de Déu, que en aquell 
temps quasi eren 200, el més nombrós d’Espanya. 
Ell passava moltes estones davant el sagrari, per 
implorar la gràcia i el perdó de Déu vers la nos-
tra humanitat ferida. Per això avui, després de 100 
anys, podem dir que era un home bo i que l’Esglé-
sia ja anomena venerable. Demaneu-li doncs a ell 
que nasqué en el mateix carrer del nostre patró 
sant Miquel dels Sants que ens ajudi a fer el bé i 
a ser persones honrades, perquè nosaltres com ell 
també tinguem un cor pur, generós i bondadós per 
servir Déu i els nostres germans més necessitats. 
El dia central serà el 10 d’octubre, amb una missa 
solem-ne a la catedral, a 2/4 de 12 del matí.

Montserrat Garriga i Sardà Vic

Des de Boston

Com a seguidora de la Roser Rovira, voldria felici-
tar-la per les columnes que publica periòdicament 
al seu diari. Són amens, quotidians, fàcils i fami-
liars, a la vegada que ens dones a conèixer el seu 
entorn, i costums, de Boston. Gràcies i endavant!

Montse Comas Bou 
Vic

Record de la Protectora

En record als fundadors que van marxar i van aju-
dar a tirar endavant la Protectora d’Animals d’Oso-
na: Anna, Nati, Pilar, Conxita, Montse, Pepita, Pere 
i Llucià. Pel camí de sota, a poc a poc vaig cami-
nant, perquè algun dia us trobaré, us abraçaré. 
Mentrestant passen els dies i a poc a poc arribaré. 
I amics sempre, sempre ho serem. Aquí a la terra i 
a dalt del cel.

Beatriu Cayuela Hernández,  
Associació Defensa dels Animals d’Osona 

Vic

Fe d’errors

A l’article sobre les obres al CAP de Calldetenes pu-
blicat a l’edició del 24 de setembre d’EL 9 NOU, a la 
pàgina 18, s’hi deia erròniament que l’Ajuntament 
paga un lloguer mensual al bisbat de Vic per fer ús 
del casal parroquial com a casal d’avis. En realitat 
s’està negociant un conveni perquè la cessió sigui 
gratuïta. 

A la pàgina 37 de l’edició de dilluns 27 de setembre 
es deia malament el nom d’un dels autors del car-
tell de la Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu, que 
són Dàlia Adillon i Pol Robles.
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Llotja de Bellpuig (27-9-21)

CONILL: 2,09 (+0,09)
POLLASTRE VIU: 0,95 (=) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,62 (=) – 1,90 (=) 
OUS: xl: 1,34 - l: 0,88 - m: 0,82 - s: 0,60 (=) 
GALLINA LLEUGERA: 0,06 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,30 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (24-9-21) 

PORC: 1,529 / 1,541 (-0,035)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (-3)
PARTIDA GRAN: 35,50 / 37,00 (-2)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,10/3,94/3,72/3,43 (+0,03)

VEDELLS (fins a 350 kg): 4,15 /3,95/3,77 /3,55 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,62/ 3,54/ 2,28 (+0,03)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,45 / 3,35/ 1,85 (+0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 4,23/4,09/ 3,94/ 3,57/2,91 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,29/4,13/ 3,98/ 3,66/ 2,90 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,34/4,14/3,99/3,69/2,92 (=)
VACA: 3,35 / 3,15 / 2,95 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (24-9-21)

PORC VIU selecte: 1,159 (-0,026) 
LLETÓ 20 kg: 18,00 (-1)   
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (+0,03)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (+0,03)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  

BLAT PINSO: 260 (+5)
BLAT PA: 268 (+3) 
MORESC: 266 (-6)
ORDI LLEIDA: 242 (+3)   
COLZA: 540 (+10)

Llotja de Barcelona (28-9-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 409/t (–3)
MORESC UE: 268/t (–5)
BLAT: 260/t (+3)
ORDI PAÍS: 245/t (+2) 
FARINA DE PEIX: 1.120/t (=)
GIRA-SOL: 210 (+5)
MILL: 450/t (=)
COLZA: 305/t (+5)
SORGO: s.c. L
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Estíbaliz Pous, durant la presentació de les dades de consultes als CITE de Vic i Manlleu durant el darrer semestre

CCOO alerta de l’increment    
de consultes als CITE d’Osona 
de persones en situació irregular
Els àmbits on més creixen les consultes són els de la llar i de les cures

Vic

I.M./N.P

El punt del Centre d’Infor-
mació per a Treballadors 
Estrangers (CITE) de Comis-
sions Obreres a Vic ha atès 
185 consultes de 105 usuaris 
durant el primer semestre 
del 2021. L’altre punt del 
CITE a Osona, el de Man-
lleu, ha rebut 153 consultes 
de 85 usuaris. Són dades que 
segons el sindicat confirmen 
l’increment d’utilització del 
servei, tendència que l’any 
passat s’havia aturat per la 
pandèmia. 

Les persones que han acu-
dit al CITE són més dones 
que homes. Del total d’usua-
ris, el 63% no té feina i dels 
que treballen, a Vic els que 
ho fan en situació irregular 
arriben al 64%. Comissions 
Obreres alerta de l’incre-

ment de consultes de perso-
nes que treballen en situació 
irregular al sector de la llar 
i de les cures. Segons Estí-
baliz Pous, secretària d’Ac-
ció Social de Comissions 
Obreres al Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, “són fei-
nes que considerem treballs 
essencials, com s’ha vist 
durant la pandèmia. I això 
és un punt de reflexió per 
a tota la societat: hem de 
buscar quines modificacions 
reglamentàries podem fer 
perquè aquestes persones 
puguin tenir tots els seus 
drets”.

 La ratificació del conveni 
189 de l’Organització Inter-
nacional del Treball hauria 
de ser una eina per garantir 
els drets de les treballadores 
de la llar. Comissions Obre-
res també reclama que es 
modifiqui la llei d’estrange-

ria i es canviïn els requisits 
de regularització. Més de la 
meitat de les persones ate-
ses als CITE de Vic i Man-
lleu no tenen autorització de 
residència. “Per aconseguir-
la s’ha de complir la deman-
da de tenir una ocupació 
durant un any a temps com-
plet. Però amb els nivells de 
temporalitat que tenim actu-
alment al mercat de treball 
es fa molt difícil, per no dir 
impossible, en molts casos, 
arribar a aquestes situacions 
de regularització”, comenta 
Pous.

El Marroc i Colòmbia són 
els dos països d’origen més 
freqüents en les persones 
que han acudit a les dues 
oficines que el Centre d’In-
formació per a Treballadors 
Estrangers té a Osona. Per 
darrere hi ha Geòrgia, Ghana 
o el Senegal.

Bon Preu adapta 
les seves marques 
a l’estratègia 
NAOS de 
consum saludable

Balenyà

EL 9 NOU

Bon Preu ha revisat totes les 
composicions de les seves 
dues marques (Bonpreu i 
Terra i Tast) perquè tots els 
seus productes compleixin 
els paràmetres de l’estratègia 
NAOS de reducció de sucres 
afegits, sal i greixos saturats. 
L’estratègia és una iniciati-
va de l’Agència Espanyola 
de Seguretat Alimentària i 
Nutrició. En el darrer any i 
mig, Bon Preu ha treballat 
per adequar tots els seus 
productes a aquests parà-
metres. De fet, s’han hagut 
de centrar en el 30% dels 
productes prioritaris que 
no estaven dins els paràme-
tres establerts. Els resultats 
són òptims: en el darrer 
any s’han reduït 61 tones 
de sucre, 8 tones de sal i 65 
tones de greixos saturats en 
els productes venuts als 208 
establiments del grup, des-
prés de canviar les composi-
cions d’aquests productes.

La Cambra d’Osona 
promou més de 15 
cursos formatius

Vic Més de 15 cursos confor-
maran el nou catàleg forma-
tiu per al curs 2021-22 que la 
Cambra d’Osona posarà a dis-
posició del teixit empresarial 
de la comarca, emprenedors i 
autònoms. Hi destaquen cur-
sos dedicats a l’exportació o 
programes de direcció logís-
tica i operacions a la pime. 
En els dos darrers anys, les 
corporacions territorials de 
la Cambra han organitzat 54 
cursos als quals han assistit 
494 alumnes. 

Sessions informatives 
dels ajuts Leader a 
Ripoll i Sant Vicenç

Ripoll L’Associació Leader 
Ges Bisaura ha convocat 
dues sessions per presentar 
el programa d’ajuts Leader 
2021 per a la creació, ampli-
ació o millora d’empreses 
de les zones rurals. La pri-
mera sessió es farà el proper 
dimarts, 5 d’octubre, a les 7 
de la tarda, a la sala d’actes 
de l’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès, a Ripoll. 
El dia 7, se’n farà una altra, 
també a les 7 de la tarda, a 
l’espai annex a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Torelló.

Cursos de mecànica 
i mecatrònica per a 
joves a Ripoll

Torelló/Ripoll En el marc 
del programa “Treball, talent 
tecnologia”, el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura ha 
obert la inscripció per a un 
curs formatiu per a joves de 
mecànica i mecatrònica que 
es faran entre el 21 d’octubre 
i el 21 de desembre a la Fun-
dació Eduard Soler de Ripoll. 
La formació es farà de 2/4 
de 9 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia. L’objectiu és millorar 
el desenvolupament professi-
onal dels joves, i acompanyar-
los en la recerca de feina.

Els Premis Porc d’Or 
es lliuraran el 26 de 
novembre a Lleida

Vic La 28a gala dels Premis 
Porc d’Or, considerats els 
Oscars del porcí, recupera el 
format presencial i es farà 
el 26 de novembre a Lleida. 
A causa de les limitacions 
d’espai, però, la gala també es 
podrà seguir virtualment. Són 
nombroses les explotacions 
osonenques que participen 
en aquest certamen estatal 
que impulsa l’IRTA. S’han 
analitzat més d’un milió de 
mares i 900 granges per triar 
nominats i guanyadors. 
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El Lluçanès, de festa
Sant Agustí ha recuperat aquest dimarts la tradicional Fira de l’Hostal del Vilar    

després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia

Sant Agustí de Lluçanès

I.M.

Ja no és el punt de conflu-
ència dels camins ramaders 
i on cada 28 de setembre 
s’establia el preu del bestiar 
per a l’hivern, com havia pas-
sat dècades enrere. Ara bé, 
aquesta data continua en ver-
mell al calendari del Lluça-
nès com a punt de trobada. A 
Sant Boi i Sant Agustí és fes-
tiu però de visitants n’hi ha 
de tota la comarca natural. 

L’any passat no es va poder 
fer la tradicional Fira de 
l’Hostal del Vilar i per això 
aquest any n’hi havia ganes: 
“Ha estat un èxit total”, asse-
gurava al llindar del migdia 
l’alcalde de Sant Agustí, 
Josep Pujol, després d’un 
matí intens. 

L’aparcament, amb per-
sonal regulant entrades i 
sortides des de primera hora, 
es va omplir de seguida de 
cotxes en una cita que veïns 
de la zona com Enric Dot no 
s’han perdut mai. “Tinc 89 
anys i ja venia quan en tenia 
10”, explica tot recordant que 
“havia vist com manaven el 
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El bestiar feia les delícies dels més petits, que aprofitaven que era festiu a Sant Boi i Sant Agustí per anar a la fira

bestiar”. 
Avui la fira té més un 

caràcter social que professio-
nal, però hi continua havent 
bestiar (principalment 
vaques i cavalls), al costat 
d’una cinquantena de para-
des d’artesans alimentaris 
com el forn de pa de Sant 
Boi, maquinària agrícola o 

oficis artesans: cistellers 
de Brunyola i Folgueroles 
o l’escloper de Taradell que 
convivien amb antiquaris o 
fabricants d’esquelles i altres 
complements per als cavalls. 
Entre les parades, durant el 
matí, també s’hi passejava un 
grup d’acordionistes.

La fira va comptar aquest 

any amb el tradicional 
esmorzar de pagès (no hi van 
faltar els alcaldes de l’entorn 
o la delegada del govern, 
Rosa Vestit), però es va evi-
tar el dinar de les anteriors 
edicions i es va donar per 
tancada al migdia. Per als 
més petits hi havia inflables 
o activitats d’aventura.
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Sant Hipòlit de Voltregà

Clàudia Dinarès

Transformar el model pro-
ductiu del sector del metall 
i agroalimentari d’Osona. 
És l’objectiu del programa 
“Talent i noves oportunitats”, 
que aquest dimarts es va pre-
sentar a la Casa del Mallol 
de Sant Hipòlit de Voltregà. 

Front comú de 23 ajuntaments 
per digitalitzar empreses
El programa “Talent i noves oportunitats” destina 380.000 euros als sectors agroalimentari i del metall
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Representants dels 23 ajuntaments adherits, aquest dimarts, davant la casa del Mallol de Sant Hipòlit

L’acte va comptar amb repre-
sentants dels 23 municipis 
de la comarca que hi prenen 
part. Dissenyat abans de la 
pandèmia per la Diputació 
de Barcelona en el marc del 
programa “Treball, talent i 
tecnologia”, l’objectiu és el 
de reconvertir les empre-
ses dels sectors del metall i 
agroalimentari i promoure 

models empresarials més 
innovadors. 

El programa es materialitza 
en formacions i assessora-
ments fets a mida per a perso-
nes i empreses de la comarca. 
“Posem el focus a identificar 
oportunitats molt concretes a 
través del sector: oportunitats 
d’emprenedoria nova, de des-
envolupar proveïdors nous... I 

l’altre objectiu és anar conei-
xent el nivell de maduresa de 
transformació digital, tant 
de les empreses com de les 
persones”, deia Núria Macià, 
directora de Creacció.

El pla d’acció, dotat amb 
380.000 euros, el lidera 
l’Ajuntament de Vic. Cre-
acció i la Mancomunitat La 
Plana s’encarreguen d’exe-

cutar-lo tenint en compte les 
necessitats de cada municipi. 
L’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, destacava “la possibi-
litat de sumar els esforços 
de tots plegats”. “Em sembla 
que el que estem fent és 
una visió conjunta amb la 
voluntat que Osona sigui una 
comarca preparada que doni 
oportunitats, però sobretot 
que l’anem capacitant amb 
les noves tecnologies”.

El programa va arrencar a 
principis d’any amb l’anàlisi 
de la situació dels sectors del 
metall i agroalimentari a la 
comarca. Un cop feta la diag-
nosi, ja s’han executat les pri-
meres accions. A Gurb, des 
d’aquest mes de setembre, ja 
s’hi fa un curs de soldadura 
i per aquest mes d’octubre ja 
hi ha previstos quatre cursos 
més de digitalització.

Els 23 ajuntaments adhe-
rits al programa (a més de 
l’EMD de Sant Miquel  de 
Balenyà) són Balenyà, el 
Brull, Calldetenes, Centelles, 
Folgueroles, Gurb, Malla, les 
Masies de Roda, les Masies 
de Voltregà, Muntanyola, 
Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Pere de Torelló, Sant Sadurní 
d’Osormort, Santa Cecília 
de Voltregà, Santa Eugènia 
de Berga, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Seva, Taradell, 
Tavèrnoles, Tona, Vic i 
Vilanova de Sau. 

Montbrú farà 
un quefir i una 
beguda amb 
el ‘residu’ dels  
formatges

Moià

EL 9 NOU

La formatgeria Montbrú 
de Moià ha estat treballant 
amb l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàri-
es (IRTA) en un programa 
per reduir a zero el sèrum 
(xerigot) de la llet de cabra 
resultant del seu procés de 
producció. El xerigot és un 
subproducte amb un alt valor 
nutricional que en grans pro-
ductors de formatge es recull, 
se’n separen els components 
i l’aprofiten per a altres 
indústries. A les formatgeries 
mitjanes i petites no el poden 
aprofitar i, a causa del seu 
elevat contingut de matèria 
orgànica, s’ha de gestionar en 
una planta de residus, la qual 
cosa ho fa costós. La format-
geria Montbrú llença cada 
any 2.193 tones de xerigot. 
Per evitar-ho, i de bracet amb 
l’IRTA, treballen per destinar 
aquest sèrum a una beguda 
làctia per a esportistes i un 
quefir. El projecte ha de veu-
re la llum el 2022.
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Cantonigròs

EL 9 NOU

Els xalets de Cantonigròs són 
una estampa inconfusible. 
Després d’haver passat el 
trencant del poble en sentit 
Olot, a mà dreta, apareixen 
una filera de cases a peu de 
carretera. Carles Comella, 
veí de Cantonigròs que 
disposa d’un ampli fons do-
cumental, n’ha testimoniat 
l’origen. Per la festa major en 
va fer una projecció pública 
a través de fotografies per ex-
plicar la gènesi del projecte 
que ara EL 9 NOU recull de 
forma resumida.

Per entendre’n el naixe-
ment cal una informació de 
context. Durant el primer 
terç del segle XX Cantoni-
gròs va experimentar un 
creixement urbà espectacu-
lar. Entre 1910 i 1929 es va 
doblar la xifra de cases al 
poble. Els pròspers anys vint, 
propulsats pels beneficis de 
la neutralitat espanyola a la 
Primera Guerra Mundial, 
van traduir-se en la prolife-
ració de cases d’estiueig. Va 
haver-hi un boom immobili-
ari. L’exponent en va ser la 
construcció dels set xalets 
unifamiliars al peu de la car-
retera, acompanyats a la part 
posterior de dos immobles 
més: una casa unifamiliar i 
un edifici de planta baixa i 
dos pisos.

L’impulsor d’aquests xalets 
va ser el vigatà Josep Comas, 
a qui Comella defineix “com 
un avançat al seu temps” 
per tenir la visió d’anticipar 
la potencialitat turística 

de Cantonigròs per la seva 
situació geogràfica i el seu 
encant natural al cor del 
Cabrerès. L’any 1925, Comas 
demana permís per edificar 
vuit cases. La sol·licitud, 
acreditada pel document, era 
per a vuit immobles i no per 
a set. Comella fa notar que 
l’administració li respon que 
com que l’obra és a la carre-
tera s’ha d’adreçar a Obres 
Públiques, un organisme 

supramunicipal. I uns mesos 
després, el 1926, presenta 
un segon projecte. Entre un 
i l’altre hi ha alguns canvis, 
però. En el primer, existia 
una sola entrada per a tots 
els edificis i la tanca que els 
separava de la carretera era 
recta; en el segon, les entra-
des a cadascun dels xalets 
són individuals i la tanca 
segueix el traçat oblic de la 
carretera. Al mig, s’hi dibui-
xa una entrada comuna, que 

dona pas a una plaça. 
Les obres comencen de 

seguida. Van anar a càrrec 
del mestre d’obres Josep 
Nogué. En la fonamentació 
del primer xalet, explica Co-
mella, van aparèixer aigües 
subterrànies, fet que en va 
impossibilitar la construcció. 
Això explica que en comp-
tes dels vuit inicialment 
projectats al final només se 
n’alcessin set. Però a la part 
posterior s’hi van afegir dues 
construccions addicionals, 
que no apareixen als per-
misos: una casa unifamiliar 
i un edifici de planta baixa 
més dos pisos que contenia, 
a la part superior, un dipòsit 
d’aigua que abastia els xalets. 
Propietaris de Cantonigròs 
s’havien posat d’acord, de 
forma mancomunada, per 
tenir aigua, un ramal de la 
qual arribava expressament 
als xalets.

A mesura que se n’anava 
acabant la construcció, es 
llogaven. I, per donar-los a 
conèixer, se’n feia publicitat. 
Així ho acrediten postals 
amb una imatge bucòlica 
dels xalets i el lema: “La 
Suïssa catalana”. Aquest era 
un reclam per atreure estiue-
jants. Com que era un projec-
te luxós els llogaters havien 
de ser persones amb poder 
adquisitiu elevat. Per arri-
bar-hi, s’havien de trobar els 
canals. N’apareixen referèn-
cies a La Vanguardia i, tam-
bé, a la revista Abella d’Or, on 
l’any 1932 s’hi publica una 
postal i es defineix l’indret 
com “un lloc incomparable 
de calma i de repòs”. De fet, 

El poble va 
viure un ‘boom’ 
immobiliari. La 

filera de xalets en 
són l’exponent

Carles Comella 
n’ha documentat 

la història 
a través de 
fotografies

OSONA NORD
L’origen  

de l’estiueig
La construcció dels xalets marca una tendència a Cantonigròs

a banda d’un indret apropiat 
per a l’estiueig també ho era 
per al que temps després 
seria l’anomenat turisme de 
salut: l’alçada, a tocar dels 
1.000 metres, confereix al 
poble unes característiques 
òptimes per a persones amb 

afeccions pulmonars. 
Perquè aquesta oferta 

tingués èxit, era clau poder-
hi arribar amb comoditat. 
Per això un punt d’inflexió 
es produeix el 1922 quan hi 
arriba la carretera. No només 
per als cotxes –els estiue-

1. Imatge d’abans de 1936 als xalets; 2. Vista dels xalets i, al fons, Cabrera, datada a principis 
dels 40; 3. La família de Wenceslau Guarro Casas en una data sense concretar al voltant de 
1940; 4. La família Batlle enlairant un globus a principis de 1940

1

3



ESPECIALNOU9EL

BOBINATGES
PERE VILALTA VERDAGUER

C. Raimon Mas, 5 - 08560 Manlleu
Tel.: 93 851 30 50  -  Fax: 93 850 70 92
e-mail: bobinatges@gmail.com

www.bobinatges.cat

Reparació i manteniment
Motors corrent altern. Motors corrent continu.
Embragatges.
Frens. Transformadors monofàsics i trifàsics.

Lloguer de motors ac/dc i transformadors

Venda de motors i recanvis
Condensadors, ventiladors, carbons, escombretes, etc.

Reciclatge de Plàstics 
i Gestió de Residus

Som una empresa dedicada al reciclatge de plàstics que 
oferim un servei integral de gestió de residus que es pot 
resumir en tres etapes, la compra dels residus, el reciclatge
o transformació i la posterior comercialització o venda de 
plàstic recuperat.

www.recon.cat
informacio.recon@gmail.com

C. Font de Tarrés, 96
Manlleu

Tel. 93 743 00 87

Ctra. de Vic a Olot km 25 · CANTONIGRÒS · Tel. 93 852 50 35 · info@

www.residenciacantonigros.com

ReSIdèNCIA CANTONIGRÒS, Sl
Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya

Consulteu les nostres
estades temporals

Professionalitat i eficàcia en 
un entorn familiar.

Contacte directe amb 
l’esplèndid paratge natural 
del Collsacabra.

Curtes i llargues
    estades.
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Hi havia tanta activitat que 
els inquilins van demanar 
a l’amo que els llogués, per 
convertir-lo en un club soci-
al, la planta baixa de l’edifici 
de darrere de la filera de set 
xalets on hi havia els guardes 

i servei de telèfon. Aquest 
espai passa a ser un punt de 
reunió per fer vida social. 
No tenia res a veure la vida 
als xalets amb la del poble. 
Cadascú anava pel seu cantó 
tot i que, puntualment, hi ha-

jants ja tenien cotxe–, sinó 
també per facilitar-hi l’accés 
amb el cotxe de línia. “Tota 
la família no cabien en un 
cotxe; n’hi havia que anaven 
amb bus”, explica Comella 
mostrant una fotografia en 
què es veu el cotxe de línia 
passant just per davant dels 
xalets. Les cases es llogaven 
equipades. Hi havia tot el 

parament de la llar i, a més, 
tenien llar de foc. Això feia 
que no només s’hi pogués 
anar a l’estiu. A l’hivern tam-
bé eren habitables. 

La vida als xalets era rica 
en activitats. Comella ho 
acredita amb fotos dels 
estiuejants i els nens i nenes 
fent teatre, jocs de cucanya, 
excursions, tennis taula... 

via contacte. Feien partits de 
futbol, per exemple, entre el 
Cabrera, l’equip del poble, i 
el de la colònia d’estiuejants. 
Els nens del poble, que per 
Pasqua cantaven caramelles, 
sabien que actuar als xalets, 
on hi havia més recursos 
econòmics, multiplicava l’op-
ció de rebre ous o viandes 
vàries. La història dels xalets 
queda reflectida també a 
l’Auca de Cantoni de l’any 
1952, elaborada per Joan 
Montaner i Albert Callís, 
amb il·lustracions de Valentí 
Castanys i que va ser premi-
ada al concurs de poesia. “Té 
estiuejants molt distingits 
i set xalets repetits”, diu 
l’auca. Enmig d’aquesta his-
tòria, que es prolonga durant 
dècades, hi ha un parèntesi 
trist, que és la Guerra Civil. 
Durant aquest període, els 
xalets no tenen estiuejants, 
sinó que acullen nens de la 
guerra, que quedaven orfes 
i que es concentraven en di-
versos indrets. “Cantonigròs 
n’era un, però també n’hi ha-
via a Viladrau o Puigcerdà”, 
matisa Comella. Al final, la 
història dels xalets, vista des 
de l’òptica d’avui i amb traç 
gruixut, explica els inicis de 
l’estiueig a Cantonigròs, ac-
tivitat que, amb els anys, ha 
tingut moltes més manifesta-
cions. Els xalets, i la visió que 
va tenir Josep Comas, en són 
l’origen.
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Punt
Informatiu
de L'Esquirol

L'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sercorts i Sant Julià de Cabrera
Activitats d'octubre

MURALS - L'Esquirol
Inauguració del mural "present"
Dissabte 23 oct a les 17:30 h
Inauguració del mural "present"
Pintat per Laia Sauret, Marta Muñoz i Mitus Benejam al Casal de la Santa Creu.
Tot seguit: Concert amb TRÄ - Cançons de pandero i guitarra.

M e r c a t  s e t m a n a l  -  d i v e n d r e s  m a t í  -  p l a ç a  N o v a

XIV Fira del bolet de Cantonigròs
17 oct. de 10 a 18 h a Cantonigròs
3r Canicròs del Collsacabra
Taller infantil d’escultures "Bolets creatius"
Passejades en Segway
Espectacle infantil “Som contes”
Ballada de gegants - 25è aniversari
Vermut i tastets.
Concert de “Boletaires despitats i Bernat Riera”
23 oct. de 10 a 14 h a Cantonigròs
Collsacabra, visió de futur: Xerrades, concert i
botifarrada

Amb concerts amb FETUS, MN. BRAMIT
MORERA i ELS MORTS, TRAU, moltes sessions
de PD i trobada d'Escuters.

IV Aplec Modernista d'Osona
del 15 al 17 oct. a L'Esquirol

CFIC 21 - Fotografia
Dissabte 23 oct de 10 a 18h a L'Esquirol
Taller de fotografia "Fotografia de viatges" a
càrrec de Tino Soriano
a les 19 h. a l'església de L'Esquirol
Conferència "National Geographic per dins"
a càrrec de Tino Soriano.
Tot seguit:
Lliurament dels premis fotogràfics CFIC'21

CollsacabraViu a L'Esquirol
24 oct. de 10 a 19 h
Activitats d’aventura i jocs per la mainada: “Fes-te gran”
Presentació oficial dels horts socials
Xerrada: “Alimentació ecològica saludable” amb el Dr. Xavier Cabré
Xerrada: “Projecte veus-Collsacabra” Veus de Cantoni amb Mamen Gallego
18 h. Pista de la Cooperativa
Teatre : Adròmines o la Fal·lera del més
Amb Elisa Crehuet, Clara Ferrer i Anna Busanya.

Vine, et farem pensar!
676 73 18 34

Club EsCaCs ManllEu

aCadEMia
ForMaCió
CoMpEtiCió
ClassEs partiCulars
a tots El nivElls

Obert de dilluns a divendres de 16 a 20h

Primera classe de prova Gratuïta
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Sant Hipòlit farà 
una fira tradicional 
amb el poble 
agermanat de la 
Catalunya Nord

Sant Hipòlit de Voltregà

G.R.

L’agermanament entre Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sant 
Hipòlit de la Salanca, a la 
Catalunya Nord, fa un pas 
més amb la creació d’una fira 
biennal de cultura popular 
i productes típics dels dos 
municipis. Segons l’alcalde 
osonenc, Gerard Sancho, fa 
quinze dies ja es va viure 
un primer tastet al Rosselló 
en el que van batejar com a 
diada de la catalanitat, on 
es va mostrar tota la cultu-
ra popular de la zona i un 
debat sobre la catalanitat a la 
Catalunya Nord, que seria “el 
punt d’unió”. Sancho comenta 
que ja es volia fer l’any passat 
amb la voluntat que des del 
Voltreganès també hi anessin 
amb els gegants i productes 
típics, però no ha pogut ser 
per la pandèmia. La idea és 
alternar-ho cada any a un dels 
dos municipis de manera que 
el 2022, abans de l’estiu, ja es 
faria al municipi osonenc.

13a caminada 
solidària amb el 
càncer, a Roda

Roda de Ter El proper diven-
dres, 8 d’octubre, tindrà lloc 
la 13a edició de la Camina-
da Negranit, una iniciativa 
d’Osona contra el Càncer de 
Roda i les Masies amb l’ob-
jectiu de continuar recaptant 
fons per combatre aquesta 
malaltia. El punt de sortida 
serà la plaça Major de Roda, 
a les 9 del vespre, i el recorre-
gut cobrirà 7,5 quilòmetres. 
La sortida dels participants, 
que hauran de portar lot, es 
farà de forma esglaonada. Les 
inscripcions es poden avançar 
en línia o a la mateixa sortida.

El pianista Daniel 
Ligorio, a Manlleu
Manlleu Amics de la Música 
de Manlleu encara la recta 
final del cicle d’aquest 2021, 
la 31a edició, amb el concert 
Cuatro estaciones porteñas a 
Broadway, de Daniel Ligorio, 
considerat un dels pianis-
tes amb més projecció del 
panorama nacional. L’actu-
ació tindrà lloc a l’Auditori 
Fundació Antiga Caixa Man-
lleu diumenge a les 6 de la 
tarda. Serà un homenatge al 
compositor i bandoneonista 
argentí Astor Piazzolla, de 
qui aquest any es commemo-
ren 100 anys del naixement.

Fórmula 1 amb mirada irreverent

Manlleu

Txell Vilamala

Al televisor de casa de Jordi 
Domènech Montané, vila-
franquí afincat des de fa 
anys a Manlleu, els esports 
sempre s’emportaven la 
major quota de pantalla. El 
rei per excel·lència era el fut-
bol, sobretot el Barça, però 
de tant en tant les competi-
cions de motor també esgar-
rapaven minuts a la pilota. 
Ell té el record que li feia 
molta gràcia un cotxe retolat 
amb el número zero i calcula 
que va ser als 8 anys quan es 
va aficionar a la Fórmula 1. 
Tres dècades més tard manté 
viva la mateixa passió: mira 
regularment les curses i ja 
fa anys que crea continguts 
(ara, liderant el projecte) 
per un blog especialitzat a 
seguir aquesta disciplina des 
de Catalunya i fent servir el 
català.

En el marc d’aquesta publi-
cació digital va conèixer el 
tonenc Guillem Solà Boeck, 
nebot del pilot de ral·lis 
Dani Solà, que és enginyer 

informàtic i s’ocupa d’asse-
gurar l’estructura tècnica 
que sosté la pàgina web i els 
qüestionaris, porres o foto-
grafies que hi van penjant. A 
diferència de Domènech, ell 
va abandonar la Fórmula 1 
quan TV3 va deixar d’emetre 
les curses en obert, però ha 
continuat vinculat al blog i 
també està motivat a engegar 

un podcast des d’on comen-
tar l’actualitat del món del 
motor de manera irreverent, 
a l’estil del revulsiu en què 
s’ha convertit La sotana 
amb el futbol. “El principal 
objectiu que tenim és passar-
nos-ho bé i xerrar del que ens 
agrada”, diu Domènech, “tal 
com passa amb el Barça, que 
tots ens veiem amb cor de 
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Guillem Solà Boeck i Jordi Domènech Montané, dimecres a la tarda amb dos 
cotxes de Fórmula 1 i les banderes de quadres típiques del món del motor

ser entrenadors o presidents, 
fer servir la ironia, l’humor... 
Per acostar la Fórmula 1 tant 
a qui en sap com qui no”. 
S’imaginen, per exemple, 
una secció ambientada en 
els missatges que reben els 
pilots a través de les ràdios 
d’equip o un 1x1 “fotent 

llenya quan calgui, i desmun-
tant un esport que també 
s’ha de reconèixer que és 
d’elits”. Per fer-ho possible, 
Domènech i Solà busquen 
col·laboradors interessats a 
sumar-se al projecte. I insis-
teixen que no són importants 
els coneixements, sinó les 
ganes de passar-s’ho bé. 
Ells estan engrescats a tirar 
endavant, “almenys fins que 
es prohibeixin els motors de 
combustió i ens haguem de 
buscar una altra cosa”.

Busquen més 
col·laboradors 

per materialitzar 
el projecte

Jordi Domènech, de Manlleu, i el tonenc Guillem Solà volen tirar endavant un programa  
en format ‘podcast’ per seguir el món del motor amb humor i esperit de ‘divertimento’
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Teulades i estructures de fusta, 
porxos, pèrgoles, casetes...

Obra nova i rehabilitacions.

Serveis de fusteria, portes, 
cuines, parquets, mobiliari.

Segorb, 130 - Manlleu
Tel. i fax 93 851 01 85
www.vilarfusters.cat

www.fuscober.cat

eles Metàliques Roda, SL
Fabricació

i col·locació 
de tot tipus de 

reixats i portes
Camí de Fontserè, 8 - Tel. 93 854 03 24 - Les Masies de Roda - info@telesroda.com

Dissabte, 2
9.30
Matinal artística.
Troba la inspiració artística a l’Esquerda.
Dibuixa o pinta amb qualsevol tècnica el Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda. Activitat conduïda per Joan 
Jutglar (director de l’Escola d’Arts de les Masies de 
Voltregà).
Lloc: Jaciment Arqueològic de l’Esquerda.

11.00
Visita comentada a càrrec de l’equip d’excavacions.

20.00
Presentació del llibre ‘Agiradin, somiant l’Esquerda ibèrica’, 
de Laura Bayer i Lloveras, amb il·lustracions de José 
Hernández Ayllo.
Lloc: Sala d’actes del Museu Arqueològic de l’Esquerda.

Diumenge, 3
10.30
Visites comentades al Jaciment Arqueològic de l’Esquerda.

12.00
Visita comentada al Museu: “Connexions ibèriques: 
productes preuats, productes llunyans”. A càrrec de 
Montserrat de Rocafiguera, directora de les excavacions 
del sector ibèric de l’Esquerda. En cas de restriccions per la 
pandèmia es farà en format virtual.

Jaciment arqueològic de l’Esquerda

Roda de Ter-Les Masies de Roda
Tel. 93 854 02 71
Imprescindible reserva prèvia a totes les activitats al tel. 93 854 02 71
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Roda de Ter

Anna Tañà

“Volem canviar la percepció 
que es té de la boxa”. Aquest 
és l’objectiu de Dani Carras-
co, Miquel Ortega i Guillem 
Capdevila, tres amics que 
després d’anys dedicats a 

aquesta disciplina ara s’han 
convertit també en socis 
obrint a Roda de Ter el Club 
Boxa Osona. “Fa temps que 
tenim aquest hobby i durant 
la pandèmia ens vam trobar 
sense lloc d’entrenament”, 
explica Carrasco. Van repren-
dre la boxa al garatge d’un 

company i a poc a poc van co-
mençar a plantejar-se la idea 
d’obrir el seu propi local.

Aquest setembre ho van 
materialitzar. Un mes des-
prés d’obrir portes, ja comp-
ten amb 35 alumnes: “Som 
un equip de persones, alguns 
competidors”. Carrasco ha 

estat primer entrenador 
durant vuit anys i segon 
seleccionador de la selecció 
catalana durant tres anys. 
Ortega, per la seva banda, va 
ser segon entrenador també 
durant una llarga temporada. 
“Som entrenadors formats, 
que volem transmetre la nos-
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Els tres socis que han obert el Club Boxa Osona. D’esquerra a dreta, Guillem Capdevila, Dani Carrasco i Miquel Ortega

tra passió a tothom qui vul-
gui conèixer-la”, asseguren. 

Cadascun d’ells té la seva 
pròpia professió, però la boxa 
els va unir i ha estat sempre 
el seu hobby. Ara per ara 
ofereixen tres classes entre 
les 5 de la tarda i 2/4 de 10 
del vespre. Obren només a 
les tardes, però “ens adaptem 
molt als horaris de cadascú” 
i més endavant no descarten 
ampliar la jornada si hi ha 
demanda. 

El seu objectiu és captar 
sobretot joves majors de 14 
anys, però “també ens ve 
gent de 60”. El club és per a 
totes les edats i s’hi practica 
la disciplina independent-

ment de la intenció, el nivell 
i les expectatives, ja sigui 
per fer esport, simplement 
conèixer-la o marcar-se la 
meta d’arribar a competir. 
“Hi ha moltes maneres de 
practicar-la, nosaltres fem 
boxa olímpica”, diuen els tres 
socis. 

Obrir a Roda de Ter ha 
acabat sent una casualitat, 
però sí que tenien l’objectiu 
d’engegar en un municipi 
d’Osona. La voluntat és créi-
xer i convertir-se en un club 
referent per a tota la comar-
ca. A curt termini també hi 
ha preparar els nois i noies 
que s’estan entrenant al club 
amb la fita de competir als 
campionats de Catalunya el 
pròxim mes de desembre.  

Obre a Roda un nou club de 
boxa “per a totes les edats” 

Un mes després 
d’obrir portes, 

aquest setembre, 
ja tenen 35 

alumnes

Tres amics s’han acabat convertint en socis a través de la que és la seva principal afició
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Un any més, tots hem sumat
El Rotary Club de Vic - Osona, en nom propi i en nom de les entitats Fundació
Humanitària Dr. Trueta i Associació Tapís, de les persones ateses per aquestes
entitats i de les seves famílies, moltes gràcies a tots els que heu sumat en aquesta
7a Edició d'Il·lusions a Taula: Empreses, entitats, institucions i particulars.
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Torna el Festival de Jazz de Vic amb el 
format que tenia abans de la pandè-
mia: dues setmanes de concerts amb 
un total d’11 actuacions configuren 

el programa de la 23a edició, que tin-
drà lloc entre els dies 7 i 17 d’octubre. 
La gira de comiat dels escandinaus 
Atomic i la presència dels islandesos 

ADHD reforcen el caràcter internaci-
onal i avantguardista del festival, al 
costat de l’aposta per figures emer-
gents de l’escena jazzística catalana. 

Bet Piella: “No soc 
regidora de Cultura”
Vic Amb la substitució de 
Susagna Roura pendent 
(encara és regidora fins 
que el ple de l’Ajuntament 
en faci oficial el relleu), la 
representació de l’Ajunta-
ment la va exercir Bet Piella, 
regidora de Fires i Mercats. 
“No soc la regidora de Cultu-
ra”, va precisar abans d’inter-
venir. És possible que acabi 
fent-se càrrec d’aquesta àrea, 
però dependrà del perfil del 
nou regidor o regidora que 
entri en substitució de Rou-
ra, nomenada directora gene-
ral d’Execució Penal el passat 
mes de juliol.

El Festival de Jazz de Vic recupera 
el format d’abans de la pandèmia
Entre el 7 i el 17 d’octubre tindran lloc els 11 concerts que configuren el programa de la 23a edició

EL
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V

 

Vic

Jordi Vilarrodà

L’any passat, celebrar el 
Festival de Jazz de Vic va ser 
un miracle, a les portes de la 
funesta segona onada de la 
pandèmia. L’octubre de 2020, 
poc abans que tornessin les 
limitacions als actes públics, 
una carpa a l’exterior de 
L’Atlàntida va permetre res-
catar la 22a edició, concen-
trant-la en només tres dies. 
La Jazz Cava, els músics i fins 
i tot el patrocinador –Cerve-
zas Alhambra, que paradoxal-
ment no podia vendre ni una 
cervesa en els concerts– van 
fer un acte de voluntat per 
donar continuïtat al tercer 
festival de jazz en antiguitat 
i importància de Catalunya, 
després dels de Barcelona i 
Terrassa. 

En comparació amb aques-
ta, la 23a edició tindrà un 
caràcter gairebé normal, 
recuperant els escenaris de 
costum i el format de dues 
setmanes de concerts. No 
està clar, però, si ja es deixa-
ran fixes les dates d’octubre 
o es tornarà a les habituals 
del maig. El Pianíssim, el 
concert de piano sol que obre 
el festival, donarà pas el dia 7 
d’octubre a una programació 
d’11 actuacions amb el criteri 
que des de fa anys dona per-
sonalitat pròpia al Festival de 
Jazz de Vic: “Propostes emer-
gents i amb risc estilístic”, 
recordava el president de la 
Jazz Cava, Jordi Casadesús, 
en la presentació del festival 

Dos escenaris, i la Cava com a centre

Vic A diferència de l’any passat, en què tots 
els concerts es van haver de fer en una carpa 
muntada a l’exterior de L’Atlàntida, aquesta 
edició recupera els escenaris de la Jazz Cava, 
l’interior i l’exterior. A dins, s’hi va instal·lar 
un sistema de renovació d’aire que permet 

garantir la seguretat sanitària del local i que 
va fer possible que a partir del maig passat 
s’hi poguessin fer concerts. A l’exterior, hi 
haurà l’escenari Cervezas Alhambra situat a 
la plaça del Carbó. A la fotografia, d’esquer-
ra a dreta, Núria Freixa i Jordi Casadesús, de 
la Jazz Cava, i la regidora Bet Piella. 

que dimarts passat va tenir 
lloc al local del Portalet. 
“Estem molt satisfets de 
poder tornar amb una certa 
normalitat”. 

El Pianíssim serà gairebé 
un homenatge, en aquest cas 
a la figura de Jordi Sabatés, 
un veterà amb més de cin-
quanta anys de carrera que 
ha abastat tots els gèneres, 
des del mateix jazz fins a 

la cançó, el lied, el rock o la 
música de cambra i simfòni-
ca. Un pianista versàtil que 
oferirà un repertori d’obres 
pròpies amb el títol de Jordi 
Sabatés: Maverick & rostres 
afroamericans. La millora de 
la situació pandèmica farà 
possible que aquesta edició 
recuperi els concerts interna-
cionals, imprescindibles en 
la programació. Per Vic, en 

un únic concert a Catalunya 
i a Espanya, passa la gira de 
comiat d’Atomic, un quintet 
sueco-noruec amb vint anys 
de trajectòria, referent de 
l’escena free-jazz “que haví-
em intentat portar en altres 
ocasions”, diu Casadesús. I 
al seu costat, els islandesos 
ADHD, inclassificables i més 
enllà de l’etiqueta estricta-
ment jazzística, que actu-

aran per primera vegada a 
Catalunya. La presència cata-
lana dona protagonisme a 
bandes emergents com Irene 
Reig Quintet, estructurada 
al voltant d’aquesta saxofo-
nista, o Las de Barcelona, una 
superbanda formada per Eva 
Fernández (saxo), Magalí 
Datzira (contrabaix) i Lucía 
Fumero (piano), que també 
actuarà amb la seva pròpia 
formació. Amb concerts com 
aquest, o el d’Alba Careta 
Group que servirà de cloenda 

del dia 17 d’octubre,  el festi-
val també avança en l’objec-
tiu de la paritat de gènere. 
També es podrà recuperar 
el concert de celebració dels 
50 discos editats pel segell 
Underpool, que s’havia de 
fer el juliol passat al Semina-
ri i es va haver d’ajornar. 

Les entrades del festival 
s’hauran de reservar prèvi-
ament a <www.festivaljazz-
vic.cat>, amb un pagament 
mínim de 2 euros i màxim de 
25 per al concert d’Atomic. 

Estrena d’Osona
Vic El festival viurà una 
estrena osonenca, la del 
primer disc de Nucli Trio, 
una formació per a la qual 
la Jazz Cava és casa seva. 
Guillem Plana (guitarra), 
Aleix Forts (contrabaix) 
i David Viñolas (bateria) 
són la base d’una formació 
que feia un concert men-
sual a la Cava, al qual con-
vidaven cada vegada un 
músic diferent. L’àlbum de 
debut el van preestrenar 
dissabte passat al teatre de 
Sant Miquel de Balenyà, 
i l’estrenen oficialment el 
14 d’octubre al seu hàbi-
tat, la Jazz Cava. Un altre 
osonenc del cartell serà el 
clarinetista Albert Mitja-
vila. 
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Taller d’Albert Vidal, a Ripoll
Vic Dins el cicle de teatre de prop Íntims, el 
passat cap de setmana va tenir lloc als espais 
del teatre Comtal un intensiu de formació i 
dues classes magistrals del conegut, inclas-
sificable, autoexclòs, rebel i sempre polèmic 
performer Albert Vidal. Al taller “Les arrels 
tel·lúriques de la paraula” hi van participar 
una desena d’alumnes de diferents disciplines 
artístiques, des d’actors fins a pintors, cantants 
o comunicadors. L’objectiu bàsic de les classes 
era oferir una aproximació a la metodologia 
del creador Albert Vidal. Les seves eines “de 
cuina pròpia”, com ell mateix les defineix, 
van introduir els assistents al cos subtil i a les 
arrels tel·lúriques de la paraula. La formació 
va acabar el diumenge al migdia amb una 
actuació puntual i pràctica a la plaça de Sant 
Eudald (a la fotografia). 
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Mambo Project i les ‘iaies’, a escena
Jordi Font i Mireia Illamola formen part del col·lectiu que estrena aquest dissabte a Calldetenes
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Una de les preestrenes amb públic que s’han fet de ‘Iaia’, al Centre d’Arenys de Munt

Calldetenes

J.V.

Les videotrucades van ser 
una nova forma de relació 
amb la gent gran que es va 
establir durant la pandèmia. 
Els nets parlant amb les àvies 
a través d’una pantalla, en 
lloc d’anar de tant en tant a 
dinar a casa d’elles. Aquest 
fet que es va repetir en 
milers de famílies i durant 
mesos va passar a ser part de 
la quotidianitat és el punt de 
partida de Iaia, l’espectacle 
amb què Mambo Project 
inaugura aquest dissabte la 
nova temporada de l’Audi-
tori-Teatre de Calldetenes. 
Produït amb el suport de 
Teatres d’Osona, el muntatge 
es podrà veure més endavant 
a L’Atlàntida de Vic i el Cir-
vianum de Torelló.

I és que dos osonencs 
(Jordi Font, de Taradell, i 
Mireia Illamola, de Torelló) 
són part integrant d’aquest 
col·lectiu, que es mou entre 
les arts escèniques i l’audi-
ovisual, una barreja que els 
ha portat a fer propostes 
com la de Iaia, que barregen 
diferents llenguatges. “Sabí-
em que volíem parlar de 
les iaies”, explica Font. Les 
dinàmiques de videotrucada 
que es van crear durant el 
confinament els van donar 
un element clau: incloure 
fragments d’aquestes comu-
nicacions per pantalla en 
l’obra. Els nous canals també 
creen nous continguts: “Ens 
explicaven coses que potser 
no explicaven quan anàvem 
a dinar, la pantalla era una 
mena de confessionari”. Per 
què iaies i no avis? “És més 
que la mare, i no han tingut 
potser el reconeixement que 
mereixen”, diu Illamola. Es 
van fer 15 xerrades per vide-
otrucada amb dones grans de 
diferents llocs de la penínsu-

la, començant per persones 
connectades amb el mateix 
equip de Mambo Project i 
creant xarxa amb centres de 
creació i residències d’on han 
vingut altres testimonis. 

L’espectador (un màxim 
de 50 persones d’aforament 
per a cada sessió) es trobarà 
a l’escenari mateix, no com 
un simple voyeuser des del 
pati de butaques sinó com a 
participant. Hi haurà taules 
en què es reproduiran els 
espais domèstics o socials, 
des del menjador de casa a 
l’escola o l’església que podi-
en formar part del record de 
les dones grans. Fins i tot hi 
haurà objectes que formen 
part d’aquesta memòria. 
“És la diferència que hi 
ha entre veure i escoltar o 
viure i ser part de”, afirma 
l’actor taradellenc. Que no 
pateixin, però, els assistents: 
“Tot és molt tranquil, només 
volem que entrin dins de la 
proposta perquè hi ha emo-
cions que et traspassen molt 

més”, explica la torellonenca. 
Tothom pot sortir amb la 
pregunta íntima de què sap 
realment de la seva àvia: com 
vivia o què li agradava.

Mambo Project reprèn així 
una activitat que la pandè-
mia va estroncar de manera 
radical. Tenien en escena 
Festa, una proposta que par-
tia de recrear una festa amb 
música electrònica per crear 
l’ambient on s’introduïa l’es-
pectador. Proximitat, ball... 
tot allò que ara està prohibit. 
“Teníem previst portar-lo 
a Corea del Sud, a Itàlia...”. 
Tot es va acabar el març de 
2020, però no l’han donat per 
tancat. “Festa és allà en un 
calaix, esperant que la situ-
ació millori i puguem cele-
brar-ho, efectivament, amb 
una festa”. 

Las Divinas, amb 
els seus 15 anys de 
carrera, i ‘clown’ 
en família a Torelló
Torelló Las Divinas portaran 
aquest diumenge a l’escenari 
del Teatre Cirvianum (6 tar-
da) la celebració dels seus 15 
anys als escenaris amb Moon-
light Serenade. L’espectacle 
inaugura oficialment la tem-
porada de la sala de Torelló, 
tot i que la setmana passada 
ja s’hi va representar la pro-
ducció local La venjança d’Ira 
Vamp. A Moonlight Serenade, 
Carla Mora (soprano), Irene 
Ruiz (mezzosoprano) i Marta 
Mora (contralt) hi recullen 
la trajectòria de Las Divinas 
amb el cabaret de principis 
del segle XX com a fil con-
ductor, en una proposta que 
barreja música, coreografies 
i humor. El cap de setmana al 
Cirvianum comença dissabte 
(8 vespre) amb Travy, una 
proposta de clown familiar, 
però no pel públic al qual va 
dirigida sinó pel seu mateix 
origen: qui la interpreta són 
Quimet Pla (un dels funda-
dors de Comediants) i la seva 
dona, Núria Solina, acom-
panyats per Diana i Oriol 
Pla, fills de la parella. Tots 
plegats, en el muntatge Tra-
vy, proposen una mirada a la 
vida dels artistes que, com 
ells, van fer de la itinerància 
una forma de vida. 

Comença el 8è 
Concurs de Teatre 
Amateur, a Santa 
Eugènia de Berga
Santa Eugènia de Berga 

Amb la representació de 
Traster, a càrrec del grup Par 
64 de Sant Andreu de la Bar-
ca, començarà aquest dissab-
te a Santa Eugènia la vuitena 
edició del Concurs de Teatre 
Amateur. Al llarg de cinc 
setmanes, tots els dissabtes a 
2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Àngel Guimerà hi passaran 
grups de Puigcerdà, Sabadell, 
Centelles i Banyoles. El dia 
20 de novembre tindrà lloc 
l’entrega de premis.

Pierrot Teatre, de 
Centelles, adapta 
una popular obra 
de Serafí Pitarra
Centelles El Casal Francesc 
Macià acull aquest cap de 
setmana tres representaci-
ons de l’obra El trobador, 
de Serafí Pitarra (Frederic 
Soler), a càrrec de Pierrot 
Teatre. Datada el 1864, l’au-
tor l’anomenava una “gatada 
cavalleresca en dos actes i en 
vers” que va batejar com Lo 
cantador, parodiant un altre 
drama romàntic famós, El 
trobador, de 1836, d’Antonio 
García Gutiérrez. Ramon Vila 
ha dirigit aquesta adaptació. 

Iaia. Auditori-Teatre, 
Calldetenes. Dissabte, 
2 d’octubre, 7 tarda i 9 
vespre.

Torna el festival 
de titelles i obres 
suspeses el 2020
Calldetenes La tempo-
rada que s’obre aquest 
dissabte a Calldetenes 
inclou la recuperació del 
Festival de Titelles de 
Calldetenes, durant el 
mes de novembre, que 
enguany celebrarà la 27a 
edició. Seran un total de 
cinc espectacles, amb la 
recuperació de Mrs. Brow-
nie, de Teatre Nu, que 
l’any passat es va haver de 
suspendre. També podrà 
passar per Calldetenes 
en Peyu amb El gallardo 
español i Perduts, de Jordi 
Coromina i Òscar Intente, 
tots dos repescats. En col-
laboració amb L’Atlàntida 
es farà Los monólogos de la 
vagina. I durant les festes 
de Nadal, com pertoca, hi 
haurà Pastorets. 
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Vespres d’Arnadí i el Cor de Teatre portaran ‘Dido & Aeneas’ a L’Atlàntida aquest dissabte

Vic

Jordi Vilarrodà

L’Atlàntida comença la 
temporada al ritme de la 
música barroca: l’òpera Dido 
& Aeneas, de Henry Purcell, 
obrirà la temporada 2020-
2021 aquest divendres, en la 
versió interpretada per l’or-
questra Vespres d’Arnadí i el 
Cor de Teatre de Banyoles. 
Serà també el primer dels 
Grans Concerts, que arriben 
a l’11a edició consolidats 
com la proposta que singu-
laritza la programació del 
teatre-auditori de Vic.

Dido & Aeneas és una de 
les obres més monumentals 
del barroc en el gènere ope-
rístic. Estrenada l’any 1689 
a Londres, és també una de 
les peces més destacades de 
Henry Purcell. Com en tants 
d’altres casos, parteix de la 
mitologia clàssica: la història 
de Dido, reina de Cartago, i 
la seva desesperació quan és 
abandonada pel seu amant 
Enees, heroi troià. Els papers 
respectius els interpretaran 
aquest dissabte la mezzoso-
prano Mireia Pinto i el tenor 
Salvador Parron, afincat a 

El primer dels Grans Concerts 
obre la temporada a L’Atlàntida

L’òpera ‘Dido & Aeneas’, de Henry Purcell, compta amb Jordi Domènech i Salvador Parron

Tavèrnoles des de fa anys. 
En el repartiment també hi 
figura el contratenor man-
lleuenc Jordi Domènech 
en el paper de la bruixa o 
fetillera, que per a ell té 
una especial significació: 
“És el que potser he fet més 
vegades a la meva carrera”, 

des que estava estudiant a 
Londres i el va interpretar 
per primera vegada. De 
fet, va ser a partir d’aquest 
paper com a estudiant que 
el van descobrir i va tenir un 
dels seus primers encàrrecs 
professionals. Domènech és 
habitual en les produccions 

de Vespres d’Arnadí, una for-
mació catalana amb prestigi 
internacional en l’àmbit de la 
música barroca, dirigida pel 
clavicembalista Dani Espasa. 
Com és habitual en els Grans 
Concerts, hi haurà una xer-
rada divulgativa abans de 
l’actuació, a càrrec de Joan 

Vives, músic i redactor de 
Catalunya Música. 

Dansa i Bach,  
el violí d’Alexandra 
Soumm i la veu  
de Julia Lezhneva

Vic Els Grans Concerts 
d’aquesta temporada a 
L’Atlàntida inclouen una 
varietat de propostes entre 
les quals destaca podero-
sament la presència de la 
soprano Julia Lezhneva, 
considerada una de les 
millors veus joves del 
panorama operístic mun-
dial. Farà el darrer concert, 
el dia 5 de febrer. Després 
del concert inaugural, el 
dia 22 d’octubre, arriba 
una producció de la com-
panyia de dansa Mal Pelo 
basada en la música de 
Bach i amb un quartet de 
corda del qual forma part 
Joel Bardolet. La segona 
simfonia de Brahms amb 
Camera Musicae i el vio-
lí de la russa Alexandra 
Soumm és una altra de les 
fites internacionals del 
cicle, que també fa lloc a 
joves talents com Eudald 
Buch, format a l’EMVic. 

Grans Concerts, Dido 
& Aeneas. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà. 
Dissabte, 2 d’octubre, 8 
vespre. 

‘53 diumenges’, 
una comèdia de 
Cesc Gay amb 
Pere Arquillué

Vic

J.V.

L’intens cap de setmana 
d’inici de la temporada a 
L’Atlàntida es completa diu-
menge amb 53 diumenges, 
una comèdia de Cesc Gay que 
arriba després de l’exitosa 
Els veïns de dalt, primera 
incursió com a dramaturg 
del conegut guionista i direc-
tor de cinema. En aquesta 
ocasió, Gay situa quatre 
personatges –tres germans 
i la parella d’un d’ells– en 
una trobada familiar en què 
han de decidir què fan amb 
el pare, que comença a donar 
senyals de perdre el cap. I en 
la trobada, afloren els retrets 
i comptes pendents entre uns 
i altres. Pere Arquillué, en el 
paper del germà més bohemi, 
comparteix escenari amb 
Cristina Plazas, Àgata Roca i 
Lluís Vilanueva, dirigits pel 
mateix Cesc Gay. La repre-
sentació serà diumenge a les 
6 de la tarda.
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D’esquerra a dreta, Santi Cañari, Xavier Baliellas, Roser Ferrer, Xevi Riba, Jordi Comerma i Santi Casellas

‘Qui em donarà rock’n’roll’? es presenta en directe aquest dissabte

Supervivents reivindiquen el rock 
‘de sempre’ en el seu primer disc

Vic

J.V.

El nom ho diu tot. Fer rock 
avui és ser un supervivent, 
gairebé una excepció en 

un panorama dominat per 
mestissatges, ritmes urbans 
i influències llatines. Super-
vivents és el nom de la banda 
de rock osonenca que, des-
prés de set anys de trajectò-

ria, s’ha decidit a gravar el 
seu primer disc, que aquest 
dissabte es presenta a L’At-
làntida. Qui et donarà rock’n-
roll? és el títol d’un àlbum 
que va veure interromput el 

procés de gravació per la pan-
dèmia i que finalment pot 
veure la llum. 

Jordi Comerma (veu i gui-
tarra) i Santi Casellas (baix) 
són dos dels components ini-
cials d’un grup que va actuar 
per primera vegada a la 
castanyada d’Olost de 2014. 
Arran de diversos canvis, s’hi 
han anat incorporant Xavier 
Baliellas i Santi Cañari (gui-
tarres), Xevi Riba (bateria) 
i Roser Ferrer (teclats), tots 
ells vinculats al món musical 
osonenc i amb trajectòries 
més o menys llunyanes en 
altres grups. Darrerament, 
s’hi ha afegit també Laura 
Segarra a les veus. El disc 
està integrat per temes pro-
pis, als quals s’afegiran en 
directe cançons d’un anterior 
disc de Comerma en solitari 
i també del que va ser primer 
vocalista del grup, el badalo-
ní Xus Morales, que pujarà a 
l’escenari com a convidat. “Es 
fa poc rock, els que quedem 
som grandets... que s’hi vagin 
acostumant”, diu Comerma. 
Són supervivents, però tenen 
corda per a moltes estones de 
música. 

Supervivents. L’Atlànti-
da, Sala Joaquim Maideu. 
Dissabte, 2 d’octubre, 2/4 
de 9 vespre. 
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Sant Julià treu 
a concurs les 
obres de la 
biblioteca

Sant Julià de Vilatorta

T.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Sant Julià, integrat per 11 
regidors d’AVV-AM, va 
aprovar dilluns la licitació 
de les obres per construir la 
nova biblioteca municipal a 
l’Arca de Noè. Si no hi ha res 
de nou, la previsió és que els 
treballs comencin a mitjan 
desembre. En total s’allar-
garan 16 mesos i aniran 
emparellats amb una mi-
llora de la climatització del 
consultori mèdic, que ocupa 
la planta baixa de l’edifici 
i se servirà del sistema de 
pous de geotèrmia del nou 
equipament. L’alcalde, Joan 
Carles Rodríguez, destaca 
que quan la biblioteca sigui 
una realitat el poble compta-
rà amb un actiu “de primer 
ordre” a l’hora de “dinamit-
zar i intensificar l’activitat 
social i cultural”. També que 
pot esdevenir punt de troba-
da per als alumnes de l’escola 
Bellpuig i el col·legi El Roser.

La millora de la climatit-
zació del CAP requerirà una 
inversió de 88.000 euros, 
mentre que la construcció 
de la biblioteca s’enfila fins 
a gairebé un milió i mig. 
L’Ajuntament compta amb 
una subvenció de 200.000 
euros de la Generalitat i 
d’ajuts de la Diputació de 
Barcelona que superen els 
320.000, però de tota manera 
hi haurà de destinar una part 
important del romanent de 
tresoreria.

La fundació privada 
Buxaderas-Grau de 
Tona ofereix espais 
als artistes joves

Tona La Fundació Buxa-
deras-Grau de Tona ha fet 
pública la convocatòria Art 
Jove, amb la qual vol pal·liar 
“les dificultats de les perso-
nes joves en la recerca d’es-
pais on poder desenvolupar 
una activitat creativa”. La 
fundació ofereix gratuïta-
ment la sala d’exposicions 
que té al número 12 del car-
rer Major per poder exposar, 
durant tres setmanes, el pro-
per mes de març de 2022. Per 
optar-hi cal tenir entre 18 i 
35 anys, viure a Catalunya i 
presentar una petició amb un 
projecte expositiu a l’adreça 
<buxaderasgrau@gmail.
com>. Es concedirà un ajut 
de 500 euros al projecte esco-
llit. La convocatòria es repe-
tirà cada any, i el veredicte es 
farà públic el dia 15 de gener. 

L’arquitectura  
i el paisatge, en el 
concurs fotogràfic 
del COAC-CC
Vic Prop de dues-centes 
obres s’han presentat a la 
sisena edició del concurs 
fotogràfic que convoca la 
demarcació de Comarques 
Centrals del Col·legi d’Ar-
quitectes (COAC-CC) i que 
aquest dijous entregava els 
premis a Vic. La participació 
ha anat creixent amb l’ober-
tura del premi a participants 
no arquitectes i la difusió 
en xarxes socials, tal com 
remarcava Manel Alcubierre, 
responsable de Cultura de la 
demarcació. El premi COAC 
va ser per a Samuel Lagarta; 
el premi Ciutat de Vic, per a 
Dolors Oms, i el premi Cen-
tre Històric de Manresa, per 
a Miquel Planella, segons 
el veredicte del jurat, que 
integraven els arquitectes i 
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Les regidores Blanca Sánchez i Teresa Codinach i, a la dreta, Estela Delgado

Campdevànol

Isaac Muntadas

Des d’aquest divendres i fins 
diumenge, Campdevànol 
celebrarà la quarta edició 
de la Biennal del Metall, la 
fira que vol posar en relleu 
el patrimoni industrial del 
municipi vinculat amb el 
ferro. Enguany, l’acte central 
serà aquest dissabte al mig-
dia amb la inauguració de 
l’espai museístic del centre 
Pyrfer del Molí Gros i de la 
ruta del ferro i de l’aigua. La 
directora del projecte Pyrfer, 
Estela Delgado, va explicar 
dimarts en la presentació 
que hi ha quatre sales vin-
culades a l’aigua, el foc, el 

ferro i la natura, i s’hi podran 
veure peces cedides pel 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
com un mall dels que s’uti-
litzaven per picar el ferro. El 
lloc on s’ubica la instal·lació 
museística, el Molí Gros, 
està datat al segle XVII i va 
funcionar com a molí fariner 
fins al 1878. A principis del 
segle XX, Ramon Noguera 
va demanar permís per fer-hi 
una turbina moguda per l’ai-
gua per produir electricitat 
per a Campdevànol. 

A banda de les parades 
d’artesania, la Biennal del 
Metall inclourà una expo-
sició de ganivets artístics 
i demostracions de forja. 
Dissabte a la tarda destaca la 

Campdevànol, a punt 
per inaugurar museu

Ubicat al Molí Gros, se centra en la metal·lúrgia

presentació d’un llibre relaci-
onat amb el Molí Gros i una 
conferència històrica sobre 
la vila i el ferro, seguida d’un 
col·loqui titulat “Les dones 
i el ferro”. La fira es clourà 
diumenge al migdia amb la 
ballada pendent de la Dansa 
de Campdevànol, que es va 
anul·lar el dilluns de festa 

major, i l’entrega de la bara-
na artística de forja realit-
zada durant el certamen per 
Eulogio Villalobos, represen-
tant del poble al Cercle de 
Ciutats Europees del Metall. 
La Biennal tindrà enguany 
un format reduït i es preveu 
que hi assisteixin una vinte-
na de forjadors.
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Cristina García Rodero

El festival Terra Gollut reuneix fotoperiodistes al Balneari Montagut

Del cinema a la fotografia

Campelles

J.V.

El Festival Terra Gollut gira 
aquest cap de setmana del 
cinema cap a la fotografia, 
que serà la protagonis-
ta principal de dissabte. 
Aquest dia, l’antic Balneari 
Montagut de Ribes acollirà 
la primera Jornada de Foto-
grafia Compromesa, amb 
tallers, exposicions i taules 
rodones en què participaran 
professionals del prestigi de 

Xavier Borràs, Joan Guerre-
ro o Smita Sharma, i també 
noms rellevants d’altres 
àmbits, com la filòsofa Mari-
na Garcés. Durant la tarda, 
es farà una taula rodona 
sobre els límits del fotope-
riodisme, en què participarà 
Marc Sanyé, col·laborador 
d’EL 9 NOU, i la filòsofa 
Marina Garcés, i una altra 
sobre el context cultural en 
el tractament de les imatges. 

La jornada s’acabarà a 
la nit amb la primera Vet-

llada de la Fotografia, que 
homenatjarà Cristina García 
Rodero, la primera dona 
fotògrafa de l’Estat que va 
entrar a l’agència Magnum, 
que oferirà una xerrada i a 
qui se li entregarà el Premi 
a la Trajectòria Fotogràfi-
ca. Aquest acte tindrà lloc 
a l’església de Montagut. 
Durant el dia, entre altres 
activitats, es podrà veure 
als jardins del balneari 
l’exposició mòbil “Refugis 
pandèmics”, instal·lada en 

una furgoneta Volkswagen 
vinculada al projecte d’espai 
artístic itinerant Kombi-
nart.

fotògrafs Ferran Blancafort 
i Marc Ballús i el fotògraf 
Toni Anguera. També es 
concedia un premi popu-
lar, segons el nombre de 
m’agrada a Instagram, que 
igualment va correspondre 
a Samuel Lagarta. Tots els 

participants havien treballat 
el tema comú Arquitectura 
i Paisatge, “perquè venint 
del tancament i la pandè-
mia volíem provocar que la 
gent sortís i mirés”. Rosa 
Vestit, delegada territorial 
del govern a la Catalunya 

Central, va remarcar la for-
ça de l’associacionisme. A 
la fotografia, guanyadors, 
representants del Col·legi 
d’Arquitectes i autoritats 
a la sala d’exposicions de 
la delegació de Vic, on es 
poden veure les fotografies.



NOU9EL PUBLICITAT

setembre 21 
—gener 22L’ALEGRIA

DE VIURE

2 d’octubre, 20 h

Dido i Aeneas

3 d’octubre, 18 h

53 diumenges

8 d’octubre, 19 h i 21 h

Iaia, de Mambo Project

9 d’octubre, 18 h

Descontrol MParental 
de Xiula
10 d’octubre, 18 h

Dream Airlines

15 d’octubre, 20 h

Inauguració del Festival 
Protesta
16 d’octubre, 18 h

Prometeu

16 d’octubre, 20 h

Canto jo i la muntanya balla

17 d’octubre, 18 h

Flor al Cul de Pelat i Pelut

22 d’octubre, 20 h

Highlands

23 d’octubre, 19 h

Cloenda del Festival 
Protesta
23 d’octubre, 20 h

Abbey Road

24 d’octubre, 11 h , 17 h, 18.30 h 

Al cor del teatre

24 d’octubre, 12 h

La faula de l’esquirol

27 de novembre, 20 h

La tempesta

28 de novembre, 18 h - Calldetenes

Los monólogos de la vagina

10 de desembre, 20 h

Moha

11 de desembre, 20 h

L’Ovidi se’n va a Vic

12 de desembre , 18 h

Impressons, amb l’OCV

17 de desembre, 20 h

A.K.A.

18 de desembre, 20 h

Papillon

25 de desembre, 20 h

Concert de Nadal 
amb la Coral Canigó
26 de desembre, 18 h / 
28 de desembre, 20 h / 1 de gener, 18 h

Els Pastorets
7 de gener de 2022, 20 h

Festival de valsos 
i danses
16 de gener  de 2022, 18 h

Cosmos Quartet & Arnau 
Tomàs
22 de gener de 2022, 20 h

Història d’un senglar 
(o alguna cosa de Ricard)
5 de febrer de 2022, 20 h

Julia Lezhneva

29 d’octubre, 20 h

Birnam, de Víctor Sunyol

30 d’octubre, 20 h

Beth

6 de novembre, 20 h

Oncle Vània

7 de novembre, 12 h

La motxilla de l’Ada

7 de novembre, 18 h

Soumm, González & OCM

11 de novembre, 20 h

The Mountain

12 de novembre, 20 h

Dancing Vivaldi

13 de novembre, 20 h

Lildami

18 de novembre, 20 h -  Casino

Els sonets de Shakespeare

19 de novembre, 20 h

Maria Arnal i Marcel Bagés

20 de novembre, 20 h

El llac dels cignes

21 de novembre, 12 h

Orbital

21 de novembre, 18 h

El gran comediant

26 de novembre, 20 h

Eudald Buch, piano 
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Aquest cap de setmana arren-
quen la Primera Catalana de fut-
bol, amb Tona, Vic, Manlleu i Vic 
Riuprimer, i la Segona, amb To-

relló, Sant Julià, OAR Vic, Gurb i 
Taradell. Dilluns EL 9 NOU publi-
carà un suplement especial amb 
totes les plantilles Sènior. 

D’esquerra a dreta, a la primera fila, Ricard Farrés, Sergi Puig, Camil Franquesa i Carles Roca i  a la segona, Albert Vito, Dani Campdelacreu, Jordi Pladevall Puigdesens, Jordi Gallifa i Xevi Muñoz, dimecres al camp del Taradell

El futbol es 
posa en marxa

Comencen les lligues de Primera i Segona Catalana amb els 
principals conjunts masculins osonencs. La novetat és  
la UD Taradell, campió l’any passat de Tercera Catalana

Taradell

L. Miralpeix / E. Rovira

S’han fet esperar després 
d’una temporada anterior 
atípica i tardana a causa de la 
pandèmia de Covid-19 en un 
cas i inexistent en l’altre, però 
finalment aquest cap de set-
mana comencen la Primera i 
Segona Catalana. EL 9 NOU 
ha reunit directius, entre-
nadors i jugadors dels nou 
conjunts osonencs que mili-
ten enguany a les dues cate-
gories al camp del nouvingut 
de Segona, el Taradell, per 
analitzar com es presenta el 
nou curs esportiu. 

A Primera Catalana, repe-
teixen per segon any con-
secutiu Tona, UE Vic, AEC 
Manlleu i Vic Riuprimer 
amb la novetat que han 
quedat enquadrats al grup 
2 dels tres que hi ha amb 
equips de la demarcació de 
Barcelona. Tots quatre sal-
taran al terreny de joc amb 
l’objectiu entre cella i cella 
de començar guanyant i el 
primer d’obrir el foc serà 
el Vic Riuprimer, que dis-
sabte (16h) rep el Santboià. 
“Afrontem la temporada amb 
la mateixa il·lusió que la pas-

sada però amb una mica més 
d’experiència. Sabem que hi 
ha rivals amb més potencial 
i pressupost, però al camp 
som onze contra onze. Tenim 
tot el respecte però també la 
màxima ambició”, afirma el 
jugador riuprimerenc Sergi 
Puig, satisfet per començar 
a casa, “que sempre ens dona 
il·lusió i fa que sigui un par-
tit de tres punts”. L’equip va 

viure la temporada passada 
un debut històric a la cate-
goria i ara tindrà una segona 
oportunitat, aquesta vegada 
dirigit per Lluís Padrós, ja 
que l’assemblea de la FCF va 
aprovar a l’estiu que no hi 
hauria descensos.

Poc després el mateix 
dissabte (17.15h) la UE Vic 
visitarà el Sant Ildefons, “un 
camp petit i un equip intens 
que ens obligarà a anar a 

la guerra”, segons el juga-
dor vigatà Carles Roca. Pel 
davanter aquesta serà la tòni-
ca general de la temporada 
al grup que els ha tocat i això 
no els resultarà fàcil perquè 
“ens agrada tenir la pilota i 
jugar a camps com el nostre”, 
però s’adaptaran a les adver-
sitats perquè tenen ganes 
especials de signar un bon 
curs coincidint amb el cen-
tenari de l’entitat. “Fa anys 
que lluitem per l’ascens i no 
acabem de fer el salt però 
aquest esperem que sigui el 
bo”, confessa el jugador de 
l’equip que torna a dirigir 
Albert Cámara. 

Tampoc no amaga el seu 
objectiu de ser a dalt el Tona, 
a qui la temporada passada 
se li va escapar l’ascens en 
el temps de descompte de 
la tornada de l’eliminatòria 
al camp de la Guineueta. 
L’equip, però, ha fet un reset 
i comença conscient que cal-
drà treballar molt de nou per 
tornar a aspirar a la gesta. 
“Hem d’aprendre de les coses 
que no vam acabar de fer bé 
i millorar les que vam fer 
bé. Som un grup nou i rivals 
diferents. Sabem que hem de 
fer les coses bé perquè nin-

A Primera, Vic 
Riuprimer i 

Manlleu debuten 
a casa i Vic i 

Tona, a domicili

gú ens regalarà res i perquè 
el futbol no té memòria”, 
adverteix el tècnic Ricard 
Farrés. L’estrena tonenca 
serà diumenge (17h) al camp 
del Santfeliuenc, que baixa 
de Tercera i és un dels candi-
dats a l’ascens. “És un repte 
gegant però estem treballant 
molt bé per anar a guanyar”, 
diu l’entrenador. 

A la mateixa hora l’AEC 
Manlleu iniciarà el curs a 
casa contra el Can Vidalet. 
“Estem molt engrescats. 
Hem fet un equip jove i 
creient molt en la gent de la 
casa. Han pujat cinc juvenils 
i s’ha fitxat gent que ja havia 
estat al futbol base del Man-
lleu”, detalla el directiu de 
l’entitat Camil Franquesa. El 

Sant Julià canvia la gespa i Torelló ho farà  
a l’estiu perquè no afecti la temporada

Sant Julià/Torelló Sant Julià de Vilatorta està canviant 
aquests dies la gespa del camp de futbol (a la foto), que des-
prés de 12 anys havia exhaurit la seva vida útil. Els treballs, 
que ja estan acabant, van començar el 13 de setembre amb una 
previsió de durada d’un mes. Les obres han estat adjudicades 
a l’empresa Royalverd Service per un import de 183.315 euros. 
Mentrestant, els equips entrenen a la zona verda del pavelló o 
a camps de municipis veïns i juguen de visitants. També han 
decidit canviar la gespa després de 12 anys a Torelló, on dilluns 
el ple va aprovar la incorporació de romanent per destinar-hi 
370.000 euros. Segons el regidor d’Esports, David Sánchez, pre-
tenen fer el canvi a l’estiu perquè no afecti la temporada. Des 
del PSC i JxCat van considerar que la partida era molt alta i els 
postconvergents la comparaven precisament amb la de Sant 
Julià. La CUP i el govern van defensar la inversió per seguretat 
i Sánchez va explicar que l’actuació inclou el camp de futbol 11 
en el qual se n’integren tres de futbol 7 per entrenar –un més 
que ara–, a banda dels dos de futbol 5 dels extrems. També es 
van incorporar 120.000 euros per a la pista d’atletisme.
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D’esquerra a dreta, a la primera fila, Ricard Farrés, Sergi Puig, Camil Franquesa i Carles Roca i  a la segona, Albert Vito, Dani Campdelacreu, Jordi Pladevall Puigdesens, Jordi Gallifa i Xevi Muñoz, dimecres al camp del Taradell

ens marquem cap posició a 
la taula, simplement treure 
els màxims punts possibles 
a cada partit”. El jugador 
blanc-i-blau també destaca 
els derbis: “Hi ha ganes, amb 
els equips de la comarca ens 
coneixem, veurem com són la 
resta de rivals”. 

I és que amb cinc equips 
d’Osona al grup 6 de la 
categoria, seran poques les 
setmanes que no s’hagin 
d’enfrontar entre ells. A la 
mateixa hora de dissabte, 
jugaran també el Torelló i 
el Gurb. Els gurbetans, que 
s’enfrontaran al Molinos, 
estrenen nou entrenador, 
un David Gibaja que “ha 
portat ambició i confian-
ça a l’equip”, apunta Dani 

Campdelacreu, capità del 
Gurb. El jugador afegeix que 
“després d’uns anys parats, 
més enllà de la Copa que vam 
jugar, estem molt il·lusionats 
i tenim moltes ganes de 
poder jugar a Segona”. A 
banda de Gibaja, l’equip s’ha 
renovat pràcticament al 70% 
i per Campdelacreu “posa-
rem totes les ganes i la força 
possible per poder quedar-
nos a Segona”. 

Tot i que no li agrada l’eti-
queta de favorit, el Torelló 
és un dels equips candidats 
a l’ascens. Xavier Muñoz, 
segon entrenador, deixa clar 
que “l’objectiu és consoli-
dar-nos a la categoria i si hi 
ha alguna cosa més, ja en 
parlarem. El més important 
és competir a cada jornada i 
guanyar dissabte el primer 
partit”. El rival serà el Cal-
des. Muñoz comenta que “un 
40% de la plantilla és nova 
i tenim molta il·lusió per 
aquesta tercera temporada 

a Segona, que esperem que 
aquesta sigui sencera”. 

Com el Torelló, el Sant 
Julià encara la tercera tem-
porada a Segona i ho fa amb 
un nou entrenador. Xavi 
Navarro agafa el relleu de 
Lluís Padrós a la banqueta. 
Albert Vito, que continuarà 
com a segon, explica que 
“hi ha molta il·lusió i ganes 
per aquest nou projecte. 
L’entrada a l’equip ha estat 
molt bona i estem treballant 
molt”. Destaca que “tenim un 
equip molt jove, que compta-
rà amb l’ajuda i l’experiència 
d’alguns veterans”. El Sant 
Julià serà l’únic dels oso-
nencs que jugarà a domicili 
en l’estrena. Serà diumenge a 
1/4 d’1 al camp del Cardedeu. 

Una mica abans, a 3/4 de 12, 
l’OAR Vic debutarà a la Lliga 
2021/22 contra el Llavaneres 
a l’estadi Torres i Bages. El 
seu president, Jordi Gallifa, 
comenta que “apostem per un 
bloc consolidat després d’una 
temporada d’impàs, amb 
alguna incorporació i gent de 
casa. Lluitarem partit a partit 
per poder continuar a Segona 
i fer un bon paper a la Lliga”.

Acompanya els cinc equips 
osonencs a Segona Catalana 
el Camprodon, el represen-
tant del Ripollès, que milita 
al grup 1A i que enguany 
té Josep Maria Pibernat al 
capdavant. Els camprodonins 
van començar la Lliga fa tres 
setmanes i, de moment, no 
coneixen la victòria.

La pilota torna a rodar i a 
Osona hi haurà l’al·licient 
de poder veure pràcticament 
cada cap de setmana un derbi 
en una de les dues principals 
lligues del futbol territorial 
català masculí.

conjunt de Manel Sala tam-
bé és ambiciós en aquesta 
estrena de Lliga. “El Manlleu 
d’inici ha de voler ser a dalt. 
Després passarà el que hagi 
de passar perquè hem d’anar 
partit a partit i tot serà molt 
igualat”, comenta Franquesa. 

Si aquesta Primera Cata-
lana compta per segon any 
consecutiu amb quatre oso-

nencs, la Segona ho farà per 
primera vegada en la seva 
història amb cinc: Sant Julià 
i Torelló, que hi militaran 
per tercer any consecutiu; 
Gurb i OAR Vic, per segon, 
mentre que la gran novetat 
és el Taradell, que torna a la 
categoria, sis anys després. 
L’estrena del conjunt blanc-
i-blau serà aquest dissabte a 

les 4 de la tarda al camp de 
la Roureda contra el Cirera. 
Un dels capitans del conjunt 
taradellenc, Jordi Pladevall 
Puigdesens, comenta que 
“tenim molta il·lusió en 
aquesta temporada, feia 
molts anys que volíem tor-
nar a Segona i finalment ho 
hem aconseguit. Ara ens 
toca treballar cada partit, no 

A Segona 
Catalana, només 

el Sant Julià 
s’estrena a fora

Els derbis seran 
la tònica general 

a les dues 
categories

La Ribetana torna a tenir primer 
equip tres temporades després

Ribes de Freser El mes de gener de 2018 la Ribetana va reti-
rar l’equip Sènior de Quarta Catalana a causa de la manca de 
jugadors i després de 13 derrotes en 13 partits. No ha estat 
fins tres anys i mig després que l’entitat ha pogut tornar a 
fer l’equip. “Portàvem una època amb gent de fora i projectes 
que no ens agradaven i ara hem pogut recuperar jugadors 
que fins ara estaven a l’Escola de Futbol del Ripollès i tenien 
la il·lusió de jugar a Ribes”, explica Oriol Robiró, president 
en funcions de la Ribetana. L’equip està dirigit per Èric 
Ribas, amb molts anys d’implicació al futbol base de Ribes, 
i Albert Albi i el formen 25 jugadors. “Volem recuperar fer 
poble i Vall de Ribes i tenir gent de casa ens donarà identitat 
i ens hi ajudarà”, diu Robiró. Les ganes de futbol al poble ja 
es van poder veure aquest setembre, quan el club va home-
natjar els dos últims presidents de l’entitat morts el 2020 
amb el I Trofeu Joan Dordas i el I Torneig Kiku Palomera (a 
la foto, el partit amb el Puigcerdà). Ara comencen la Lliga al 
grup 3 de la Quarta Catalana i l’esperat retorn serà aquest 
dissabte a les 5 de la tarda a casa contra el Voltregà B.
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Dominadors en aigües obertes
El NC Torelló s’adjudica la Copa d’Espanya de l’especialitat en l’última prova

de l’expedició torellonenca 
a les aigües de la Playa de 
la Misericordia, però, els va 
permetre remuntar i sumar 
un total de 8.460 punts pels 
6.695 de l’equip gallec i els 
5.475 del Barcelona. “Pel 
Torelló és una fita molt 
important, perquè som un 
club petit que ha competit 
contra clubs molt grans i 
més tenint en compte les 
condicions precàries en què 
entrenem”, explica el vice-
president del club, Ricardo 
van Gelderen. Justament per 
poder continuar creixent, 
l’entitat està en conver-
ses amb l’Ajuntament per 
impulsar un projecte per 
escalfar l’aigua de la piscina 
d’estiu i guanyar carrers 
d’entrenament. “Ara som 
vuitanta nedadors de com-

petició i podríem ser més si 
no ens limités l’espai. Vam 
anar a Verdú a veure com 
ho han fet allà i tenim clar 
que una piscina així seria un 
impuls per la natació de la 
Catalunya Central”, afegeix 
el directiu.

A banda de l’èxit per 
equips, al podi final de Màla-
ga també hi van pujar Pol 
Mora com a primer Infantil, 
Ivette Pecino i Ainhoa Ben-
avente, segones Infantil i 
Elit, respectivament, i Arnau 
Pietx, tercer Infantil. A més 

a més, paral·lelament es dis-
putava la Copa Màster, on 
va participar Anna Mas, que 
va assolir la primera posició 
en la categoria +50. La resta 
d’integrants torellonencs 
que han anat sumant punts 
que han contribuït a la vic-
tòria per equips són Toni 
Ramos, Aina Fontserè, Júlia 
Aparicio, Magí Pijoan, Irene 
Comas, Gerard Bautista, 
Dani Sánchez i Kilian Rubi-
ejo. 

Uns bons resultats globals 
que animen el NC Torelló 
a afrontar el nou curs amb 
l’ambició de lluitar per 
entrar a la Tercera Divisió de 
la Copa Catalana absoluta, 
poder repetir les 30 medalles 
als campionats de Catalunya 
d’estiu i continuar arribant a 
finals estatals. 

Ramon Pujols, 
subcampió de la 
Super Cup Massi

Girona El ciclista taradellenc 
Ramon Pujols (Xtrembike) 
va assolir la segona posició 
MA-50 –amb el mateix temps 
que el vencedor– a l’última 
prova de la Copa Catalana 
Internacional (Super Cup 
Massi), en modalitat XCO, 
dins el festival Sea Otter de 
Girona. Aquest resultat i la 
darrera victòria de fa dues 
setmanes a Andorra li han 
servit per finalitzar com a 
subcampió del circuit de la 
Copa Catalana Internacio-
nal després de disputar nou 
proves que començaven, com 
sempre, amb la prestigiosa 
Hors Categorie de Banyoles a 
finals de febrer. Joan Carbo-
nés (Nineta Bike Club) acaba 
segon MA-60.

Una Copa Catalana de ciclisme osonenca
El Prat de Llobregat El Massi-Tactic UCI Women’s Team, 
equip de les ciclistes osonenques Martina Moreno i Marta 
Sánchez, ha revalidat el títol de la Copa Catalana de car-
retera després de l’última prova de dissabte. El conjunt 
de Torroella de Montgrí ha quedat campió per equips i ha 
dominat quatre de les sis places de podi individuals. Una 
d’aquestes ha estat per a la vigatana Martina Moreno, 
segona en Sub-23. Un èxit que se suma a la Copa d’Espanya 
Fèmines Cofidis per equips que van aconseguir fa uns dies 
per primera vegada en els tres anys de vida del projecte. 

Mas Gurumbau acull la final de l’Interclubs
Taradell Un total de 144 jugadors de 17 equips d’arreu 
de Catalunya van disputar diumenge al Mas Gurumbau 
l’última prova del Campionat de Catalunya per equips de 
la Federació Catalana de Pich & Putt de Primera Divisió. 
L’equip de Badalona va resultar ser el flamant campió, 
seguit de Roc3 i Franciac. Els jugadors van destacar la bona 
qualitat del camp però també la dificultat en què es troba-
ven posicionades les banderes dels greens, pensades per 
dificultar el nivell de joc i obligar els participants a demos-
trar la seva destresa. 

El CB Vic  
inicia la Lliga 
EBA visitant  
el Santfeliuenc

Vic

E.R.

El nou Club Bàsquet Vic 
UVic-UCC es posa en marxa 
oficialment aquest dissabte 
amb el primer partit de la 
temporada a la Lliga EBA, 
que serà a les 6 de la tarda a 
la pista del Santfeliuenc. Un 
conjunt amb jugadors amb 
experiència a la competició i 
bons anotadors com Jeremy 
Martín, Saïkou Oumar, 
l’americà Seth Goodman o el 
portuguès Antonio Claudio 
Da Costa, que poden com-
plicar les coses al conjunt de 
Sergi Fortes, que arrossega 
lesions tota la pretemporada 
i no comença de la millor 
manera. “Serà difícil perquè 
no podrem fer totes les coses 
que volem ni hi serem tots, 
però també hem de veure 
com estan ells”, afirma el tèc-
nic. Miki Oliva, Deyan Cola-
do, Nacho Condes i Omaru 
Touré són els jugadors amb 
molèsties aquesta setmana. 

El conjunt vigatà arribarà 
a l’estrena després de la der-
rota en el partit de quarts 
de final de la Lliga Catalana 
EBA amb el Martinenc (80-
68), on més enllà del resultat 
l’entrenador va veure aspec-
tes positius. “No vam estar bé 
però vam lluitar fins al final 
i això és important”, destaca. 
El Vic té clar que haurà d’anar 
molt “dia a dia” i buscar fer 
créixer els joves en una lliga 
curta on baixaran els tres 
últims de 12. “Hi ha el Barça 
B, el Mataró i potser el Bisbal 
que estaran a dalt i després 
la zona mitjana estarà molt 
igualada”, adverteix Fortes. 
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Alguns dels nedadors de l’equip, dimecres a la piscina torellonenca amb el director esportiu, Joan Lluís Mas

Torelló

Esther Rovira

Les estades de pretemporada 
prop del mar, pantans o rius 
que ha impulsat els últims 
anys el NC Torelló per gua-
nyar fons de cara al curs han 
acabat generant un vincle 
entre els nedadors del club 
i les aigües obertes. Consci-
ents d’aquest fet, des de l’en-
titat van apostar fort aquest 
estiu per participar a la Copa 
d’Espanya de l’especialitat i 
amb l’esforç de tots plegats 
el cap de setmana passat 
se’n van proclamar campions 
d’entre els 73 clubs parti-
cipants d’arreu de l’Estat 
espanyol i per davant el CN 
Galaico, segon classificat, i 
el CN Barcelona, tercer. Tota 
una gesta per a l’entitat tore-
llonenca, que va començar la 
seva singladura en aquesta 
copa al mes de juny amb una 
primera etapa al riu Guadal-
quivir a Sevilla i la va acabar 
dissabte al mar Mediterrani 
a Màlaga després de passar 
per llocs tan diferents com 
l’estany de Banyoles, el port 
de València, l’embassament 
de l’Anillo de Cáceres o la ria 
de Navia a Astúries.

“Mai havíem imaginat 
quedar primers però sí poder 
lluitar i amb el sacrifici de 
tothom i les ajudes que hem 
tingut ens ha sortit rodó i ja 
pensem a tornar-hi l’any que 
ve”, assegura Joan Lluís Mas, 
el director esportiu del NC 
Torelló. El guanyador es va 
decidir en l’última prova de 
Màlaga, ja que abans de viat-
jar a la capital andalusa el 
Galaico era primer i el Tore-
lló segon. La bona actuació 

Han estat els 
millors de 73 

clubs de l’Estat 
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Santiago, dimarts al gimnàs Lee Young de Ripoll amb la medalla de campiona

La ripollesa Dalia Santiago es corona com a campiona d’Europa de parataekwondo

Ripoll

Isaac Muntadas

La ripollesa Dalia Santiago 
es va proclamar campiona 
d’Europa de parataekwondo 
en la competició que es va 
disputar a Istanbul (Turquia) 
entre el 15 i el 23 de setem-
bre. La taekwondista de la 
selecció espanyola, formada 
al Gimnàs-Escola Lee Young 
de Ripoll, es va penjar la 
medalla d’or en la categoria 
de +65 quilos després de der-
rotar a la final la turca Ayse 
Dudu per 5 a 0. Santiago 

competeix en la modalitat 
de K44, on participen espor-
tistes que tenen una disca-
pacitat lleu a les extremitats 
superiors (en el seu cas li 
falta la mà esquerra). La 
ripollesa explica que a l’Eu-
ropeu estava “una mica ner-
viosa” per les novetats que 
s’hi trobaria. En primer lloc, 
fins llavors ella competia a 
la categoria de +58 quilos, 
però arran dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics de Tòquio 2020 
es va introduir un quart pes i 
es van reordenar les catego-
ries. “Vam apostar pel pes de 

dalt perquè ella pesa 68 qui-
los –1,72m–”, comenta el seu 
pare i entrenador, Juan Anto-
nio Santiago. A més a més, 
va portar un peto d’una talla 
superior i havia d’augmentar 
la seva potència de colpeig 
pel canvi de categoria.

Santiago, de 23 anys, prac-
tica el taekwondo des dels 3 
anys i mig, però no va comen-
çar a competir a escala inter-
nacional fins fa uns set anys. 
El fet de criar-se al gimnàs li 
ha permès assolir un nivell 
d’intensitat d’entrenaments 
més alt. El seu objectiu més 

immediat és classificar-se per 
als Jocs Paralímpics de París 
2024. Actualment, la ripo-
llesa és la 12a del rànquing 
mundial, però amb la victòria 
a l’Europeu i la reestructu-
ració dels pesos segurament 
pujarà alguna posició. Les 
tres primeres del rànquing 
mundial el desembre del 
2023 van directe a les Olim-
píades, mentre que les altres 
places es dirimiran al preo-
límpic –només es classifica 
una esportista de cada con-
tinent–. “És l’últim cartutx i 
volem evitar-ho”, afirma el 

pare. De fet, la darrera vega-
da va sortir creu. Al preolím-
pic de Sofía (Bulgària) es va 
quedar amb la mel als llavis 
després de perdre la final a la 
tècnica d’or. A la competició 
va arribar-hi només dues set-
manes després d’esquinçar-
se el turmell; per tant, “tot i 
veure’m bé amb la lesió, no 
va poder ser”.

Santiago, que aquest any 
també va sumar la plata en 
el passat Open d’Àsia, s’està 
preparant per als primers 
Jocs Inclusius de la història, 
que es disputaran el proper 
7 d’octubre al Centre d’Alt 
Rendiment de Madrid del 
Consell Superior d’Esports, 
on esportistes amb i sense 
discapacitat competiran 
junts per primera vegada i 
segons un reglament inclu-
siu. La taekwondista de 
Ripoll ja sap que competirà 
amb una rival sense cap 
discapacitat en el primer 
combat.

A diferència d’altres 
esports més mediàtics 
amb què es guanyen molts 
diners, “és complicat viure 
del taekwondo”. Santiago 
està becada pel Centre de 
Tecnificació Esportiva Santa 
Cristina de Múrcia, però viu 
a Ripoll “perquè li agrada 
més l’ambient familiar i estar 
amb els amics d’aquí”. Això 
sí, de tant en tant baixa fins 
a Múrcia per fer concentra-
cions o per comprovar el seu 
estat físic. Ella ha estudiat 
Administració i, actualment, 
treballa al gimnàs Lee Young 
amb el seu pare. El somni 
d’aconseguir una medalla 
als Jocs Paralímpics de París 
2024 és més a prop i, per 
recordar-li, a la paret del gim-
nàs hi ha un petit mural on 
es pot veure la Dalia clavant 
una puntada de peu i amb les 
cinc anelles olímpiques de 
fons. Una coça d’acer forjada 
a l’Europeu que vol banyar-se 
amb or a les Olimpíades.

Èxit del Club 
de Tir Esportiu 
d’Osona, a casa

Gurb Les instal·lacions del 
Club de Tir Esportiu d’Osona 
van acollir diumenge una 
nova competició de tir olím-
pic. Va ser una nova edició 
del Trofeu Generalitat de les 
modalitats Rimfire Open i 
Restricted a 100m amb una 
àmplia representació d’es-
portistes del club osonenc. 
Alguns d’ells, a més a més, 
van aconseguir-hi bons resul-
tats en les dues modalitats. 
Manuel Cantarero va ser 
segon en la competició Open 
mentre que en Restricted 
el debutant manlleuenc 
David Gasa va ser tercer i va 
continuar així amb la bona 
tradició dels bons tiradors 
de carabina que ha donat la 
ciutat de Manlleu.

Maria Sitjà s’endú el Trofeu Generalitat Júnior
Mollet del Vallès La tiradora santhipolenca Maria Sitjà 
va aconseguir diumenge el Trofeu Generalitat de carabina 
d’aire 10m Júnior que es va disputar a les instal·lacions 
olímpiques de tir de Mollet del Vallès. Sitjà va sumar un 
total de 619,9 punts en les sis sèries (101,0, 105,2, 101,8, 
103,3, 102,5 i 103,1) que li van servir per imposar-se a 
Àngels Fiols (613,9) i Esther Abizanda (608,6). Amb 
aquesta puntuació la tiradora osonenca també va acabar en 
segona posició absoluta d’aquesta competició femenina de 
tir olímpic.

El Voltregà suma col·laboradors
Sant Hipòlit de Voltregà El Club Patí Voltregà ha signat 
un acord de patrocini amb l’empresa Arthur Holm. Hi van 
ser presents el president de l’entitat, Ramon Sitjà; el pre-
sident de la Fundació CP Voltregà, Jordi Sala, i la directora 
general d’Arthur Holm, Montse Romero. L’acord és per 
dues temporades i els equips de l’entitat lluiran el nom de 
l’empresa sota el dorsal de les samarretes. “Volem ser un 
bon company de viatge d’un club històric i que valora, com 
pocs, la formació”, va afirmar Romero. El club també ha 
renovat per dos anys més l’acord amb Stern Motor. 

Coces d’or per anar a París
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Alguns dels tennistes que a partir de divendres jugaran a la recta final del torneig

Divendres, 1 d’octubre de 202148

Recta final del torneig Joan Mir
El Club Tennis Torelló acull fins diumenge el campionat Sub-16 internacional

Erik Merino, segon 
a l’ExtremeMan
Narbonne Plage (França) 

El triatleta professional de 
Muntanyola Erik Merino 
(CT Granollers) va ser segon 
a l’ExtremeMan Narbonne 
i va sumar el quart podi a 
la prova. Merino va sortir 
quart del segment de natació 
(2.250m) i va remuntar fins 
a la tercera al de bicicleta 
(80km i +600m). A la mitja 
marató va avançar el múlti-
ple campió Bertrand Billard 
i va acabar segon darrere el 
vencedor, Gwean Ouilleres. 

Gil Membrado 
continua líder
Maggiora (Itàlia) La bona 
actuació del jove pilot 
d’Olost Gil Membrado a la 
tercera cita del FIA Cross Car 
Academy Trophy només es 
va veure recompensada amb 
una setena posició. Membra-
do va patir un incident i un 
toc amb un dels rivals el va 
deixar sense una roda. Tot i 
així, continua líder amb un 
punt d’avantatge sobre el 
segon classificat. 

Martin Stoikov, 
subcampió de kyus
Badia del Vallès El Cam-
pionat de Catalunya de kyus 
va reunir dissabte els millors 
judokes del país fins a cinturó 
marró. El combat final de la 
categoria -66kg va enfrontar 
Martin Stoikov, del Judo 
Moià, i Levi França, d’Esport-
7, i el del Bages va resultar 
vencedor. Els dos judokes es 
van imposar en tots els com-
bats d’eliminatòria per Ippon.

La Cursa del Castell de Montesquiu torna amb empenta
Montesquiu Després de diversos canvis organitzatius i d’un any d’aturada 
per la pandèmia, diumenge va tornar a disputar-se la Cursa del Castell de 
Montesquiu amb 139 inscrits, la major part dels quals a la Cursa Coll de Tres 
Pals (10km i +439m), que van guanyar Gerard Fiol (48min 39seg) i Helena 
Mercader (55min 09seg) per davant de Soufiane Amgar (49min 14seg) i 
Òscar Flores (49min 17seg) i Aina Picas (1h 00min 02seg) i Anna Capdevila 
(1h 00min 37seg), respectivament. Els podis de la cursa La Solana (5km i 
+ 229m) els van formar Xevi Bautista (23min 18seg), Lluís Mauri (23min 
58seg) i Carles Rodríguez (24min 15seg), per una banda, i Jackeline Gómez 
(26min 19seg), Bruna Torrentbó (27min 02seg) i Paula Bautista (29min 
20seg). També es van fer tres curses infantils amb una setantena de partici-
pants. La matinal la van fer possible l’Ajuntament de Montesquiu, un equip 
de voluntaris del municipi, la Diputació de Barcelona, el Parc del Castell de 
Montesquiu i la tècnica d’Esports del Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura. 
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Torelló

Laia Miralpeix

El bon temps està acompa-
nyant la 19a edició del Tor-
neig Internacional de Tennis 
Sub-16 Joan Mir “in memo-
riam”, que des del passat cap 
de setmana s’està disputant 
a les instal·lacions del Club 
Tennis Torelló. En el quadre 
masculí, el torneig va arren-
car amb 32 jugadors a la fase 
prèvia i 32 al quadre final. 
Aquest divendres es disputa-
ran els quarts de final, en els 
quals destaca la presència de 
l’osonenc Kenneth Rabinad, 
que jugarà contra Neil Saxer, 
classificat després de superar 
la fase prèvia. El guanyador 
d’aquest partit jugarà contra 
el suís Nico Rating o Sergio 
Planella, aquest darrer cam-
pió d’Espanya Infantil. La 
resta de quarts de final la 
jugaran Alexander Daskalo-
vic (cap de sèrie número 2) 
i Filip Adveev (cap de sèrie 
número 5) i Roger Pascual i 
Radu David Turcanu, cap de 
sèrie número 8. 

En el quadre femení, ja hi 
ha semifinalistes. Es tracta 
de la cap de sèrie número 1 
del torneig, la russa Daria 
Domova, i de la 6, Taissa Bol-
sova, i d’Isabel Skoog –que 
es va classificar des de la fase 
prèvia– i Daria María Anghel 
(cap de sèrie número 2). Un 
total de 32 noies van jugar 
la fase prèvia mentre que 15 

ho estan fent a la fase final. 
Joan Sadurní, de l’organitza-
ció, destacava que “el nom-
bre de jugadores ha baixat 
respecte a altres edicions”. 
En els dos quadres, però, s’ha 
vist un bon nivell de futures 
promeses del tennis.

El torneig també compta 
amb el quadre de dobles. En 
el masculí, ja hi ha semifi-
nalistes. Una semifinal la 
jugaran Tito Chavez i Roger 
Pascual, que són els caps de 
sèrie número 1, contra Mihai 
David Haita i Radu David 
Turcanu, mentre que en l’al-

tra s’enfrontaran els caps de 
sèrie número 4, Filip Avdeev 
i Matteo Morazzi i Elijah 
Max Calaquia i Strahinja 
Ristic. 

Finalment, en el quadre 
femení, ja es coneixen les 
finalistes que es disputaran 
el títol. Es tracta de Neha 
Krishnan i Georgiana Mitite-
lu i d’Adriana Cortes i Soiya 
Krinitsina. 

Dissabte a partir de les 10 
del matí es disputaran les 
semifinals en els quadres 
individuals mentre que a la 
tarda, al voltant aproximada-

ment de les 3, es disputaran 
les finals de dobles. Diumen-
ge finalitzarà el campionat 
amb la disputa de les finals, 
a partir de 2/4 de 10 del matí. 
Un cop acabin els partits es 
farà el lliurament dels dife-
rents premis. 

Les bones temperatures i 
el temps han fet que “tots els 
horaris s’hagin pogut com-
plir, esperem que duri durant 
tot el cap de setmana”, apun-
tava Sadurní, que a diferèn-
cia d’altres edicions “no hem 
hagut d’estar tan pendents 
del temps”. 

Pluja de medalles osonenques a l’Estatal d’orientació
Albarrasí (Terol) Fins a 13 vegades van pujar al podi els orientadors oso-
nencs (a la foto) que van participar el cap de setmana passat al Campionat 
d’Espanya d’orientació entre les tres curses que hi havia. A la mitja distància 
de dissabte al matí van caure les quatre primeres medalles d’or, que van ser 
per a Arlet Sales (UE Vic) en F14, Guinedell Faja (Aligots) en F16E, Bernat 
Selva (UE Vic) en M16E i Jordi Sales (UE Vic) en M50. A la tarda va ser el 
torn de la cursa esprint i aquí Jordi Sales es va penjar l’or M50, Arlet Sales 
i Bernat Selva van obtenir la plata en F14 i M16E, respectivament, mentre 
que Cristina Bertran (UE Vic) va assolir el bronze F40. La cursa de llarga 
distància va tancar la competició diumenge amb un traçat molt tècnic i dur 
físicament. Això, però, no va ser obstacle per sumar cinc medalles més. Hi va 
haver quatre ors més d’Arlet Sales en F14, Bernat Selva en M16E, Rosa M. 
Sanjaume (Aligots) en F50 i Jordi Sales en M50 i una plata per a Berta Mes-
seguer (UE Vic) en F35A.
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 Agenda esportiva

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C-3
Santfeliuenc-CB Vic-UVic 
(ds. 18.00h)

Primera Catalana. Grup 3
Tona-Blanes (dg. 18.30h)
Palamós-CB Vic-UVic 2 
(dg. 18.80h)

Segona Catalana. Grup 2
Torelló-Quart (dg. 18.00h)
Ripoll-Torroella (ds. 17.45h)
Tordera-Vilatorta (ds. 17.00h)

Tercera Catalana. Grup 4
CB Vic-UVic 3-Granollers 3 
(ds. 16.00h)
Tona B-L’Ametlla (ds. 17.45h)

Sènior B. Grup 1
La Llagosta-Vilatorta (ds. 17.30h)

Sènior Girona. Grup 1
St. Julià Ramis-Soldatal Campdevànol 
(ds. 18.30h)
Ripoll B-Olot (ds. 19.15h)

Sots-25 A. Grup 1
Roda-Torelló (ds. 18.00h)

Sots-25 B. Grup 1
Alella-Manlleu (dg. 13.00h)

Sots-21 Nivell A-2. Grup 2
Tona-Cabrera (dg. 16.30h)
Arenys B-CB Vic-UVic (dg. 12.00h)

Femení Primera Catalana. Grup 1
Femení Osona-Lloret (ds. 17.45h)

Femení Segona Catalana. Grup 5
Torelló SF-Quart (ds. 17.45h)

Femení Tercera Catalana. Grup 4
Manlleu-Artés (dg. 19.15h)
Roda-Òdena (ds. 16.00h)

Femení Tercera Catalana Girona. 
Grup 2
Ceset-Soldatal Campdevànol
(ds. 17.00h)

Femení Sènior. Grup 4
Vilassar Mar-Femení Osona B 
(dg. 12.45h)
Tona B-St. Gervasi 2 (ds. 19.30h)

Femení Sots-25. Grup 1
Femení Osona C-M. St. Lleí-Vilanova 
(ds. 19.30h)

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, a les 9 
del matí, a la cruïlla del c. Hortes i 
la ctra. de Gombrèn. Sortida curta 
a Fornells (60km) i sortida llarga a 
Gombrèn (76km).

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a les 8 del matí, 
a la Plaça. Recorregut Taradell-
Vi l a d r a u - S t .  H i l a r i - J o a n e t -
Arbúcies-Seva-Taradell (86km).

FUTBOL

Primera Catalana. Grup 2
Santfeliuenc-Tona 
(dg. 17.00h)
Vic Riuprimer-Santboià 
(ds. 16.00h)
St. Ildefons-Vic (ds. 17.15h)
Manlleu-Can Vidalet 
(dg. 17.00h)

Segona Catalana. Subgrup 1-A
Camprodon-Comacros 
(dg. 16.00h)

Grup 6
Gurb-Molinos 
(ds. 16.00h)
Taradell-Cirera 
(ds. 16.00h)
Cardedeu-St. Julià Vilatorta 
(dg. 12.15h)
Torelló-Caldes Montbui 
(ds. 16.00h)
OAR Vic-Llavaneres 
(dg. 11.45h)

Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-Folgueroles 
(ds. 16.30h)
Navàs B-Sta. Eugènia 
(dg. 17.30h)
Borgonyà-Centelles 
(ds. 16.00h)
Tona B-St. Feliu Codines 
(ds. 16.00h)
Moià-Castellterçol (ds. 17.00h)
Roda de Ter-Seva (dg. 16.30h)
Voltregà-Pradenc (ds. 16.30h)

Grup 19
Vilablareix-Campdevànol 
(ds. 18.30h)
Abadessenc-Banyoles At. 
(ds. 18.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Sta. Eugènia B-La Gleva 
(ds. 17.00h)
Santperenca-Torelló B 
(ds. 16.00h)
Vinyoles-Corcó (ds. 17.00h)
Cantonigròs-Taradell B 
(ds. 16.30h)
Ribetana-Voltregà B (ds. 17.00h)
Calldetenes-Montesquiu 
(ds. 16.00h)
St. Quirze Besora-Vic Riuprimer B 
(ds. 16.00h)

Grup 4
Balenyà At.-St. Julià B (ds. 16.00h)
Viladrau-OAR Vic B (ds. 15.30h)
Taradell C-St. Miquel  (dg. 16.00h)
Collsuspina-Gurb B (ds. 16.00h)
St. Hilari-Riudeperes (dg. 17.00h)
St. Feliu Codines B-Tona C 
(ds. 16.00h)

Grup 27
St. Gregori B-Ripoll 
(ds. 18.00h)

Juvenil Lliga Nacional. Grup 7
FE Grama-Manlleu 
(dg. 11.45h)

Femení Primera Nacional. Grup 3
Casablanca-Vic Riuprimer
(ds. 17.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Vic Riuprimer B-Seagull BDN B 
(ds. 18.00h)
St. Gabriel B-Torelló 
(ds. 19.45h)

Femení Amateur F7. Grup 4
Olot At.-Corcó 
(dg. 11.00h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
Betània-EFS Ripoll (ds. 19.30h)

Divisió Honor. Grup 1
Manlleu-St. Julià Ramis 
(ds. 19.15h)

GOLF

HANDBOL

Tercera Divisió. Grup B
Pau Casals-Vic (dg. 20.00h)

HÍPICA

HOQUEI

Nacional Catalana. Grup A
Reus-Voltregà-Masies 
(ds. 14.30h)

Grup B
Tona-Barça (ds. 18.00h)
Vila-seca-Manlleu B 
(dv. 21.45h)

Primera Catalana. Grup 1A
Caldes-Voltregà C (dg. 19.45h)

Grup 2A
Roda-Cassanenc (dg. 18.55h)
CP Vic B-Horta (dg. 19.00h)
Lloret-Ripoll (dg. 12.50h)

Segona Catalana. Grup 2A
Taradell B-Centelles (dv. 20.00h)

Grup 2B
Tona B-Roda B (dv. 21.45h)
Tordera-Ripoll B (dg. 18.00h)

Tercera Catalana. Grup 3A
Breda-Taradell C 
(dg. 15.45h)
Roda C-Caldes Malavella 
(ds. 18.00h)

Grup 1B
Centelles B-Bigues i Riells 
(ds. 17.30h)

Lliga Catalana Femenina. Grup 1
Voltregà-Girona 
(ds. 17.30h)

Grup 2
Mataró-Martinelia Manlleu
(dv. 21.45h)

Femení Nacional Catalana.  
Grup A
Voltregà B-Reus 
(dg. 12.45h)

Grup B
Manlleu B-Vilassar (dg. 11.30h)

Femení Primera Catalana
Roda-CP Vic (dg. 17.15h)
Manresa-Voltregà C (ds. 16.00h)
Girona-Tona (ds. 20.15h)

MOTOCICLISME

PÀDEL

Primera
Fòr. Centelles-Taradell 
(ds. 12.00h)
Torelló-P. Osona 
(ds. 12.00h)
Solana-St. Hilari 
(ds. 12.00h)
CT Vic-Seva (ds. 12.00h)

Segona
St. Julià-PI Manlleu 
(ds. 12.00h)
Solana B-Torelló B 
(ds. 12.00h)
Garrotxa-Arbúcies 
(ds. 12.00h)
Fom. Tona-Campdevànol 
(ds. 12.00h)

Tercera. Grup 1
CT Manlleu-P. Privilege 
(ds. 12.00h)
Voltregà-For. Centelles B 
(ds. 12.00h)
St. Quirze-P. Sta. Eugènia 
(ds. 12.00h)

Femení Primera
Fom. Tona-For. Centelles 
(ds. 11.00h)
Torelló-Torelló B 
(ds. 11.00h)
Solana-AP Vic 
(ds. 11.00h)
CT Vic-Taradell 
(ds. 11.00h)

Femení Segona
St. Hilari-Solana B (ds. 11.00h)
St. Julià-PI Manlleu (ds. 11.00h)
CT Vic B-Arbúcies (ds. 11.00h)

Femení Tercera. Grup 1
PI Garrotxa-Voltregà 
(ds. 11.00h)
Fom. Tona B-CT Manlleu 
(ds. 11.00h)
Arbúcies B-Olot (ds. 11.00h)

Grup 2
Osona Wellness-Seva (ds. 11.00h)
P. Osona-CT Vic D (ds. 11.00h)
P. Moià-AP Vic B (ds. 11.00h)

TENNIS

Or
Torelló-CT Vic
Voltregà-Manlleu
CP Vic-Centelles

Argent
Centelles B-Fom. Tona
Aiguafreda-Torelló B
Can Juli-Taradell
L’Esquirol-Ripollès
Manlleu B-CT Vic B

Bronze
Sant Julià-Voltregà B
Can Juli B-Torelló C
Citysports-Prats Lluçanès
Centelles C-Manlleu C

VOLEIBOL

Femení Tercera Divisió. Grup B
Torelló-Salle Bonanova 
(dg. 16.00h)

Femení Quarta Divisió. Grup F
Premià de Dalt-Taradell 
(dg. 12.15h)

XIV 2 Hores de Resistència 
BTT de les Masies de Roda. 
Dissabte, a les 7 de la tarda, al 
camp de futbol de les Masies 
de Roda. Recorregut de 3,5km. 
Inscripcions tancades amb tots 
els dorsals exhaurits, amb 85 
equips. Cal destacar la partici-
pació de Jofre Cullell, campió 
del món Júnior el 2017; Pau 
Egeda, campió del món el 2014, 
i guanyadors absoluts de la pro-
va, Jordi Riera, Gerard Barnolas 
i Gerard Minoves.

Torneig Taradell-Moià.
Dissabte, al golf de Taradell, es 
disputarà el torneig Taradell vs. 
Moià partit de Match Play, com 
una Ryder. Seran 40 jugadors de 
golf que es disputaran la copa 
que es juguen des fa cinc anys. 
Fi de festa amb dinar de tots els 
jugadors al restaurant el Gurri 
Xic.

Raid Hípic Vic-Osona Trofeu 
Ciutat de Vic i Memorial Xevi 
Dachs. A la zona esportiva Mas 
d’en Bigues de Vic. Dissabte, 
sortida a 2/4 de 8 del matí de la 
categoria CEI** de 120km; a les 
7.50, de la CEIYJ** de 120km, i 
a les 8.10 de la CEI* de 100km.

OK Lliga
CM Palafrugell-Martinelia 
Manlleu (ds. 20.00h)
Voltregà Stern Motor-RL Caldes 
(dg. 16.05h) 
En directe per EL 9 TV

Aquest cap de setmana es dispu-
ta la tercera jornada de Parlem 
OK Lliga. El Martinelia Man-
lleu visitarà el Corredor Mató 
Palafrugell dissabte a les 8 del 
vespre per intentar aconseguir 
la tercera victòria de la tempo-
rada i seguir amb ple de punts. 
Per la seva banda, el Voltregà 
Stern Motor rebrà el Recam 
Làser Caldes diumenge a les 
16.05 per intentar aconseguir 
els primers punts en un inici 
complicat de temporada. 

Copa Derbi Variant Memorial 
Pepe Adell. Diumenge, al cir-
cuit del Mas Pecanins d’Olost. 
De 8 a 3/4 de 9 del matí, inscrip-
cions. De 9 a 3/4 de 10 entre-
naments. De 10 a 1 del migdia, 
cursa.

19è Torneig Internacional 
Sub-16 Joan Mir. El Torneig 
Internacional Sub-16 de tennis 
en memòria de Joan Mir, de 
categoria Cadet, està arribant al 
final. El torneig s’està disputant 
al Club Tennis Torelló, al Mas 
Can Xisquet. Aquest divendres, 
a partir de les 10 del matí, es 
disputaran els quarts de final de 
la categoria masculina. Dissabte, 
a partir de les 10.00, es disputa-
ran les semifinals dels quadres 
dobles i individuals i a primera 
hora de la tarda es jugaran les 
finals de dobles. Diumenge serà 
el torn de les finals individuals 
a partir de 2/4 de 10 del matí.

Dilluns, 21.00h
Presenten Esther Rovira i Guillem Freixa

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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Resultats i classificacions

Pàdel

QUARTA. GRUP 1

Abadessenc, 2 - Solana C, 1
AP Vic B, 1 - PI Manlleu B, 2
Voltregà C, 3 - Seva B, 0
CT Manlleu B, 3 - P. Lluçanès B, 0
Descansa: Osona Wellness

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pCT Manlleu B.............1 1 0 0 3 0 3
 2.- rVoltregà C ..................1 1 0 0 3 0 3
 3.- PI Manlleu B ................1 1 0 0 2 1 2
 4.- Abadessenc ..................1 1 0 0 2 1 2
 5.- AP Vic B ........................1 0 0 1 1 2 1
 6.- sSolana C ......................1 0 0 1 1 2 1
 7.- qOsona Wellness .........0 0 0 0 0 0 0
 8.- qP. Lluçanès B ..............1 0 0 1 0 3 0
 9.- qSeva B .........................1 0 0 1 0 3 0

GRUP 2

P. Osona C, 0 - CT Vic B, 3
Fom. Tona B, 2 - St. Julià B, 1
Campdevànol B - Arbúcies B, sr.
For. Centelles C, 2 - P. Privilege B, 1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pCT Vic B ......................1 1 0 0 3 0 3
 2.- rFor. Centelles C .........1 1 0 0 2 1 2
 3.- Fom. Tona B .................1 1 0 0 2 1 2
 4.- P. Privilege B ................1 0 0 1 1 2 1
 5.- St. Julià B ......................1 0 0 1 1 2 1
 6.- sArbúcies B ..................0 0 0 0 0 0 0
 7.- sCampdevànol B .........0 0 0 0 0 0 0
 8.- qP. Osona C ..................1 0 0 1 0 3 0

CINQUENA. GRUP 1

Torelló D, 0 - P. Moià B, 3
Fom. Tona C, 3 - CT Vic C, 0
AE Ripollès B, 3 - CT Manlleu D, 0
CT Manlleu C, 3 - St. Hilari C, 0
Osona Wellness B, 3 - Indoor Pàdel 7, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pOsona Wellness B .....1 1 0 0 3 0 3
 2.- rCT Manlleu C ............1 1 0 0 3 0 3
 3.- rAE Ripollès B .............1 1 0 0 3 0 3

 4.- Fom. Tona C .................1 1 0 0 3 0 3
 5.- P. Moià B .......................1 1 0 0 3 0 3
 6.- Indoor Pàdel 7 .............1 0 0 1 0 3 0
 7.- St. Hilari C ...................1 0 0 1 0 3 0
 8.- CT Manlleu D ..............1 0 0 1 0 3 0
 9.- CT Vic C ........................1 0 0 1 0 3 0
 10.- Torelló D ......................1 0 0 1 0 3 0

GRUP 2

St. Quirze B, 3 - Abadessenc B, 0
P. Lluçanès C, 0 - Taradell C, 3
Arbúcies C, 2 - For. Centelles D, 1
Voltregà B, 3 - Avinyó, 0
Torelló C, 3 - Indoor Pàdel 7 B, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pTorelló C .....................1 1 0 0 3 0 3
 2.- rVoltregà B ..................1 1 0 0 3 0 3
 3.- rTaradell C ...................1 1 0 0 3 0 3
 4.- St. Quirze B ..................1 1 0 0 3 0 3
 5.- Arbúcies C ....................1 1 0 0 2 1 2
 6.- For. Centelles D ...........1 0 0 1 1 2 1
 7.- Indoor Pàdel 7 B ..........1 0 0 1 0 3 0
 8.- Avinyó...........................1 0 0 1 0 3 0
 9.- P. Lluçanès C ................1 0 0 1 0 3 0
 10.- Abadessenc B ...............1 0 0 1 0 3 0

FEMENÍ QUARTA. GRUP 1

St. Quirze, 2 - Sta. Eugènia, 0
P. Lluçanès C, 0 - CT Vic C, 2
Arbúcies C, 2 - Campdevànol, 0
P. Moià B, 1 - Taradell C, 1
Descansa: CT Manlleu B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pArbúcies C ..................1 1 0 0 2 0 2
 2.- rCT Vic C .....................1 1 0 0 2 0 2
 3.- rSt. Quirze ...................1 1 0 0 2 0 2
 4.- Taradell C .....................1 0 1 0 1 1 1
 5.- P. Moià B .......................1 0 1 0 1 1 1
 6.- CT Manlleu B ...............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Campdevànol ...............1 0 0 1 0 2 0
 8.- P. Lluçanès C ................1 0 0 1 0 2 0
 9.- Sta. Eugènia .................1 0 0 1 0 2 0

GRUP 2

Voltregà B, 0 - P. Privilege, 2
Taradell B, 1 - PI Garrotxa B, 1

Avinyó, 2 - Torelló C, 0
Fom. Tona C, 0 - P. Lluçanès B, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pP. Lluçanès B ..............1 1 0 0 2 0 2
 2.- rAvinyó ........................1 1 0 0 2 0 2
 3.- rP. Privilege .................1 1 0 0 2 0 2
 4.- PI Garrotxa B ...............1 0 1 0 1 1 1
 5.- Taradell B .....................1 0 1 0 1 1 1
 6.- Fom. Tona C .................1 0 0 1 0 2 0
 7.- Torelló C .......................1 0 0 1 0 2 0
 8.- Voltregà B.....................1 0 0 1 0 2 0

GRUP 3

Torelló D, 0 - Seva B, 2
CP Vic, 2 - St. Julià B, 0
Ripollès B, 1 - Indoor Pàdel 7, 1
Sta. Eugènia B, 2 - Voltregà C, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pSta. Eugènia B ............1 1 0 0 2 0 2
 2.- rCP Vic .........................1 1 0 0 2 0 2
 3.- rSeva B .........................1 1 0 0 2 0 2
 4.- Indoor Pàdel 7 .............1 0 1 0 1 1 1
 5.- Ripollès B .....................1 0 1 0 1 1 1
 6.- Voltregà C ....................1 0 0 1 0 2 0
 7.- St. Julià B ......................1 0 0 1 0 2 0
 8.- Torelló D ......................1 0 0 1 0 2 0

Petanca

SEGONA DIVISIÓ. GRUP 3

Bellavista-Franq. - Casc Antic Montgat, sr.
Llinars At. - Amics.de.Balenyà, sr.
St. Pol Mar B - Can Bassa, sr.
St. Cebrià Vallalta - Estalvis Cardedeu, sr.

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pEstalvis Cardedeu .....3 2 0 1 25 23 6
 2.- rSt. Cebrià Vallalta .....2 1 1 0 19 13 4
 3.- Llinars At. ....................2 1 1 0 18 14 4
 4.- St. Pol Mar B ................3 1 0 2 25 23 3
 5.- sBellavista-Franq. .......2 1 0 1 16 16 3
 6.-.sAmics.de.Balenyà..... 3. 1. 0. 2. 20. 28. 3
 7.- qCan Bassa ...................1 0 1 0 8 8 1
 8.- qCasc Antic Montgat ..2 0 1 1 13 19 1

QUARTA DIVISIÓ. GRUP 13

La Torreta - Roca-Palmera, sr.
Centre Font Verda - Can Borrell, sr.
Roda.de.Ter - Can St. Joan, sr.
Quatre Barres - Canovelles B, sr.

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- pCanovelles B ..............3 3 0 0 39 9 9
 2.- rCan St. Joan ................3 2 1 0 34 14 7
 3.- Quatre Barres ..............3 1 1 1 21 27 4
 4.-.Roda.de.Ter................ 2. 1. 0. 1. 11. 21. 3
 5.- sRoca-Palmera .............2 0 1 1 15 17 1
 6.- sLa Torreta ...................2 0 1 1 10 22 1
 7.- qCan Borrell .................1 0 0 1 7 9 0
 8.- qCentre Font Verda ....2 0 0 2 7 25 0

Tennis Comarcal

ARGENT

Fom. Tona, 6 - Manlleu B, 0
Centelles B, 1 - Torelló B, 5
Taradell, 0 - Aiguafreda, 6
Ripollès - Can Juli, ajornat
CT Vic B, 3 - L’Esquirol, 3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- Aiguafreda ...................1 1 0 0 6 0 6
 2.- Fom. Tona .....................1 1 0 0 6 0 6
 3.- Torelló B .......................1 1 0 0 5 1 5
 4.- L’Esquirol .....................1 0 1 0 3 3 3
 5.- CT Vic B ........................1 0 1 0 3 3 3
 6.- Centelles B ...................1 0 0 1 1 5 1
 7.- Can Juli .........................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Ripollès .........................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Taradell ........................1 0 0 1 0 6 0
 10.- Manlleu B .....................1 0 0 1 0 6 0

BRONZE

Voltregà B, 5 - Centelles C, 1
Sant Julià, 3 - Torelló C, 3
Prats Lluçanès, 1 - Can Juli B, 5
CT Vic C, 6 - Citysports, 0
Descansa: Manlleu C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- CT Vic C ........................1 1 0 0 6 0 6

 2.- Can Juli B......................1 1 0 0 5 1 5
 3.- Voltregà B.....................1 1 0 0 5 1 5
 4.- Torelló C .......................1 0 1 0 3 3 3
 5.- Sant Julià ......................1 0 1 0 3 3 3
 6.- Prats Lluçanès .............1 0 0 1 1 5 1
 7.- Centelles C ...................1 0 0 1 1 5 1
 8.- Manlleu C.....................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Citysports .....................1 0 0 1 0 6 0

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ 
GRUP B

Cubelles, 3 - Escola Elisabeth, 0
Prat B, 3 - Salle Bonanova, 2
Panteres Grogues B, 3 - Vilafranca Negre, 0
Girona, 3 - Torelló, 1

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Panteres Grogues B .........1 1 0 3 0 2
 2.- Cubelles ............................1 1 0 3 0 2
 3.- Girona ...............................1 1 0 3 1 2
 4.- Prat B ................................1 1 0 3 2 2
 5.- Salle Bonanova ................1 0 1 2 3 1
 6.-.Torelló............................ 1. 0. 1. 1. 3. 1
 7.- Vilafranca Negre .............1 0 1 0 3 1
 8.- Escola Elisabeth...............1 0 1 0 3 1

FEMENÍ QUARTA DIVISIÓ. 
GRUP F

Les Franqueses, 3 - Premià de Dalt, 0
Igualada B, 0 - Andorra, 3
Descansa: Manresa B, Taradell

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Andorra ............................1 1 0 3 0 2
 2.- Les Franqueses ................1 1 0 3 0 2
 3.- Igualada B ........................1 0 1 0 3 1
 4.- Premià de Dalt .................1 0 1 0 3 1
 5.-.Taradell.......................... 0. 0. 0. 0. 0. 0
 6.- Manresa B ........................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

    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 
   

Aquest diumenge arriba la diada 
del club al CT Vic. Es tracta d’un 
dia de festa per als socis i sòcies 
del club en el qual l’objectiu 
és passar un matí magnífic de 
diumenge tot esmorzant i alhora 

gaudint de les activitats progra-
mades per aquell dia. 

La jornada finalitzarà amb la 
presentació de tots els equips 
de l’escola de tennis i de pàdel 
de la temporada .

La tarda de tennis i pàdel que el 
Club Tennis Vic va organitzar el 
passat dissabte, 25 de setem-
bre, va ser tot un èxit. Amb un 
gran ambient, tant festiu com 
esportiu, els amants d’aquests 
dos esports de raqueta, com són 
el tennis i el pàdel, van poder 
gaudir d’una gran jornada en 
unes instal·lacions excepcionals. 
Durant cinc hores, una setantena 
de jugadors de pàdel i una vinte-
na de tennis van poder practicar 
el seu esport. En aquesta ocasió, 
la novetat era que hi havia cate-
goria Juvenil, enfocada a infants 
i joves a partir de 10 anys. Una 
trentena de jugadors hi van pren-
dre part. En el perfil d’Instagram 
del club <@clubtennisvic_1948> 
es pot veure el resum de la 
jornada.

Tarda de tennis i pàdel al CT Vic Diada del CT Vic

Imatge.de.tots.els.guanyadors.i.finalistes.de.la.tarda.de.pàdel

Una.part.dels.guanyadors.de.la.tarda.de.pàdel

Els.guanyadors.i.finalistes.de.la.tarda.de.tennis
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L’octubre i l’arrencada de la tardor 
són, de sempre, sinònims d’intensa ac-
tivitat firal a Osona. Un esclat firal que 
l’any passat va quedar en res per cul-

pa de la pandèmia. Aquest cap de set-
mana tornen cites destacades com els 
Tastets de Porc i Cervesa de Manlleu, 
el Mercat de la Patata del Bufet d’Orís 

o la Fira de la Mercè de Calldetenes. 
També s’ha traslladat a aquest primer 
cap de setmana d’octubre la campanya 
“Benvinguts a pagès”.

Oristà

Miquel Erra

Té una mida més reduïda, de 
cocció ràpida i és molt gustós. 
Es tracta del cigró d’Oristà, 
un dels productes de la 
comarca declarats singulars 
per la Xarxa de Productes de 
la Terra de la Diputació. Que 
avui se’n preservi el cultiu, 
més exigent que el del cigró 
normal, és gràcies a explota-
cions del poble mateix com 
Mas Terricabras, una his-
tòrica casa de pagès d’arrel 
familiar que avui comanden 
Miquel Rovira i Imma Costa. 

Mas Terricabras serà una 
de les 10 explotacions agrí-
coles i ramaderes d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès que 
aquest cap de setmana se 
sumaran a la sisena edició 
del “Benvinguts a pagès”, 
una proposta que impulsa la 
Generalitat arreu del país, 
amb el suport de consells 
comarcals i consorcis de 
turisme, amb l’objectiu de 
redescobrir “on neix tot allò 
que mengem”. Les visites són 
gratuïtes, però pel context de 
pandèmia cal reservar hora a 
través de la pàgina web de la 
campanya.

“Mirem de buscar i aportar 
un valor afegit”, explicaven 
Rovira i Costa la setmana 
passada, com a amfitrions 
de la presentació a Osona 
d’aquesta nova edició de les 
jornades. I és que, a banda 
del cigró d’Oristà, a Mas Ter-
ricabras, que ja forma part de 
la Ruta del Pa del Lluçanès, 
també han apostat per la pro-
ducció de blats antics (xeixa 

i forment) –“seria molt més 
fàcil fer blat normal, però 
som una mica mesells”, apun-
tava Rovira– o per la recu-
peració d’una altra varietat 
d’horta que s’havia perdut: el 
tomàquet verd d’Oristà. “Si 
fas producte de qualitat, la 
gent ho valora”, assegurava 
Rovira. I la prova està en el 
mateix cigró d’Oristà. Aquest 
any, per exemple, els en sor-
tirà una producció modesta 
d’entre 700 i 800 quilos, 

“però si en féssim més, en 
vendríem més”. Rovira es 
felicitava d’iniciatives com el 
“Benvinguts a pagès”, consci-
ent que “hi ha una gran des-
connexió entre el món rural 
i les grans ciutats; la gent no 
sap ben bé d’on surten els 
productes i com s’elaboren”.

La campanya, que aspira a 
convertir-se en “la gran festa 
de la pagesia catalana”, també 
vol contribuir a visibilitzar el 
sector. “El futur del país pas-

sa per tenir un sector primari 
potent”, va defensar Montse 
Juvanteny, coordinadora del 
Consorci del Lluçanès. “Es 
tracta d’acostar el món de 
pagès al públic en general; 
no podem deixar de banda 
aquest sector perquè són ells 
els que ens donen aquest pai-
satge i tots aquests productes 
de la terra”, va afegir Àlex 
Montanyà, en qualitat de con-
seller delegat de Turisme del 
Consell Comarcal d’Osona.

El nombre d’explotacions 
participants s’ha reduït lleu-
gerament respecte al 2019 
–l’any passat es va fer un 
format virtual d’impàs–, en 
part per les mateixes dificul-
tats del context de pandèmia. 
L’oferta es complementa amb 
la vintena de restaurants que 
oferiran els seus plats elabo-
rats amb productes de proxi-
mitat, mitja dotzena d’allot-
jaments rurals i algunes 
activitats complementàries. 

El camp obre portes
Una desena d’explotacions d’Osona, el Ripollès i el Moianès s’han sumat a la sisena edició del “Benvinguts a pagès”

Olost

EL 9 NOU

La plaça Major d’Olost torna 
a acollir aquest diumenge 
una nova edició de la Fira 
de Formatge de Pastor i Llet 
Crua, que l’any passat no es 
va poder fer a causa de la 
Covid-19. La setena edició 
torna a arribar de la mà de 
l’entitat Cabres i Cabrons, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, Caseus Afina-
dors i l’Associació de Pastors 

i Pastores Formatgers dels 
Països Catalans. Enguany el 
convidat de la fira serà l’ac-
tor i viticultor Carles Xuri-
guera,

La plaça es tornarà a 
omplir amb parades de 
formatges de llet crua de 
vaca, cabra i ovella i també 
pastors i pastores d’arreu 
de Catalunya. Com que la 
fira coincideix amb el cap de 
setmana del “Benvinguts a 
pagès”, entre 1/4 d’11 i 2/4 de 
12 del matí es durà a terme 

Fira del Formatge de Pastor i 
tast de productes locals a Olost

una de les novetats d’aquesta 
edició. Es tracta d’uns tasts 
de productes locals sota el 
nom de “Bocins d’Olost”, 
amb la col·laboració de pro-
ductors i comerços locals i 
sota la coordinació de l’Espai 
Perot Rocaguinarda. Una 
bona oportunitat de tastar 
embotits, coca de sobrassada 
i mel, pa de blat forment, 
cerveses o formatges locals. 
Les places, però, són limita-
des i cal reserva prèvia. 

Entre les accions més des-
tacades d’aquest any hi hau-
rà, precisament, la presenta-
ció de la nova Associació de 
Pastors i Pastores Format-
gers dels Països Catalans i 
també del seu segell oficial. 

Sant Quirze de Besora

EL 9 NOU

Una altra de les propostes 
que tornen després de l’any 
de suspensió és la Fira del 
Tast del Bisaura, que tindrà 
lloc aquest diumenge de les 
9 del matí a les 3 del migdia, 
amb canvi d’ubicació: el 
carrer Mestre Quer de Sant 
Quirze de Besora.

En total hi haurà 48 para-
des entre venda de productes 
artesanals i de comerciants i 

entitats del Bisaura. La fira 
també desplegarà diferents 
activitats lúdiques, com un 
concurs de munyir la vaca, 
un espai de jocs de fusta 
creatius o el concert de la 
coral Dos x Quatre. Dues de 
les propostes estrella seran 
la demostració de cuina que 
impartirà Isidre Vila amb 
plats elaborats amb produc-
tes del Bisaura i un vermut 
de km 0, amb tapes elabo-
rades per Carns i Embotits 
Collfred i Ratafia Bosch. 

Sant Quirze torna a acollir   
la Fira del Tast del Bisaura

Explotacions
quE obriran portEs

osona

El ripollÈs

El MoianÈs

El cEntrE dE Manipulació 
dE la castanya
(Viladrau)
El pujol
(Calldetenes)
El solEr dE n’Hug
(Prats)
ForMatgEs dE lluçà
(Lluçà)
lEs cabrEs d’En pEyu
(Muntanyola)
Mas corcó
(Manlleu)
Mas tErricabras
(Oristà)

can pastorEt
(Molló)
ForMatgEs dEl pujol 
orra
(les Llosses)

alpinEs lEs FEixEs
(Moià)
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Organitzadors i productors implicats en la campanya d’aquest any, la setmana passada a Mas Terricabras d’Oristà
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Calldetenes

M.E.

Va néixer l’any 2012 per rei-
vindicar i imaginar un poble 
sense les molèsties del tràn-
sit de pas que creuava pel 
mig. Amb la variant en marxa 
des de fa cinc anys, avui la 
Fira de la Mercè ha esdevin-
gut el principal aparador del 
teixit comercial i la bona teca 
de Calldetenes. Després de 
l’obligat parèntesi de l’any 
passat, la fira torna dissabte 
amb una 9a edició que, tot 
i adaptada a les mesures de 
prevenció de la pandèmia, 
respira aires de normalitat.

“Aquest any s’havia de fer 
sí o sí”, destacava dimarts en 
la presentació Enric Godó, 
regidor de Comerç. La fira, 
amb una quarantena d’es-
tands, pren com a base el for-
mat “consolidat” de les dar-
reres edicions, però també 
incorpora novetats. És el cas 
de l’espai Fira sobre rodes, 
a l’avinguda Pau Casals, 
amb una mostra de cotxes 
clàssics i d’ocasió, o l’habili-
tació d’un Espai de negoci, 

al vestíbul del primer pis de 
l’Auditori-Teatre, com a punt 
de trobada d’empresaris i 
comerciants amb els seus cli-
ents. El cor de la fira tornarà 
a ser l’Espai gastronòmic, a 
la plaça Onze de Setembre, 
on descobrir i tastar els 

productes dels comerços 
alimentaris locals; l’oferta 
gastronòmica es completarà 
aquest any amb un espai de 
food trucks al carrer Girona. 
Menció especial pel show 
cooking que tindrà lloc a les 
11 del matí, enguany amb 

David Garriga com a xef con-
vidat. El cuiner de l’Hotel i 
Restaurant Les Clarisses, de 
Vic, prepararà dos plats –gyo-
zes d’escamarlà i coco amb 
una glaça de marisc cítrica 
i gyozes de botifarra negra 
i ceps amb una demi-glass 

de porc i cardamom– a base 
de productes comprats en 
comerços del poble. Aquests 
plats, maridats amb cerveses 
de la microcervesera local 
de Can Simeó, els podran 
degustar les 10 parelles que 
han guanyat un concurs que 
havia convocat per a l’ocasió 
l’Associació de Comerciants i 
Serveis de Calldetenes.

El programa també s’acom-
panya d’un seguit de pro-
postes culturals. Destaca 
la presència, al matí, dels 
Sagals d’Osona, primer amb 
un taller de castells i, a partir 
de 2/4 d’1 del migdia, una 
actuació, la primera –més 
enllà d’alguns pilars puntu-
als– que protagonitzen des-
prés d’un any i mig d’aturada 
per la pandèmia. A la tarda 
hi haurà audició de sardanes 
i l’acompanyament musical 
dels Men in Swing i el grup 
Tritó. No hi faltaran algunes 
propostes infantils, com l’es-
perada La Cuineta de la Fira, 
a la plaça Vella, en què els 
més menuts podran aprendre 
a cuinar –aquest any, un pan-
cake de farina de garrofa. 

“A Calldetenes tenim un 
nucli comercial molt viu i 
molt actiu, i aquesta fira 
n’és un molt bon aparador”, 
valorava Simeó Parareda, 
secretari de l’Associació de 
Comerciants, tot creuant els 
dits perquè la previsió de 
pluja no els faci la guitza.

L’aparador de Calldetenes
Després del parèntesi de l’any passat, Calldetenes tornarà a viure aquest dissabte la 
Fira de la Mercè, amb els productes alimentaris locals com a principals protagonistes
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Simeó Parareda, Marc Verdaguer, Enric Godó i Sílvia Capdevila, coordinadora de la fira, dimarts en la presentació

El 27è Mercat de la Patata del Bufet, a Orís, s’acompanya de cinc diumenges festius

Orgull de poble

Orís

M.E.

Hi ha productes de proximi-
tat que han quedat íntima-
ment lligats a un poble, fins 
al punt de convertir-se en 
autèntics ambaixadors del 
municipi. És el cas de la pata-
ta del bufet respecte d’Orís, 
el poble que acull, des de fa 
27 edicions, el Mercat de la 
Patata del Bufet. Després de 
les limitacions de l’any pas-
sat –que es va acabar escur-
çant a dos caps de setmana–, 
aquest diumenge, i els altres 
quatre del mes d’octubre, la 
cita recupera cinc jornades 
festives a l’entorn d’aquest 
producte autòcton, tan deli-
cat de conrear com apreciat 
pels bons paladars.

Quan fa gairebé 30 anys 
alguns productors locals 
es van animar a recuperar 
aquesta patata “emblemàti-
ca” de la Plana “encara no es 
parlava de productes de pro-
ximitat i de km 0”, recordava 
aquest dimarts durant la pre-
sentació Josep Soldevila, un 
dels pagesos d’Orís que hi va 
apostar, i avui una de les àni-
mes del mercat. “És una pata-

Camprodon 
reprèn la Fira 
de la Galeta

Camprodon

J.R.

Camprodon recupera aquest 
cap de setmana la 3a edició 
de la Fira de la Galeta des-
prés del parèntesi de l’any 
passat. L’objectiu de la fira, 
homenatjar un producte amb 
una àmplia tradició al muni-
cipi gràcies a la repercussió 
de les galetes Birba i, ante-
riorment, també les Pujol. 
Artesans de reconeguda 
experiència de les comarques 
gironines que produeixen 
artesanalment les seves gale-
tes i dolços seran protagonis-
tes de les jornades de dissab-
te i diumenge, dirigides a un 
públic familiar. El mercat de 
galetes, dissabte i diumenge, 
serà l’epicentre d’una fira 
que es concentrarà als carrers 
i places més cèntrics. L’actriu 
Itziar Castro serà mestra de 
cerimònies a la inaugura-
ció, a l’espai U d’Octubre. 
Tallers infantils, concerts 
de Núria Grima Live Violin, 
Beth, Judit Neddermann, Dr. 
Rumbeta, un trenet turístic 
i demostracions gastronòmi-
ques completaran el gruix 
d’activitats d’una fira que es 
vol anar consolidant.

ta molt delicada i es neces-
sita voluntat i paciència per 
cultivar-la”, reconeixia Solde-
vila. Això fa que també sigui 
poc rendible. És per això que 

mantenir-ne el conreu “és 
com un deute que tenim amb 
el poble”. Avui el principal 
aparador per comercialit-
zar-la és aquest mercat que 
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Josep Soldevila, Jaume Toneu i Arnau Basco, aquest dimecres a la Rectoria

li dona nom. Aquest any la 
producció ha estat “bona” 
i se’n posaran a la venda 
entre 14.000 i 15.000 quilos. 
La xifra queda lluny dels 
prop de 50.000 quilos que 
s’havien arribat a vendre fa 
una quinzena d’anys, quan 
la fira va viure el seu parti-
cular “boom”. Actualment, 
la demanda han fidelitzat 
un client “autèntic, dels que 
creuen realment en el pro-
ducte local i de proximitat”. 
El futur, però, és incert. Ara 
mateix només queden quatre 
productors d’aquesta patata 
(tres d’Orís i un de la Guixa) 
“i no tenim relleu generacio-
nal”, advertia Soldevila. 

Mentrestant, la patata 
del bufet continuarà sent 
“motiu d’orgull” per a Orís. 
“Ens dona identitat pròpia”, 
remarcava l’alcalde, Arnau 
Basco. El mercat d’enguany 
funcionarà els cinc diumen-
ges d’octubre de les 10 a la 1, 
acompanyat d’activitats lúdi-
ques diverses com passejades 
amb poni, exposició de galli-
nes de la raça flor ametller, 
el 25è Concurs de Pintura 
Ràpida o un concert del grup 
Gòspel d’Orís.
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Essència de porc i cervesa
Les cuineres de Sils va obrir aquest dijous els Tastets de Porc i Cervesa, una edició 

adaptada al context de l’emblemàtica fira manlleuenca, que s’allargarà fins diumenge

Manlleu

M.E. 

“Només som aficionades a la 
cuina”, advertien només de 
començar Llúcia López i Rosa 
Valls, dues de les compo-
nents de Les cuineres de Sils, 
un col·lectiu d’aquest poble 
de la Selva nascut fa gairebé 
30 anys amb l’objectiu de 
recuperar la memòria gastro-
nòmica local. Avui, amb una 
vuitantena de membres, han 
esdevingut buc insígnia de 
la cuina tradicional, amb 17 
llibres publicats, la majoria 
de receptes de plats de tota 
la vida. Aquest dijous al ves-
pre van ser les encarregades 
d’encetar el programa dels 
Tastets de Porc i Cervesa, 
una versió reduïda i adapta-
da a les restriccions sanitàri-
es d’aquesta fira manlleuen-
ca per excel·lència.

Valls i López van protago-
nitzar un taller a l’entorn, 
com no, de la cuina del porc. 
I en concret, van guisar un 
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Llúcia López i Rosa Valls, de Les cuineres de Sils, impartint el taller de cuina que aquest dijous va obrir la fira

filet de porc amb salsafins i 
uns bunyols de poma i grei-
xons. La quinzena de places 
que s’oferien a l’Aula de 
Cuina del Mercat Municipal 
de seguida van quedar ocu-

pades. “Ens fa molta il·lusió 
poder comptar amb aquest 
col·lectiu per tota aquesta 
tasca que fan de recuperació 
de receptes tradicionals, 
sovint de tradició oral”, es 

felicitava el cuiner David 
Sanglas, coordinador de 
l’espai, tot donant la ben-
vinguda a una edició de la 
fira del porc i la cervesa que, 
tot i les limitacions, “manté 

tota la seva essència”. De fet, 
aquesta adaptació ja s’havia 
d’estrenar l’any passat, però 
finalment es va haver de sus-
pendre per un repunt de la 
crisi sanitària. Totes les activi-
tats compten amb aforament 
limitat i caldrà inscripció prè-
via (www.porcicervesa.cat) 
–des de l’edifici Can Puget, 
en horari de consergeria, es 
donarà suport a les persones 
que necessitin ajuda tècnica.

Tastos de cerveses catala-
nes i internacionals, tallers 
d’elaboració de cervesa arte-
sana o una mostra de sobras-
sades de Mallorca, a més del 
singular sopar pel 20è ani-
versari de la revista Cuina, 
són algunes de les propostes 
d’una fira que es tornarà a 
acompanyar de tot un ventall 
d’oferta cultural. Toti Soler, 
Alérgicas al Polen, La Ludwig 
Band i Guillem Roma s’encar-
regaran d’amenitzar les nits 
de divendres i dissabte. En 
total la fira es desplegarà en 
quatre escenaris: els jardins 
de Can Puget, el teatre de 
Gràcia, el Mercat Municipal 
i la plaça de Fra Bernadí. A 
tot plegat s’hi han de sumar 
els comerços i restaurants 
de Manlleu que, durant els 
Tastets de Porc i Cervesa, 
oferiran plats especials per a 
l’ocasió. Amb tota l’essència.

    PUBLICITAT Cap de setmana a Olost
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Gurb

M.E.

Nou projecte gastronòmic 
per a un entorn amb encant. 
L’històric Mas Ricart, de Gurb, 
reobre aquest dissabte com 
a nou restaurant, Can Ricart. 
L’establiment aposta per la 
brasa amb foc de llenya, les 
coccions llargues, els produc-
tes de proximitat i una cuina 
de mercat amb tocs de fusió. 
Arrencarà darrere els fogons 
el cuiner Julià Hermida.

L’anterior restaurant que va 
ocupar la masia va tancar les 
portes just abans de la pandè-
mia i ara els propietaris han 
decidit liderar el projecte per 
imprimir-li empremta pròpia. 

“El nivell gastronòmic de la 
comarca és molt alt; per això, 
més que competència volem 
ser un complement a tota 
aquesta oferta”, apunta Jaume 
Vila. A més de l’encant de 
l’entorn i de l’essència rústica 
que transmeten els menjadors 
–dues plantes amb capacitat 
per a 150 comensals–, l’esta-
bliment també fa una clara 
aposta de maridatge amb la 
cultura, promovent exposici-
ons, recitals o presentacions 
de llibres. L’exposició que 
inaugurarà l’espai mostra obra 
del pintor i escultor Carlos 
López, de Torelló. 

L’establiment obrirà els mig-
dies de dimarts a diumenge, i 
els vespres de divendres i dis-

Casa Ricart   
a Mas Ricart
Arrenca un nou projecte gastronòmic 
en aquesta històrica masia de Gurb

sabtes. Els dijous es reservaran 
bàsicament a les propostes 
culturals. La inauguració, amb 
aforament controlat, tindrà 
lloc aquest dissabte amb una 
jornada de portes obertes de 
la 1 del migdia a les 5 de la 
tarda. Aquesta masia va viure 
una profunda transformació a 
principis del segle XX, quan el 

va comprar un empresari man-
lleuenc del tèxtil, que va donar 
aires senyorials a l’edifici. A 
mitjans dels anys 80 la finca 
va deixar de tenir activitat 
ramadera i durant un temps es 
va habilitar com a residència 
de gent gran, fins que es va 
reconvertir com a restaurant. 
Ara serà Can Ricart.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Aspecte parcial d’un menjador, amb alguns dels quadres exposats

El Mag Lari tanca una 
festa major de Sant Pere 
en què s’ha imposat el 
barri dels Blaus

Sant Pere de Torelló El 
barri dels Blaus s’ha imposat 
al dels Verds en la singu-
lar competició festiva que 
enfronta les dues meitats del 
poble durant la festa major. 
Els banyuts van guanyar tres 
de les cinc proves en joc (el 
de la decoració de balcons, la 
petanca i el millor aparador), 
mentre que els porronaires 
es van imposar en el concurs 
d’esprints i en la foto més 
original. Sant Pere va tancar 
aquest dimarts una intensa 
festa major que ha comptat 
amb un alt nivell de participa-
ció en la majoria d’actes. A la 
foto, l’actuació del Mag Lari, 
dilluns al vespre, una de les 
propostes estrella d’enguany.
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Ruta pel modernisme 
i la maçoneria de 
Casa Ricart, a Vic

Vic Descobrir els elements 
maçònics que amaga la his-
tòrica Casa Ricart és el gran 
atractiu d’una visita titulada 
“Modernisme i maçoneria a 
Vic”, conduïda pel guia turís-
tic Xavier Cervera i l’advocat 
David Oliva, autor del llibre 
Possibles empremtes maçòni-
ques a la Casa Ricart de Vic i 
simbologia derivada coinci-
dent. Els subscriptors d’EL 
9 NOU han pogut participar 
en un sorteig per viure la 
preestrena de la ruta, aquest 
divendres al vespre. Dissabte 
(a les 6 de la tarda i les 8 del 
vespre) i diumenge (a les 5  
i a les 7 de la tarda), la ruta 
s’ofereix al públic en general, 
amb aforament limitat i ins-
cripció prèvia a través de la 
web de Fòrum Vicus.

Torelló recupera la 
trobada gegantera 
de forma estàtica

Torelló La Colla Gegantera 
de Torelló recupera aquest 
dissabte la trobada que es 
va haver de suspendre l’any 
passat per la pandèmia. Així, 
la 34a edició es farà de forma 
estàtica i serà a la plaça Nova. 
Segons la cap de colla, Anna 
Puigdemunt, a causa de les 
modificacions dels protocols 
de seguretat per la pandèmia 
van decidir més a última 
hora organitzar l’acte. També 
s’ha limitat la participació 
de colles a la Vall del Ges, i a 
banda dels gegants i capgros-
sos de Torelló, a diferència 
d’edicions passades, només 
hi haurà els de Sant Pere i 
Sant Vicenç. La plantada serà 
a 2/4 de 5 a la plaça Nova i 
es faran ballades al so de les 
gralles a partir de 2/4 de 6.

Arriba la tercera 
edició del Ripollès 
Discovery Walking 

Ripoll El Ripollès Discovery 
Walking arriba aquest cap de 
setmana a la 3a edició amb 
un programa farcit d’activi-
tats per donar a conèixer el 
patrimoni natural i cultural 
de la comarca. Inscrit dins 
dels Festivals de Senderisme 
dels Pirineus, amb un recor-
regut de sis anys, el Ripollès 
ha preparat 13 propostes per 
estudiar el territori en tota la 
seva extensió. Un bateig de 
senderisme a la Vall de Núria 
servirà per inaugurar les acti-
vitats aquest divendres. Entre 
dissabte i diumenge hi ha pro-
postes com una marxa nòrdica 
pels boscos de Campelles, una 
ascensió al Taga, un circuit 
d’orientació pel Torrent de la 
Cabana, la ferrada de la Roca 
de la Creu, o phototrekking 
per la Vall de Camprodon.

Rupit, les Masies de Roda i Setcases tanquen la ‘temporada’

Les últimes festes majors

Rupit/les Masies de Roda

EL 9 NOU

Rupit, les Masies de Roda i 
Setcases viuen aquests dies 
les últimes festes majors 
de la temporada d’estiu. En 
el cas de Rupit, que ja va 
començar dimarts i va viure 
aquest dimecres el seu dia 
central, el programa conti-
nuarà durant tot el cap de 
setmana amb una quinzena 
de propostes per a tots els 

públics. Destaquen la gran 
quina de divendres, el cor-
refoc estàtic de dissabte o la 
ballada de sardanes de diu-
menge.

A les Masies de Roda tam-
bé han programat gairebé 
una trentena de propostes 
que, tot i vetllar per les 
mesures Covid, s’aproxima 
força a una festa major nor-
mal. Destaca un videomap-
ping dels artistes del poble o 
el sopar a base de biquinada.

Al Ripollès, Setcases també 
està celebrant des de dime-
cres la seva festa major. La 
Cobla Principal d’Olot serà 
l’encarregada de les audi-
cions d’aquest divendres, 
mentre que la Canigó oferirà 
la de dissabte. El cine hi serà 
present amb la projecció 
aquest vespre de Manaslu, 
Berg de Seelen, guanyadora 
del Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló el 2019 
sobre la biografia de l’alpi-

nista Hans Kammerlander. 
La pel·lícula serà presentada 
pel guia Xavier Mas Soler. 
Dissabte a la nit el músic 
nigerià Joe Psalmist oferirà 
un concert de gòspel jun-
tament amb els seus The 
Gospel Train. Jocs infantils 
completaran les jornades de 
dissabte i diumenge.

D’altra banda, aquest cap 
de setmana també arren-
quen les festes del barri de 
la Calla, a Vic. El primer acte 
tindrà lloc aquest diumenge, 
amb un dinar popular al pati 
del Casal Guiteras, seguit 
del joc del Quinto. Les festes 
viuran el gruix central el pro-
per cap de setmana del 8 al 
10 d’octubre.
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AGENDA

Divendres 1

Centelles. Teatre El trobador. 
Amb Pierrot Teatre. Basat en 
l’obra Lo cantador, de Serafí 
Pitarra. Casal Francesc Macià. 
22.00.

Folgueroles. Folgueroles Viu el 
parc. Concert de Dos x Quatre, 
coral a cappella. Amb inscripció 
prèvia. Església parroquial. 
21.00.

Gombrèn. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Sopar entre 
cérvols. Plaça del Roser. 18.00.

Manlleu. Tastets de porc i 
cervesa. 19.30-21.00, Teatre de 
Gràcia, tast guiat de cerveses 
catalanes amb el manlleuenc 
Beerdexeidanya. 22.00-23.30, 
plaça Fra Bernadí, concert amb 
La Ludwing Band. Cal reserva 
prèvia pels actes.

Inauguració Plaça 1 d’Octubre 
de Manlleu. Amb la participació 
de representants de l’Associació 
Familiars Presos Polítics; Eva 
Font, regidora de Cultura; 
representant del CDR Manlleu, 
i Jesús Soler, veu del poble. I 
col·laboració musical de Joan 
Usart, Guillem Soler i Anna 
Solans i Carles Girbau. Plaça 
1 d’Octubre (antiga plaça del 
Mercat). 20.00.

Festa del verro i la birra. 
Xerrada “El món rural amb 
perspectiva de gènere”, amb 
Aina Roca i Imma Puigcorbé i 
sopar de pinxos i tapes. Casal 
Popular Boira Baixa. 20.30.

Montesquiu. 1 d’Octubre. 
Xerrada “1-O vam votar, vam 
guanyar”, a càrrec de Jordi 
Pesarrodona, activista i pallasso 
represaliat. A continuació, 
envoltem l’1-O amb una cadena 
humana i parlaments de les 
entitats i partits polítics. Plaça 
de la República. 16.00.

Queralbs. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Bateig de 
senderisme. Oficina Oxineu de 
Vall de Núria. 10.00.

Ripoll. Misteri al Museu. Per 
a petits i grans investigadors i 
investigadores per resoldre una 
misteriosa desaparició! Museu 
Etnogràfic. 19.00.

Rupit i Pruit. Festa major. 
10.00, espai Joan Font, XXXIX 
campionat de botifarra i 
XXXVII campionat de parxís. 
17.00, espai Joan Font, concurs 
de ping-pong. 22.00, plaça Era 
Nova, gran quina popular.

Sant Joan de les Abadesses. 
XII Col·loqui Internacional 
d’Estudis Transpirinencs, 

Pobles abandonats i eficiència 
territorial. 18.00, Inauguració. 
18.30, Ponència àmbit 1 amb 
Noemí Riudor Garcia. 19.30, 
presentació del projectes “Pobles 
abandonats. Una herència 
universal per al coneixement i 
desenvolupament del territori”, 
amb Òscar Jané i M. Carme 
Jiménez. 20.30, sopar. 21.30, 
mostra d’audiovisuals/Mostra 
de Cinema Etnogràfic de 
Catalunya. El Palmàs.

Seva. Commemorem l’1 
d’octubre. 18.00, rotonda 1 
d’octubre, lectura de manifest. 
18.20, davant el mural de la 
pista poliesportiva, lectura de 
poesia. 19.00, davant el mural 
de la plaça dels Esports, ballada 
d’una sardana, coca i xocolata.

Tona. Commemorem l’1 
d’octubre. 20.00, intervencions 
de persones que van participar 
l’1 d’octubre a Tona i 
representants de l’Ajuntament. 
20.15, concert Cançons de la 
terra, amb Pep Sallent i Marc 
Puigdomènech. Plaça Major. 

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de visites 
a les sortides de les misses de 
18.00 a 20.00. Parròquia de 
Lurdes.

Presentació de la pel·lícula 
Claret. A càrrec de P. Carlos 
Sánchez, assessor històric del 
guió. Multicines Sucre. 17.20.

Obertures de les exposicions 
“Self-Portrait” i “Relats 
fotogràfics 10”. De Ramon 
Ricart i de Sergi Càmara i Jaume 
Coll Mariné. ACVic. 19.00.

Dissabte 2

Calldetenes. Espectacle Iaia. De 
Mambo Project. Dues sessions 
de 50 persones. Espectacle i 
espectadors dalt de l’escenari. 
19.00 i 21.00. Auditori-Teatre 
Calldetenes. 

9a Fira de la Mercè. La fira del 
comerç i la bona teca. Amb 
diverses activitats durant 
tot el dia. Més informació a 
<calldetenes.cat>. 10.00-22.00.

Campdevànol. Ripollès 
Discovery Walking 2021. 
Circuit d’orientació i excursió 
als 7 gorgs. Estiula Aventura. 
10.00.

Ripollès Discovery Walking 
2021. Ruta de natura i fotografia 
a Sant Llorenç de Campdevànol. 
Ajuntament. 16.00.

Concert de Tom Hagan. Dins 
del Cicle de Cançó d’Autor 
“Notes del Nord”. Cercle 
Campdevanolenc. 20.00.

Campelles. Terra Gollut Film 
Festival. Jornada de fotografia 
compromesa. Tallers familiars de 
fotografia, exposicions, retrats i 
taules rodones. Més informació 
a <terragollut.com>. Antic Hotel 
Balneari de Montagut.

Ripollès Discovery Walking 
2021. De marxa nòrdica pels 
boscos de Campelles. Entrada 
del poble. 09.00.

Camprodon. 22è Festival de 
Música Vall de Camprodon. 
Ivette Nadal presenta el seu 
espectacle Ara busco una altra 
cosa. Plaça del Monestir. 12.00.

Centelles. Inauguració dels 
jardins de la No Violència 
Mahatma Gandhi. Amb activitat 
artística familiar amb Tallers 
d’Art i actuació musical de José 
Manuel Aguilera. Jardins sobre el 
Centre d’Art El Marçó Vell. 12.00.

Teatre El trobador. Amb Pierrot 
Teatre. Basat en l’obra Lo 
cantador de Serafí Pitarra. Casal 
Francesc Macià. 22.00.

Folgueroles. 21è cap de 
setmana ibèric. 17.00, sortida 
des de la plaça Verdaguer, 
caminada guiada de Folgueroles 
al Casol de Puigcastellet. Tot 
seguit, al Casol, xerrada “El 
Casol de Puigcastellet i el 
control de la frontera ausetana”, 
a càrrec de la Dra. Montserrat 
de Rocafiguera. Amb inscripció. 

Manlleu. 5a edició alTERna’t. 
10.00-13.00, Assemblea 
d’Iniciatives d’Economia Social 
i Solidària d’Osona. 13.00, 
cloenda del Mes de l’ESS 
d’Osona. Embarcador del Ter.

Tastets de porc i cervesa. 9.00-
14.00, aula cuina del Mercat 
Municipal, taller d’elaboració 
de cervesa artesana amb Enric 
Carrera i Roger Sala. 11.00-12.00, 
Mercat Municipal, presentació 
del llibre Mercats, un món per 
descobrir, amb Josep Sucarrats 
i tast de productes del Mercat 
Municipal. 17.00-18.30, Teatre 
de Gràcia, tast de sobrassades 
de porc negre amb Xesc Reina i 
Josep Dolcet. 19.30-21.00, Teatre 
de Gràcia, retrospectiva de la 
cervesa; de la cervesa industrial 
als orígens, amb Ariel Caballero. 
21.00-23.00, jardins de Can 
Puget, sopar 20è aniversari de la 
revista Cuina amb Joseba Cruz. 
22.00-23.30, plaça Fra Bernadí, 
concert amb Guillem Roma 
(trio). Tots els actes amb reserva. 

Portes obertes al Museu 
del Ter. La jornada és una 
fantàstica oportunitat per 
visitar, de manera gratuïta, les 
tres exposicions permanents 
i les instal·lacions del Museu. 
Museu del Ter. 10.00-14.00.

Visita guiada a l’exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram al 
museu”. Places limitades, accés 
gratuït. Museu del Ter. 11.00.

Vermuts musical i degustació 
de vermuts catalans. Oferta 
variada de tapes i vermuts amb 
tastes de productes del porc i 
música en viu amb Manlleuet 
Jazz Quartet. El Manlleuet. 
12.00-14.00.

Festa del verro i la birra. Tast 
de cerveses artesanes amb 
Cervesers Casolans Osonencs 
i sopar de pinxos i tapes. Casal 
Popular Boira Baixa. 20.00.

Ogassa. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Ascensió al cim 
més emblemàtic del Ripollès, 
el Taga. Aparcament ermita de 
Sant Martí d’Ogassa. 09.00.

Ribes de Freser. Ripollès 
Discovery Walking 2021. Una 
excursió vertical. Ferrada Roca 
de la Creu-Ribes de Freser. 
Local Oxineu. 10.00.

Ripoll. Hackató. Quin model 
de cures volem pel futur? 
Dignifiquem el treball de 
cures des de l’economia social 
i solidària. Casal de Joves El 
Galliner. 10.00-14.00.

Despertant instruments 
adormits. Labyrinth Orchestra 
interpretaran música clàssica 
i tradicional del Mediterrani 
i de l’Orient Mitjà, i noves 
composicions inspirades en 
aquesta música. Amb inscripció. 
Claustre del monestir. 20.00.

Roda de Ter. 21è cap de 
setmana ibèric. 9.30, matinal 
artística: troba la inspiració 
artística a l’Esquerda, activitat 
conduïda per Joan Jutglar. 
11.00, visita comentada a càrrec 
de l’equip d’excavacions. 20.00, 
presentació del llibre Agiradin, 
somiant l’Esquerda ibèrica, de 
Laura Bayer i Lloveras amb 
il·lustracions de José Hernández 
Ayllo. Imprescindible reserva 
prèvia a tots les activitats. 
Museu Arqueològic de 
l’Esquerda.

Descobreix Miquel Martí i Pol 
en família. Joc de pistes “Tot 
està per fer i tot és possible”. 
Amb reserva. Fundació Miquel 
Martí i Pol. 10.30.

Visita comentada a la Fundació 
Miquel Martí i Pol. I itinerari 
literari fins a la fàbrica La 
Blava. Amb inscripció prèvia. 
Fundació Miquel Martí i Pol. 
12.00.

Teatre Misteri a la perruqueria. 
Del grup de teatre Arrels. 
Teatre Eliseu. 21.30.

Rupit i Pruit. Festa major. 
9.00, plaça Era Nova, caminada 
popular. 17.00, plaça Era Nova, 
espectacle de circ Una gran 
obra, a càrrec de la companyia 
Alquímia. 20.00, plaça Major, 
ball Parlat - Auto Sacramental 
i tot seguit correfoc estàtic a 
càrrec dels Ball de Diables de 
l’Arboç. Tot seguit, petit castell 
de focs des del campanar. 22.30, 

plaça Era Nova, concert de rock 
amb el grup Svalbard.

Sant Joan de les Abadesses. 
XII Col·loqui Internacional 
d’Estudis Transpirinencs, 
Pobles abandonats i eficiència 
territorial. 10.00, comunicacions 
Àmbit 1. Conflictes. 11.30, 
pausa. 12.00, Ponència Àmbit 
2 amb Alexis Sancho Reinoso. 
12.45, comunicacions Àmbit 
2 ordenació territorial i 
poblament. 14.00, dinar. 16.00, 
presentació de pòsters. 16.30, 
Àmbit 3. Taula rodona amb 
Marta Lluvich, Modest Fluvià, 
Pere Pujol i Ton Lloret moderats 
per Pep Espluga. 17.45, pausa. 
18.00, comunicacions Àmbit 3. 
19.15, debat-conclusions. 20.00, 
cloenda. 20.30, sopar. 21.30, 
presentació llibres. El Palmàs.

Cloenda “Guanyem un estiu 
lector”. Amb l’actuació d’Eco 
Diver, màgia i reciclatge. 
Passeig Comte Guifré. 11.30.

Sant Joan de les Abadesses, la 
joia del romànic. Visita guiada. 
Oficina de Turisme, Palau de 
l’Abadia. 11.30.

Sant Julià de Vilatorta. Poesia 
als parcs. Lletres i paisatges. 
Lutiana canta a la natura, a 
càrrec del Cor Lutiana. Amb 
reserva. Saló Catalunya. 18.00.

Sant Pau de Segúries. Ripollès 
Discovery Walking 2021. 
Via romana i fagedes del 
Capsacosta. Casa de colònies 
Llar de Sant Pau. 16.00.

Sant Quirze de Besora. 
Inauguració de l’exposició de 
Miquel Roma. Olis i aquarel·les. 
Sala d’exposicions Can Tija. 
18.00.

Santa Eugènia de Berga. VIII 
Concurs de Teatre Amateur. 
Traster, del Grup Par 64 Teatre, 
de Sant Andreu de la Barca. 
Teatre Àngel Guimerà. 21.30.

Santa Maria de Besora. 
Descobreix els Sistemes Naturals 
2021. Sortides Naturalistes 
a Osona. Dia Mundial dels 
Ocells. Les diferents activitats 
de l’edició d’enguany a Osona 
inclouen una sortida ornitològica 
guiada, un espectacle infantil, 
una xerrada d’ornitologia i un 
concurs d’identificació d’ocells.  
Jardins Pla de Teia. 09.00-14.00.

Setcases. Festival Itinera. 
Concert de Joe Psalmist & The 
Gospel Train. Sala d’Estudis. 
22.00.

Seva. El Gran Llibre Màgic. Una 
aventura musical. Entrades a 
<entrades.el9nou.cat>. Sala 
Polivalent. 18.00.

Torelló. Teatre Travy, amb 
Oriol Pla. Espectacle teatral 
que s’articula en una trobada 
familiar atípica, hilarant i 
alhora commovedora. Teatre 
Cirvianum. 20.00.
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Passió per la ceràmica: una història 
d’amistat entre Catalunya i el Japó
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Vic. Exposició de fotografies. 50è 
aniversari. Horari de visites a les 
sortides de les misses i el primer 
dissabte de cada mes de 18.00 a 
20.00. Parròquia de Lurdes.

Inauguració nova subcomissaria 
de la Guàrdia Urbana. Portes 
obertes de 10.00 a 14.00. 
Inauguració a les 13.00. 
Subcomissaria Guàrdia Urbana 
barri del Remei.

A l’Horta de la Sínia tu hi 
pintes molt! Acció participativa 
i disseny comunitari de l’espai 
públic. 11.00-13.00 i 17.00-
18.30, taller dissenya el parc 
amb les arquitectes Globus 
Vermell. 18.00, inauguració del 
mural de l’artista Doa Ocampo. 
18.30, Atlantis teatre de carrer 
amb la companyia Una Mika. 
19.00, espectacle de batucada 
Batec d’un somni. Parc de 
l’Horta de la Sínia.

Setmana Europea de la 
Mobilitat. Taller de reparació 
de bicicletes. Rambla Josep 
Tarradellas. 10.00.

La ciutat de Vic a l’edat mitjana. 
Com devia ser viure en una 
ciutat medieval? Descobreix-ho 
en un recorregut guiat per la 
col·lecció del MEV i la ciutat de 
Vic. Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 10.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada pel món medieval. 
Museu Episcopal. 12.00.

Crypto Conference 2021: el 
futur del diner en els negocis. 
Per a persones que desitgin 
aprendre més sobre el món 
criptogràfic. Parlarem sobre 
monedes i actius digitals, el 
seu ecosistema i funcionament. 
Places limitades. Seminari Vic. 
17.00-19.00.

Descobreix els Sistemes Naturals 
2021. Sortides Naturalistes a 
Osona. Papallones nocturnes. 
Sortida de nit dedicada a 
l’observació i l’estudi de les 
papallones nocturnes. Es 
recomana portar llanterna. Amb 
Ramon Macià, Albert Xaus i 
Arcari Cervelló, del Grup de 
Naturalistes d’Osona. Pont d’en 
Bruguer-Font del Cantarell. 19.00.

Cicle lletra i esperit. Veus que 
s’enlairen. Els poetes Carles 
Duarte i Àlex Susanna recitaran 
la seva obra acompanyats de la 
posada en escena de Jordi Lara 
i les improvisacions de veu de 
la mezzosoprano Marta Valero. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 19.30.

Concert Esperando a Robin Hood. 
Un concert ple d’aventures 
inoblidables amb Daniel 
Higiénico, veu i guitarra, & Toni 
Pastor, llaüt. Casino de Vic. 19.30.

Diumenge 3

Centelles. Teatre El trobador. 
Amb Pierrot Teatre. Basat en 
l’obra Lo cantador, de Serafí 
Pitarra. Casal Francesc Macià. 
18.30.

Llanars. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Phototrekking 
entre Llanars i Vilallonga de 
Ter. Plaça de l’Om. 10.00.

Manlleu. Tastets de porc i 
cervesa. 12.00-13.00, jardins de 
Can Puget, concert vermut amb 
Alérgica al Polen i vermut a 
càrrec de Sambucus i cerveses de 
Gourmètic. 17.30-19.00, Teatre 
de Gràcia, tast guiat de cerveses 
premiades al Barcelona Beer 
Challenge 2021 amb Joan Birraire. 
19.30-21.00, jardins de Can Puget, 
concert final amb Toti Soler i tast 
d’embotits singulars de Manlleu i 

XII Col·loqui Internacional 
d’Estudis Transpirinencs, 
Pobles abandonats i eficiència 
territorial. 9.00, sortida a Llaés, 
amb Agustí Dalmau. 14.00, 
dinar. El Palmàs.

Sant Quirze de Besora. Fira 
del Tast del Bisaura. Al carrer 
Mestre Quer: 9.00-15.00, 
exposició i venda de productes 
artesans amb parades de 
comerciants i entitats del 
Bisaura. A la pista municipal: 
10.00-12.45, concurs de munyir 
la vaca. 10.00-13.00, espai Re-
crea. 10.30-12.30, show cooking 
demostració de cuina. 13.00, 
concert de la coral a capella Dos 
x Quatre. 13.00-14.00, vermut 
de Quilòmetre 0.

Rutes guiades 2021 del Parc 
del Castell de Montesquiu. 
Serra de la Cogulera-Saderra. 
Resseguirem la serra de la 
Cogulera fins al puig del Juí. A 
les 8.15, per als que no han fet 
marxa nòrdica; 8.45, per als que 
sí. Plaça del Bisaura.

Setcases. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Descoberta del 
naixement del riu Ter i l’antic 
refugi d’Ulldeter. Pàrquing 
Vallter 2000. 09.00.

Taradell. Caminada per 
l’esclerosi múltiple. Recorregut 
apte per a tot tipus de cadires 
de rodes i per a totes les edats. 
Plaça de les Eres. 09.00.

Torelló. Teatre Moonlight 
Serenade, amb La Divinas. El 
millor de Las Divinas en un 
nou espectacle. Música en 
directe, coreografies, gags, 
humor i seducció en un cabaret 
únic i reivindicatiu. Teatre 
Cirvianum. 18.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de visites 
a les sortides de les misses i el 
primer dissabte de cada mes 
de 18.00 a 20.00. Parròquia de 
Lurdes.

Mira, toca, olora i escolta 
l’art en família. Heu imaginat 
mai que una peça de museu 
es pugui mirar però també 
escoltar o olorar? Amb aquesta 
visita familiar, descobrireu 
que les obres d’art del MEV 
no només es poden gaudir 
amb la vista sinó també amb la 
resta de sentits. Per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 10.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada pel món medieval. 
Museu Episcopal. 12.00.

Festes de la Calla. Arrossada i 
quinto. Amb reserva. Pati del 
Casal Guiteras. 14.00.

Visita guiada dels diumenges a 
la tarda. Visita guiada al centre 
històric i a la nau central de la 
catedral. Amb inscripció. Sota el 
rellotge de l’ajuntament. 17.00.

cerveses artesanes Pilster. Tots els 
actes amb reserva. 

Portes obertes al Museu 
del Ter. La jornada és una 
fantàstica oportunitat per 
visitar, de manera gratuïta, les 
tres exposicions permanents 
i les instal·lacions del Museu. 
Museu del Ter. 10.00-14.00.

Visita guiada a l’exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram 
al museu”. Darrera ocasió per 
visitar aquesta exposició, que 
es tancarà definitivament el dia 
3 d’octubre. Places limitades, 
accés gratuït. Museu del Ter. 
11.00.

Vermuts musical i degustació de 
vermuts catalans i música en viu 
amb Manlleuet Jazz Quartet. El 
Manlleuet. 12.00-14.00.

31è Cicle de Concerts de 
Manlleu. Daniel Logorio, piano. 
Cuatro estaciones porteñas a 
Broadway, homenatge a Astor 
Piazzolla. Auditori Fundació 
Antiga Caixa de Manlleu. 18.00.

Monòleg solidari Buscant 
la felicitat. A càrrec de 
l’ONG Agermanament Sense 
Fronteres. Espai Rusiñol. 18.00.

Els concerts del Manlleuet. 
Fabio Canu. Cantautor italià. 
Terrassa de El Manlleuet. 19.30.

Molló. Ripollès Discovery 
Walking 2021. Les pastures 
d’Espinavell. Itinerari 
interpretatiu del parc natural. 
Refugi Els Estudis d’Espinavell. 
09.30.

Orís. 27è Mercat de la Patata 
del Bufet. 11.00, passejada amb 
ponis per a la mainada. Jardins 
de la Rectoria. 10.00-13.00.

Ribes de Freser. Terra Gollut 
Film Festival. Jornada de 
fotografia compromesa. Taller 
de fotografia “Paisatges de la 
Vall de Ribes”. Amb inscripció. 
Aparcament Oficina Turisme de 
la Vall de Ribes. 08.00-13.30.

Ripollès Discovery 
Walking 2021. Excursió per 
l’espectacular camí equipat a la 
Vall del Freser. Aparcament de 
l’Oficina de Turisme. 09.30.

Terra Gollut Film Festival. 
Visita guiada als entorns dels 
golluts Ribes. Amb Miquel 
Sitjar Serra. Castell de Sant 
Pere. 11.00.

Roda de Ter. 21è cap de 
setmana ibèric. 10.30, visites 
comentades al jaciment 
arqueològic de l’Esquerda. 
12.00, visita comentada 
al Museu “Connexions 
ibèriques: productes preuats, 
productes llunyans”, a càrrec 
de Montserrat de Rocafiguera. 
Reserva prèvia a tots les 
activitats. Museu Arqueològic 
de l’Esquerda.

Tardes de concert a Can 
Planoles. Amb Albert Esplugas. 
17.00-19.00.

Rupit i Pruit. Festa major. 
10.00, plaça Era Nova, taller per 
la canalla. 11.00-18.00, plaça 
Manyà, El Maria Canals porta 
cua a Rupit. 12.45, plaça Major, 
ballada de sardanes a càrrec 
de la cobla La Principal d’Olot 
i sorteig d’espatlles de pernil. 
19.00, espai Joan Font, entrega 
de trofeus, estat de comptes, 
projecció de l’audiovisual 
Memòria viva, a càrrec de 
l’Espai Activa’t de Rupit i Pruit i 
berenar-sopar de comiat.

Sant Joan de les Abadesses. 
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Farmàcies

Vic

✚ARUMÍ
Pl. Divina Pastora, 5 | dia 1

✚URGELL
Rbla. Hospital, 18 | dia 2

✚EURAS
C. Tagamanent, 1 | dia 3

Roda de Ter

✚CASES NOVES
C. Sant Josep, 4 | dia 1

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 2

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 1 i 2

Tona

✚FABRÉ
C. Barcelona, 2 | dies 1, 2 i 3

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 1

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dies 2 i 3

Manlleu

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 1

✚ASSUMPTA AUTET
C. Font, 15 | dies 2 i 3

Olost

✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 2 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dies 1, 2 matí i 
3 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 2 matí

Ripoll

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 1

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 
2 i 3

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 1, 2 i 3

Defuncions

Montserrat Estragués Casasas. 83 anys. Vic/Centelles

Ramon Blancafort Mercader. 83 anys. Vic

Pilar Casas Camargo. 81 anys. Vic

Nati Rodway Vera. 88 anys. Vic

Josefa Valero Pérez. 92 anys. Vic

Consol Subirana Muntadas. 87 anys. Roda de Ter/Vic

Donaris Gómez Hernández. 30 anys. Tona/Tegucigalpa

Rosa Tomás Godayol. 61 anys. Roda de Ter

Jaume Reixach Soldevila. 91 anys. Vic/Sant Julià de Vilatorta

Antonia Leiva Calvo. 92 anys. Manlleu/Vic

Visitación Donoso Hernández. 89 anys. Manlleu/Vic

Cinto Berengueras Plans. 83 anys. Vic/Santa Maria d’Oló

Núria Ferrerons Soler. 93 anys. Vic/Centelles

Tomás Molina Morena. 66 anys. Centelles/Vic

Isabel Cazorla Saldaña. 86 anys. Vic

Antonieta Gil Garcia. 91 anys. Vic

Concepció Fajula Colomer. 72 anys. Vic/Ripoll

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 1

Santa Teresa
Sol: h 07.47 i 19.36

Dissabte, 2

Sant Sadurní
Sol: h 07.48 i 19.34

Diumenge, 3

Sant Gerard
Sol: h 07.49 i 19.33

Dilluns, 4

Sant Francesc d’Assís
Sol: h 07.51 i 19.31

Dimarts, 5

Sant Froilà
 
Sol: h 07.52 i 19.29

Dimecres, 6

Sant Bru
Sol: h 07.53 i 19.28

Dijous, 7

Mare de Déu del Roser
Sol: h 07.54 i 19.26

Josep Crusellas Isern. 96 anys. Taradell
Ricard Cosiais Pañella. 87 anys. Taradell
Pere Molist Bigas. 96 anys. Tona
Jaume Serra Font. 94 anys. Torelló
Conxita Cirera Faja. 93 anys. Sant Hipòlit de Voltregà
Ramon Trias Torras. 93 anys. Torelló
Maria Llagostera Mora. 97 anys. Les Masies de Voltregà
Joan Castany Vilardell. 77 anys. Montesquiu
Juan López Rica. 91 anys. Prats de Lluçanès
Joan Cercuns Ció. 77 anys. Perafita
Domingo Menbrive Magdaleno. 80 anys. Ripoll
Montserrat Palau Lapuja. 87 anys. Sant Joan de les Abadesses
Mercè Iscla Guiu. 90 anys. Ripoll
Conxita Parcerisas Nogué. 89 anys. Ribes de Freser
Remei Casals Camprubí. 92 anys. Ripoll
Josep Casalprim Masdéu. 86 anys. Ripoll
Rosa Grau Torrents. 84 anys. Sant Pau de Segúries
Maria Linares Carballo. 85 anys. Campdevànol

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

Marc Ferrer Moncanut. Sant Joan de les Abadesses

Mel Montero Soler. Vic

Martí Brugues Selga. Gurb

Paulina Rota González. Montesquiu

Nura Reniu Pareja. Vic

Daenerys Vasquez Maldonado. Vic

Paula Castellar Moix. Ripoll

Dimecres, 21.00 i 23.30h
Presenta: Jordi Sunyer

Espai dedicat a les arts escèniques



LA GUIANOU9EL Divendres, 1 d’octubre de 202158

Vic

Ripoll

7.47 am

7.33 pm

Vic

Ripoll

7.46 am

7.35 pm

Vic

Ripoll

7.45 am

7.37 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com
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Població Dia Mín. Dia Màx. Litres

Ripoll 23-Set.

23-Set.

23-Set.

29-Set.

29-Set.

23-Set.

23-Set.

24-Set.

29-Set.

28-Set.

24-Set.

23-Set.

23-Set.

25-Set.

25-Set.

28-Set.

27-Set.

25-Set.

25-Set.

25-Set.

25-Set.

25-Set.

26-Set.

25-Set.

25-Set.

25-Set.

8,6 26 0,0

St. Pau de Segúries 8,8 25,2 4,0

Ribes de Freser 5,8 25,4 0,6

Núria 3,6 17,1 0,2

Molló 7,5 21,7 0,5

Gombrèn 8,9 25,5 0,2

Vic 10,1 28,4 0,0

Tona 11,1 27,1 0,6

Vidrà 11,5 23,6 0,4

Alpens 12,2 25 0,0

Centelles 11,4 29,2 0,8

Sant Pere de Torelló 10,7 27,6 1,0

Seva 10,4 26,6 0,3

Previsió divendres
Matí amb cel parcialment ennuvolat al 
Ripollès. A la resta, cel mig ennuvolat i 
algun banc de boira a les fondalades. Les 
temperatures mínimes baixaran lleugera-
ment. Ambient fresc de bon matí. Les màxi-
mes es mantindran o poden pujar un parell 
de graus. Pel que fa al vent, bufarà del sud-
oest de fluix a moderat.

Previsió dissabte
El pas d’un front atlàntic desgastat deixarà 
el cel força ennuvolat de bon matí. Més 
variable a partir del migdia, però amb crei-
xement de nuvolades que podrien deixar 
algun ruixat a la comarca del Ripollès i el 
nord d’Osona. Les temperatures tindran 
tendència a pujar. Ambient suau en gene-
ral.

Previsió diumenge
Domini dels núvols al llarg d’aquest diu-
menge. El pas d’un altre front deixarà el cel 
ennuvolat i amb alguns ruixats dispersos i 
irregulars. Es mantindran les temperatures 
o podran pujar lleugerament. El vent serà 
del sud-oest moderat. En els pròxims dies 
es manté la inestabilitat, amb baixada de les 
temperatures, sobretot les mínimes.

EL TEMPS informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina 
sencera a: plaça de la Catedral, 2, de Vic, indicant la referència 
Osonenc 2020. El candidat que rebi més vots serà l’osonenc del 2020. 
Podeu participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu 
registrats, només es podrà votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran
el 29 d’octubre de 2021.

Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge 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 �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

 4 entrades al 
Museu Nacional d’Art 
de Catalunya MNAC

Divendres, 1 d’octubre de 2021 59
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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

• 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

Per demanar cita prèvia:
www.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari de treball i extraccions

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

La memòria i Les capacitats 
cognitives: activem La
nostra ment, evitem obLits!
Què podem fer per mantenir una ment activa? 
Per mantenir activa la ment i no perdre capacitats cognitives, o fins 
i tot millorar-les, és important seguir uns hàbits de vida saludables. 
L’activitat mental i física, així com mantenir compromisos socials, 
també s’associen a un envelliment cognitiu saludable.

1. Mantenir-se actiu físicament, mentalment i socialment
Intentar fer activitats noves i canviants: assistir a classes d’algun 
tema que ens interessi (escacs, cuina, música, ordinador, idiomes, 
etc.). Cursos relacionats amb la nostra professió o diferents de la 
nostra activitat habitual.
Gaudir de noves aficions: pintura, fotografia, restauració de 
mobles, tocar un instrument musical, aprendre cant…
Fer activitats fora de casa, com cantar a una coral o fer visites 
culturals.
Practicar activitat física: caminar aproximadament 30 minuts 
al dia o d’altres activitats cardiovasculars, com fer gimnàstica, 
excursionisme, etc.
Participar en activitats socials: festes populars, campanyes 
solidàries, col·laborar amb altres persones que puguin necessitar 
ajuda. Organitzar trobades amb amics o familiars.
Llegir habitualment un llibre, revistes i/o premsa. Escoltar la ràdio.
Escriure un diari o poesia.
Mirar poca televisió. Mentre es veu la televisió podem emocionar-
nos (plorar, riure, enfadar-se…) però la capacitat de pensar 
disminueix.
Seguir una rutina en les activitats setmanals.
Mantenir una xarxa social i participar en activitats grupals que 
fomentin la relació amb altres persones.

2. Portar una vida sana
Procurar un descans i un son reparador.
Seguir una dieta equilibrada.
Evitar el tabac i l’alcohol.

3. Controlar les nostres preocupacions
Procurar solucionar els nostres problemes, preocupacions, 
ressentiments, etc.
Procurar controlar l’estrès i l’angoixa aprenent senzilles tècniques 
de respiració i relaxació que són de gran ajuda. Moltes persones 
troben també benestar en la meditació.

Recorda: No hi ha cap pastilla que augmenti l’agilitat mental. 
Cuidar-se cada dia és la clau!

Què és la demència? 
La demència és un conjunt de signes i símptomes produïts per una alteració 
cerebral que provoca la pèrdua de capacitats cognitives de la persona 
afectada, quelcom que acostuma a anar acompanyat d’alteracions de 
l’estat d’ànim i la conducta, impactant en el desenvolupament autònom 
de la persona per continuar amb la seva vida quotidiana.

Tipus de demència 
L’Alzheimer és la causa més freqüent de demència. En aquesta malaltia, 
es produeix una pèrdua progressiva i generalitzada de les neurones (es 
tracta d’una malaltia neurodegenerativa) que provoca que el sistema 
nerviós no pugui realitzar la seva funció amb normalitat. Inicialment, 
els símptomes més característics de la malaltia són els oblits. Aquests 
solen ser freqüents, importants (s’obliden coses rellevants, no només 
coses sense importància) i progressius. Aquests oblits van acompanyats 
d’alteracions del llenguatge, d’orientació, de la capacitat per fer coses i 
de les relacions emocionals.
La demència vascular. És el segon tipus més freqüent de demència. És 
causada per alteracions de la circulació sanguínia en diferents regions 
del cervell, provocant una insuficiència o privació d’oxigen i nutrients, 
claus per un correcte funcionament cerebral. Els canvis cognitius poden 
aparèixer de manera ràpida després d’un ictus o accident cerebrovascular. 
A diferència de l’Alzheimer, l’inici pot ser més o menys brusc i la progressió 
és variable, perquè està relacionada amb la localització i la quantitat 
d’alteracions vasculars que es vagin produint en el cervell. 93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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Restaurant, botiga per emportar
i terrassa

Plaça Major de Vic, 35
    Tel. 621 26 88 05

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

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

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

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

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

GUIA
GASTRONÒMICA
93 889 49 49

guia gaSTRONÒMiCa

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES
i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .......................................................... Tel. .........................................................................................
Nom i cognoms .................................................................................................................................
Adreça .....................................................................................................................................................
Població ............................................................................................................ CP ..............................
És subscriptor      SÍ               NOENTREU I D

ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat

Si voleu ser-hi,
truqueu al

93 889 49 49

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Compro
pisos i Cases

a osona
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

Plànols
en forma GML

guia SeRveiS

Bar - Restaurant - Habitacions

Av. Manuel López, 6-8 - Tel. 93 838 50 01
Santa Maria d’Oló - www.hostalsantamaria.cat

peTiTS aNuNCiS

Serveis

Detectius Privats. Pagès i 
Gassó. Investigacions famili-
ars, laborals i mercantils. Con-
trol de menors. Tel. 93 883 28 
33.

vendes

Venda de nau industrial amb 
habitatge a Gurb. Parcel·la de 
417m2 i habitatge al primer 
pis. En molt bon estat i per 
entrar-hi a viure. 365.000 .
Només particulars. Tel. 636 56 
83 73.

Traspassos

Vic, traspasso estanc 250.000
Vendes 1.000.000 95% 

taulell. Tel. 665 67 29 77
(WhatsApp).

Es traspassa per jubilació 
perruqueria masculina molt 
cèntrica a Torelló. Tel. 618 18 
32 21.

Treball

Es necessita oficial/a de per-
ruqueria a Vic a jornada com-
pleta. Tel. 696 45 75 45. 
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

bojos
per la pasta

Dissabte 9 octubre a les 21.30

santa 
eugènia

De berga

dESCOMPTE 

EN

Diumenge 10 d’octubre - A les 18h ViC

Dream Airlines

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.

APARQUEU PER 1  AL DIA
al pàrquing del

Mercat Municipal de Vic

Consulteu el codi del mes d’octubre 
entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

llEida

2X1
en les 
Visites

guiaDes

saNta EuGèNia dE bErGa

2X1
en les 

Visites a la 
granja

participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

sorteig D’entraDes Dobles

sorteig D’entraDes Dobles

sorteig D’entraDes Dobles

mateiX Dte. que els soCis Del tennis

L’

maNllEu

2X1
en

l’entraDa
al museu

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

Circ

sorteig D’entraDes Dobles

Divendres, 1 d’octubre de 202162
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Jordi 
Sunyer

Vivim en un estat d’ànim que 
és una muntanya russa per-
manent. Entre covids, procés 
(independentista, és clar), vol-

cans i Barça no hi ha manera de tenir dos o 
tres dies marcats per la tranquil·litat i l’esta-
bilitat. I un dels exemples més clars d’aquest 
anar i venir emocional l’hem tingut aquesta 
setmana seguint les previsions meteorològi-
ques que Pep Acosta fa cada dia a Territori 
17. Són un festival. Dilluns Acosta, que a part 
de bon meteoròleg és també un malalt culer, 
estava eufòric. Havia clavat la previsió del 
cap de setmana, el Madrid no havia passat de 
l’empat a zero a casa contra el Vila-real i el 
Barça havia ressuscitat i tornava a il·lusionar 
gràcies a Ansu Fati. Dimarts la tònica va ser 
similar: el temps es presentava avorridot i 

sense canvis però Acosta es va animar par-
lant del volcà de La Palma. A partir de dime-
cres, però, el to va canviar. El meteoròleg 
de Territori 17 havia predit que hi hauria 
tempestes de tarda i ni dimarts ni dimecres 
van aparèixer. “Estic decebut, no sé què passa 
últimament amb el temps”, explicava sense 
citar la tempesta que el Sheriff va provocar 
la nit de dimarts al Bernabéu. Però clar, 
dimecres n’hi va haver una altra a Portugal 
i això el va acabar d’ensorrar. “Ni el temps 
ni el Barça van per bon camí”, va reconèixer 
dijous sense fer cap més koemantari. I ja que 
parlem de previsions, acabarem fent-ne una: 
d’aquí a uns dies Koeman ja no serà recordat 
pel gol a Wembley l’any 92 sinó pel gol que 
va marcar a la directiva de Bartomeu amb un 
contractàs que farà que marxi ben abrigat de 
bitllets. Si meteorològicament venen malda-
des, està clar que no haurà de patir pel fred.

EL FORAT DEL 9

Voltregà-Caldes, en 
directe 
Diumenge a les 16h viu 
la tercera jornada de l’OK 
Lliga en directe amb la 
retransmissió del partit 
CP Voltregà Stern Motor- 
Recam Làser CH Caldes. 

Voltregà - Caldes 
diumenge, 16.00

Torna ‘El nou 
temps del Picó’ 
El meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó i la peri-
odista Laura Ribes enge-
guen la nova temporada 
d’El nou temps del Picó.

El nou temps del Picó 
diumenge, 21.30

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

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 1

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 CAMINS DE L’EIX. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Àlex Garrido i Montse 
Rubau. 
13.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Torelló. 
15.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Rupit. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.
16.30 FET A MIDA. Magazín. Pre-
senta: Pere Puig i Vanessa Raja. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès.
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
22.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Garrotxa. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 SALA 9. Cinema. Els lla-
dregots.
0.30 EL 9 INFORMATIU. 
1.00 VINUM. Viticultura. 
1.30 CONNECTI.CAT. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 2

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 

7.00 CAMINS DE L’EIX. 
7.30 CARRETERES. Docusèrie. 
8.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
8.30 EL 9 INFORMATIU.  
9.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Àlex Garrido i Montse 
Rubau. 
10.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Torelló. 
10.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Rupit. 
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
12.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
13.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
13.30 PROGRAMES ESPECIALS. 
FM de Roda de Ter. Repàs d’actes. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
15.30 ANGLE OBERT.
16.30 THE WEEKLY MAG. 
Magazín en anglès. Presenta: 
Marcela Topor. 
18.00 EN JOC. Esports. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Roda de Ter. 
Repàs d’actes. 
21.30 QUINA CANALLA!. Edu-
catiu. 
22.00 FLYHANDBALL. Esports. 
Handbol femení. 
22.30 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Art i cultura. 
23.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
0.00 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 

0.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.00 AVENTURA’T. 
1.30 CAMINS DE L’EIX. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Diumenge 3

6.00 TORN DE TARDA.
8.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
9.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
10.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Àlex Garrido i Montse 
Rubau. 
11.00 MISSA DE MONTSERRAT. 
Missa conventual des de l’abadia 
de Montserrat. En directe. 
12.25 DIADA CASTELLERA 
DEL MERCADAL. Castellers. En 
directe. 
15.00 PROGRAMES ESPECIALS. 
FM de Roda de Ter. Repàs d’actes. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 PROGRAMES ESPECIALS. 
FM de Roda de Ter. Repàs d’actes. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Meteorologia. 
22.15 FLYHANDBALL. Esports. 
Resum. 
22.30 DOSOS AMUNT!. Caste-
llers. 
23.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Torelló. 
23.30 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix.
0.30 PROGRAMES ESPECIALS.. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.30 CARRETERES. Docusèrie. 
2.00 AVENTURA’T. 

Els sotracs emocionals 
del meteoròleg de ‘T-17’

Josep Puig i Teresa 
Rosell, a ‘... i bona 
lletra’ 
Natàlia Peix entrevista 
Josep Puig, enginyer espe-
cialitzat en energia eòlica; 
Teresa Rosell, advocada, 
i Elena Santamariña, coo-
perant.

... i bona lletra 
dv., 21.00; ds., 23.00

Diada Castellera 
del Mercadal 
Reus acull la primera 
diada post-Covid amb la 
participació d’algunes de 
les colles més representa-
tives en una mateixa plaça.

Diada Castellera del Mercadal 
diumenge, 12.25

‘Els lladregots’,  
a ‘Sala 9’ 
Mark Rydell dirigeix 
Steve McQueen i Rupert 
Crosse en aquesta comè-
dia del 1969 amb dues 
nominacions als Oscars 
i dues nominacions als 
Globus d’Or.

Sala 9 
divendres, 23.00
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Cromos

Sant Hipòlit
Prop d’una vintena d’alcaldes van 
reunir-se a Sant Hipòlit per presentar 
el projecte “Talent i noves oportu-
nitats”. L’amfitrió, Gerard Sancho, 
va arribar tard perquè és professor i 
estava fent un examen de mates. Els 
alumnes segur que ja els hauria agra-
dat que hagués fet campana a l’escola.

Rupit
En el ple d’aquest dimecres havia de 
prendre possessió l’alcalde de Rupit, 
Albert Marcé, com a nou conseller 
comarcal d’Osona. No ho va poder 
fer perquè Rupit està de festa major 
i a aquella mateixa hora es ballava La 
sardana de l’alcalde, un dels moments 
àlgids de la festa tradicional. 

Gurb
L’advocat Lluís Xandri va compartir 
una foto a les xarxes on mostrava la 
semblança entre l’expresident del 
Consell Comarcal d’Osona i exalcalde 
de Gurb Joan Roca i el guanyador de 
les eleccions alemanyes, Olaf Scholz. 
Roca, amb un bon sentit de l’humor, 
va respondre: “Ja m’agradaria, ja”.

Manlleu
L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, 
gran aficionat al bàsquet, se les empes-
ca totes. Tot i que no hi ha entrades 
per als seguidors blaugrana per veure 
el partit de l’Eurocopa Bayern-Barça, 
ell en té. Es va fer soci simpatitzant del 
Bayern i serà dels pocs catalans privile-
giats a la pista bavaresa.

No sé si 
coneixeu 
algú que es 
dediqui a 
comentar 
notícies 
dels mitjans 
digitals. 
Confesso 

que jo no, i no sé si s’ha de 
ser d’un perfil concret –espe-
cialment ociós o polititzat–, 
però m’encantaria saber qui 
hi ha al darrere. És un nou 
subgènere que em té engan-
xada. De seguida veus que 
segueix una dinàmica pròpia 

de noms en clau (tipus Jo 
vull ser torero o Trabucaire), 
autors assidus, dèries parti-
culars, felicitacions benin-
tencionades (que sempre són 
d’agrair) i, sobretot, molta 
emprenyamenta.

Ja sé que les cartes al direc-
tor d’EL 9 NOU també tenen 
els seus autors de capçalera, 
amants de l’escriptura, les 
cartes d’agraïment de fami-
liars de difunts (que a mi em 
fan plorar) i alguna queixa. 
Jo mateixa em vaig estrenar 
com a periodista en aquesta 
casa amb una carta furibun-

da dels organitzadors del 
Concurs de Ratafia de Cen-
telles cap al 1999 –no entenc 

per què no els va fer gràcia el 
meu sentit de l’humor; enca-
ra guardo el retall de diari.

Però allò era literatura 
romàntica comparat amb la 
mala llet de les webs. Inter-
net és un abocador de ràbia. 
És un magatzem industrial 
de bilis bullint com el volcà 
de La Palma. És clar que hi 
ha gent raonada, que aporta 
un testimoni o una opinió 
que són enriquidors per al 
debat; llàstima que quedin 
colgats pel hater amb barre-
tina o tricorni, el típic ani-
mal racista o l’exemplar que 

a mi em té el cor robat: el 
saberut que té el diagnòstic 
i la solució d’un problema 
social més ràpid i millor que 
tots els experts. Repartidors 
de solucions senzilles per a 
problemes complexos, servei 
24/7.

La paradoxa és que aquesta 
gent perdi el temps llegint 
notícies quan ja tenen un 
veredicte irrevocable. He 
quedat estupefacta llegint-
los comentant els articles 
d’aquests dies sobre la 
violència juvenil als macro-
botellons. Normalment la 
crítica contra la premsa és 
per ser superficials, però ja 
pots intentar fer reportatges 
de fons amb arguments que 
vagin més enllà, que des del 
sofà ja t’han ventat prejudi-
cis i estirabots. Suposo que es 
queden tan amples i passen a 
comentar un altre mitjà.

A aquesta nova modalitat 
de català emprenyat els volia 
recomanar La humanitat, de 
l’historiador Rutger Breg-
man, un llibre que documen-
ta i defensa que l’home pot 
ser amable, decent i altruista 
per naturalesa. L’únic pro-
blema és que ens ho hem de 
creure. I ho hauríem d’apli-
car tots alhora. El comentari 
d’un amable lector del diari 
Ara sobre el llibre no té 
pèrdua: “Jo vaig viure anys a 
Veneçuela i ves-hi tu amb un 
lliri a cada mà. Tant de bo si 
en surts amb les dues mans”. 
Ara com ara no els veig gaire 
motivats per fer la revolució 
dels somriures.

Laura Serra
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Internet és un 
abocador de 
ràbia. És un 
magatzem de 
bilis bullint 

com el volcà de 
La Palma

AMABLES LECTORS,
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