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Guillem Font, que té 5 anys i pateix la sín-
drome d’Angelman, serà un dels 50 par-
ticipants de la primera edició de la Cursa 
Infantil Adaptada de Vic, que es farà 

dissabte al matí. Amb l’objectiu de visibi-
litzar els infants amb diversitat funcional 
i demostrar que tenen moltes capacitats 
si se’ls dona l’oportunitat, els pares d’en 

Guillem, Romy Rossich i Marc Font, han 
impulsat la cursa que organitza l’Ajun-
tament, el Consell Esportiu d’Osona i la 
Taula d’Entitats de Diversitat Funcional.

El dèficit d’efectius és una queixa permanent tant d’alcaldes com de sindicats policials

Moià rebaixa l’IBI 
un 5% després 
d’haver cancel·lat el 
préstec per l’elevat 
endeutament

(Pàgina 14)

Les comissaries de Vic 
i Ripoll incorporen 24 
nous mossos d’esquadra

(Pàgines 18 i 19) Marc Font i Romy Rossich, amb els seus fills, Guillem, Iris i Adrià, aquest dimecres a Vic

L’Espai ETC de Vic aixeca el teló  
L’Espai de Teatre i Cinema ETC va tornar a obrir 
les portes dijous després de dos anys i mig tancat 
per obres. L’Ajuntament ha invertit més de 600.000 
euros a posar-lo al dia i recuperar la programació.

(Pàgina 39)
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Una cursa per avançar cap a la inclusió
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Mor un motorista 
de 59 anys en un 
accident en una 
pista forestal de 
Muntanyola

(Pàgina 5)

Decomissen una 
vintena de cavalls i 
burros pel mal estat 
en què els tenia un 
tractant d’Osona

(Pàgina 6)

(Pàgina 4) 

Tret de sortida 
del novè Festival 
Protesta en cinc 
espais de Vic

(Pàgina 41)

Arrenca l’OK Lliga 
Plata amb el Vic 
i el Taradell amb 
aspiracions d’ascens

(Pàgines 44 i 45)

Etalentum de 
Vic assaja l’ús de 
la intel·ligència 
artificial en la 
selecció de personal

(Pàgina 31)

Tria de Mulats a Espinavell  
La Tria de Mulats d’Espinavell va reunir dimecres 
prop de 3.000 persones després que l’any passat no 
se celebrés per la pandèmia. Els assistents van poder 
veure la baixada dels animals de la muntanya.

(Pàgina 32)

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Rupit ‘hereta’ una antiga ferreria 
Rupit podrà sumar a partir d’ara un actiu turístic 
d’excepció. Es tracta de l’antiga ferreria de Can 
Rovira, de principis del segle XVIII. El conjunt de 
la històrica casa és fruit d’una deixa testamentària.

(Pàgines 50 i 51)
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Municipis com Muntanyola o Balenyà 
continuen guanyant població per 
efecte de l’increment del preu dels 
lloguers a l’àrea metropolitana de 

Barcelona i en ciutats com Vic o Man-
lleu. La seva realitat és extrapolable 
a la majoria de localitats catalanes 
d’entre 2.000 i 5.000 habitants, les 

principals receptores de migració in-
terna mentre la pandèmia va agudit-
zant la fuga de gent dels entorns ur-
bans altament massificats.

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Osona es manté com la 
comarca catalana amb un 
saldo migratori positiu més 
alt respecte a Espanya, és a 
dir que –un cop sumades les 
persones que arriben i resta-
des les que marxen– es tracta 
del territori que guanya més 
habitants procedents de la 
resta de l’Estat. Aquesta ten-
dència segueix el patró dels 
últims anys, però de mica en 
mica va afluixant, ja que el 
2019 hi va haver 239 movi-
ments i el 2020, 142. Gene-
ralment no són persones que 
tinguin la nacionalitat espa-
nyola, sinó temporers que es 
desplacen a la recerca d’una 
major estabilitat laboral a la 
indústria agroalimentària. 
Just al darrere d’Osona, des-
taquen les dades de la Gar-
rotxa (116) i la Vall d’Aran 
(109). 

Una altra conclusió que 
es desprèn de l’anàlisi de 
moviments migratoris és que 
la Covid-19 ha aguditzat els 
processos de descompressió 
urbana. Tenint en compte 
el conjunt de Catalunya, els 
municipis de més de 50.000 
habitants van registrar el 
2020 un excés de sortides 
internes respecte de les 
entrades, amb un saldo nega-
tiu de 28.674 residents que 
es van traslladar a poblacions 
més petites. En aquesta casu-
ística sobresurt Barcelona: 
la ciutat comtal va perdre 
més de 19.500 habitants que 
han emigrat a altres punts 
de la geografia catalana. La 
segueixen l’Hospitalet de 
Llobregat i Girona. També 
Vic se situa entre els 15 
municipis amb major saldo 
negatiu respecte a Catalunya 
(-372 habitants), tot i que la 
capital d’Osona normalment 
no arriba a perdre població 
per efecte de la immigració 
extracomunitària. 

A l’altra cara de la moneda 
hi ha els municipis de 2.000 
a 5.000 empadronats, que 
són els principals receptors 
de migració interna. “El 
cens va augmentant per 
efecte de gent provinent 

Osona continua sent la comarca 
que guanya més habitants 
procedents de la resta de l’Estat
Se situa per davant de la Garrotxa i l’Aran en el saldo entre els que arriben i els que marxen 

de l’àrea metropolitana”, 
explica Carles Valls, alcalde 
de Balenyà, “l’increment del 
preu del lloguer primer els 
va expulsar de Barcelona 
cap a la primera corona, a 
municipis com Mollet, Parets 
o Santa Perpètua, i ara ja se 
n’han d’anar a 50 quilòme-
tres”. Això va ser un as a la 
màniga a l’hora de convèncer 
el Departament d’Educa-
ció sobre la necessitat de 
l’institut, però també obre 
el debat de fins a quin punt 
cal créixer. “La resposta no 
és senzilla, però amb 3.800 
persones ara hem de prestar 
gairebé els mateixos serveis 
que si en tinguéssim 5.000. I 
això que els ingressos no són 
els mateixos...”, diu Valls. En 
el cas de Balenyà, els nous 
empadronaments correspo-
nen sobretot a famílies amb 
fills i un poder adquisitiu 
més aviat baix, ja que també 
han detectat un increment 
de la demanda de serveis 
socials. 

Un altre municipi osonenc 
en ascens d’habitants és 
Muntanyola, que justament 
la setmana passada va supe-
rar els 700. “Les cases que 
hi havia per comprar i llogar 
sobretot se les ha quedat 
gent de la mateixa comarca”,  
però “també ens hem trobat 
veïns de segona residència 
que ara s’empadronen aquí 
gràcies a la consolidació de 
projectes com l’escola”, asse-
gura l’alcalde, Carles Morera.

En xifres absolutes, el 
saldo migratori acaba sent 
positiu tant a Osona com al 
Ripollès i el Moianès, en con-
sonància amb el que passa al 
conjunt de Catalunya, on la 
diferència entre la població 
que immigra i la que emi-
gra es va situar en un 6,2% 
el 2020. Destaquen per les 
elevades taxes en contrast 
amb el volum d’habitants la 
Cerdanya, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Sobirà, el Baix 
Penedès i el Moianès.

Municipis amb major saldo positiu Municipis amb major saldo negatiu

Calafell 893 Barcelona -19.536

Sant Cugat del Vallès 814 L’Hospitalet de Llobregat -3.679

Sant Just Desvern 570 Girona -1.236

Cunit 516 Santa Coloma de Gramenet -761

Els Vendrell 511 Lleida -701

Sitges 365 Badalona -700

Roda de Berà 342 Terrassa -653

Sant Pere de Ribes 325 Tarragona -619

Torredembarra 318 Cornellà de Llobregat -532

Blanes 313 Vic -372

Piera 312 Figueres -336

Pineda de Mar 312 Sant Boi de Llobregat -311

Castell-Platja d’Aro 298 Esplugues de Llobregat -284

Cubelles 292 Salt -255

Castellar del Vallès 281 Castelldefels -247

Saldos migratoris dins de Catalunya (2020) Font: Idescat

Moviments migratoris el 2020

Ripollès
Moviments dins
la comarca: 261
Taxa de migració neta: 19,7%

Total saldo
migratori: 495

Total saldo
migratori: 1.346

Taxa de migració neta: 8,30%

Osona
Moviments dins
la comarca: 3.051

Total saldo
migratori: 418

Taxa de migració neta: 30,1%

Moianès
Moviments dins
la comarca: 103

IMMIGRACIONS EMIGRACIONS SALDOS MIGRATORIS
De la resta de

Comarques Espanya Estranger
A la resta de

Comarques Espanya Estranger
Amb la resta de

Comarques Espanya Estranger

Font: Idescat
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Generalment 
es tracta de 

temporers que 
busquen més 

estabilitat laboral

La pandèmia 
ha aguditzat els 

processos de 
descompressió 

urbana
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Alba Basco, dijous al taller Encaix que ara té a Torelló

Alba Basco ha tornat a viure a Torelló després de fer un canvi de vida i d’ofici

De l’aula a la fusteria
Torelló

Guillem Rico

Alba Basco construïa aquest 
dijous unes lleixes per a un 
lavabo, un moble per posar 
vinils i també tenia entre 
mans els elements del que 
serà una taula extensible 
per a un menjador. Ho feia 
des del taller que té a l’avin-
guda del Castell de Torelló, 
on ha tornat a viure aquest 
estiu després que marxés 
fa més d’una dècada a 
Barcelona, on va encadenar 
els estudis de Magisteri i 
posteriorment de Filolo-
gia Anglesa amb feines en 
aquests àmbits. Ara, però, 
ha fet un canvi de vida que 
s’ha enllaçat, després, amb 
un canvi de residència, la 
tornada al poble que li ha 
suposat recuperar la munta-
nya que “necessitava”. 

Ara té 31 anys i amb 28 
tenia una estabilitat labo-
ral. Treballava de mestra i 
formava part de les llistes 
d’interins del Departament 
d’Educació, de manera que 
treballava el curs sencer i 
es plantejava fer les oposi-
cions. A aquí li havia portat 

la inèrcia: “La universitat 
era l’única opció que veia” i 
va acabar fent dues carreres 
que “m’han servit per la vida 
però que no hauria d’haver 
fet”, comenta. “Era una nena 
de cicle formatiu i en el seu 
moment, amb 17 anys, no em 
va passar ni pel cap” i “estava 

perduda”. 
Després d’un parèntesi 

en la seva etapa laboral per 
viatjar per Sud-amèrica, va 
ser conscient que quan estava 
amb la seva parella, que és 
dissenyadora de producte, 
“m’agradava més el que feia 
ella”, que li va regalar un 

curs de fusteria i allà es va 
començar a perfilar el canvi. 
Va ser un curs d’un cap de 
setmana que li va agradar 
molt i va començar a buscar 
opcions formatives en cicles 
formatius de grau mitjà. Lla-
vors havia començat el curs 
escolar i treballava. Eren les 

primeres setmanes quan 
li van trucar de l’Escola 
del Treball de Barcelona, 
on finalment tenien una 
plaça al CFGM de Fusteria 
i Moble i no ho va dubtar: 
“El mateix dia li vaig dir a la 
direcció que plegava”. 
“El canvi va ser una decisió 
difícil”, admet, perquè sig-
nificava deixar l’estabilitat 
per la incertesa. Així que es 
va posar a treballar en una 
gelateria per poder-ho com-
binar amb els estudis i tenir 
ingressos i juntament amb 
la seva parella van buscar 
un coworking on poder fer 
fusteria. En aquest moment 
van crear Encaix en un per-
fil d’Instagram, a través del 
qual els contacten des de tot 
Catalunya. Basco i la seva 
parella, Núria Pastor, tenien 
previst anar a Torelló, però 
l’oferiment d’un espai dins 
la nau de Boira, una empre-
sa de Torelló vinculada al 
món de la fusteria, les va 
empènyer a fer el trasllat 
aquest estiu. Ara Basco, que 
defensa la figura de la dona 
en oficis com la fusteria, 
reivindica la formació pro-
fessional i celebra que s’es-
tigui potenciant. 

Del canvi de vida, “una 
decisió difícil” que recoma-
na, no se’n penedeix gens: 
“Soc molt més feliç del que 
ho era fent de mestra”.
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Suriñach i Taboada al Querforadat, a l’Alt Urgell

Daniel Taboada i Jordi Suriñach han establert la seva vida al Querforadat, a l’Alt Urgell

‘Forasters’ osonencs
El Querforadat

Ferran Morera

Daniel Taboada i Jordi 
Suriñach, veïns de Vic i 
Manlleu, van decidir can-
viar la comarca osonenca 
pel Querforadat, un petit 
municipi de l’Alt Urgell, on 
hi han establert la seva vida 
i han obert un negoci de 
food truck.

Feia temps que la parella 
buscava “un canvi d’aires, 
que els portés a viure la 
vida amb un altre ritme”, i 
després d’un viatge a l’Índia 
“poc inspirador”, van deci-
dir fer un pas més i “sense 
cap motiu racional la intuï-
ció ens va portar al Querfo-
radat”. Tot i desconèixer el 
municipi, la parella “no ens 
ho vam haver de pensar”, 
i van decidir emprendre 
l’abril de l’any passat aques-
ta nova via a les seves vides. 
“Sempre ens ha agradat més 
la muntanya que la platja”, 
i tenien molt clar que si 
havien de canviar-se de 
municipi hauria de ser en 
una població on poguessin 
gaudir de la muntanya. 

Una de les sorpreses que 
es van emportar Taboada i 
Suriñach en la seva arribada 
al municipi va ser “la sensa-
ció de ser foraster, tot i venir 
de Catalunya”, i és que “la 
gent que hi viu no entén com 
persones que no són d’allà 

hi poden anar a viure”. Fins 
i tot, “hem acabat anant al 
jutjat de pau amb algun veí”, 
mentre que amb “els del 
nostre carrer hi mantenim 
molt bona relació”. La seva 
orientació sexual “era una 
de les pors que podíem tenir 

en un municipi tan petit”, 
però “hem vist com la nostra 
forma de viure no ha suposat 
cap problema”, admet Tabo-
ada.

Un cop es van instal·lar al 
poble, els va sortir l’opor-
tunitat d’un taller per obrir 

un restaurant, però “l’ar-
quitecte municipal ens va 
ficar molts impediments 
per reformar-lo i poder 
tirar endavant el nostre 
projecte”. Malgrat tot, 
els osonencs van obrir La 
Corbella, una parada de 
food truck amb servei de 
restaurant i vistes al Cadí, 
on ofereixen àpats a l’aire 
lliure durant el bon temps, 
mentre que amb l’arribada 
del fred instal·len cúpules 
geodèsiques. 

Tot i no fer el dia a dia a 
Osona, la parella hi conti-
nua mantenint un vincle 
molt estret “perquè hi 
tenim la família, els amics, 
i hi comprem molts produc-
tes per al nostre negoci”, 
comenten. “A la comarca hi 
venim cada setmana o cada 
dues”, assegura Taboada, 
“menys aquest estiu, que no 
hem pogut baixar durant un 
mes per la gran quantitat 
de feina que teníem amb el 
negoci”. 

La parella no preveu tor-
nar a establir-se a Osona “i 
no és per una mala expe-
riència”, sinó que conside-
ren que la seva etapa a la 
comarca ja ha passat. “Sem-
pre comento a la meva mare 
que si marxem del Querfo-
radat serà per canviar de 
continent”, diu Taboada.
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Cantonigròs
Santa Martí Sescorts
L’Esquirol
Sant Julià de Cabrera
Tavertet
Rupit i Pruit

CULTURA
GASTRONOMIA

NATURA
MÚSICA

ESPORT

Taller d’espores de bolets.
Exposició de bolets del Collsacabra.
Taller infantil d’escultures, “Bolets creatius”.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
De 10 a 18 h - XIV Fira del bolet de Cantonigròs.

9:30 h - 3r Canicròs del Collsacabra.
De 10 a 14 h - Passejades en Segway.
11 h - Espectacle infantil, “Som contes” seguit de
ballada de gegants.
13 h - Vermut i tastets.
16 h - Concert amb “ Els boletaires despitats i
Bernat Riera”.

Aquest cap de setmana a CANTONIGRÒS

Concerts amb Fetus, Mn. Bramit
Morera i els morts i Trau.
Sessions de PDs modernistes.
trobada d'Escuters.

15, 16 i 17 D’OCTUBRE a L'Esquirol
IV Aplec Modernista d'Osona

Dissabte 16 a les 12 h (L'Esquirol)
Presentació del llibre “Los
negativos. Bony És Dios” amb
l’autor, Àlex Oró, Robert Abella.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE a Rupit i Pruit
Copa Catalana d'Orientació Sortida 9:30h del camp de futbol.

Divendres, 15 d’octubre de 20214

La manca d’efectius dels Mossos d’Es-
quadra és una queixa recurrent dels 
ajuntaments d’Osona i el Ripollès. La 
situació va arribar a ser crítica l’any 

2019, quan hi havia en marxa l’ope-
ració Toga i els sindicats asseguraven 
que de nit només hi havia una patru-
lla de seguretat ciutadana disponible 

a cada comarca. Per pal·liar aquesta 
falta d’agents, Interior té previst anar 
convocant noves promocions. Amb la 
d’aquest 2021 n’han arribat 24.

Osona i el Ripollès incorporen 24 
mossos en pràctiques en un context 
de queixes per la manca d’efectius
Amb les convocatòries dels últims anys n’havien arribat molt pocs a totes dues comarques

Benvinguda del conseller 
Joan Ignasi Elena

Manresa El conseller d’Interior, Joan Ignasi 
Elena, va donar la benvinguda als nous 
agents dilluns, en dos actes a Manresa i 
Tarragona. En el seu parlament, va destacar 
que “anirem a més”, amb una promoció de 
860 noves places l’any vinent: “Cal garantir 

la seguretat pública del nostre país. Això vol 
dir assegurar els drets i llibertats dels ciuta-
dans i, per fer-ho, és necessari posar-hi mit-
jans, la qual cosa significa més efectius”. A 
la foto, a Manresa, acompanyen el conseller 
alguns dels 77 nous mossos que ha incorpo-
rat la Regió Central; el director d’Interior en 
aquestes comarques, Eduard Freixedes, i la 
comissària Cristina Manresa.
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Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Osona ha incorporat aquest 
octubre 16 nous agents dels 
Mossos d’Esquadra que ja 
patrullen i fan tasques de 
seguretat ciutadana. Es trac-
ta de 10 homes i 6 dones que 
majoritàriament tenen entre 
20 i 30 anys i són veïns de la 
mateixa comarca, el Vallès 
Oriental i el Bages. En el cas 
del Ripollès, la comissaria 
s’ha reforçat amb 8 efectius 
de procedència diversa, tot 
homes amb edats compreses 
entre els 27 i els 45 anys.

Els nous agents arriben al 
cos després d’haver superat 
les oposicions i de nou mesos 
de formació a l’Escola de 
Policia. Ara ja se’ls considera 
mossos d’esquadra i dispo-
sen de les mateixes eines 
que la resta de la plantilla, 
però hauran de passar un 
any de pràctiques abans de 
convertir-se en funcionaris 
de carrera. La nova promo-
ció s’ha materialitzat en un 
total de 693 efectius repar-
tits arreu de les nou regions 
policials de Catalunya i ha de 
contribuir a pal·liar una fal-
ta d’agents que ve de lluny. 
“Fins al 2019 portàvem molts 
anys sense convocatòries. 
Això s’ha combinat amb jubi-
lacions, excedències, trasllats 
a policies locals... Un seguit 
de forats que tampoc s’han 

anat cobrint”, explica Jordi 
Solé, delegat del Sindicat 
de Policies de Catalunya 
(SPC). Alcaldes d’Osona i el 
Ripollès també han posat de 
manifest aquesta manca de 
recursos una vegada i una 
altra, amb circumstàncies 

que van des de controlar 
els excessos de gent al medi 
natural fins al patrullatge, 
els dispositius de festes 
majors o resoldre incidències 
simultànies a punts distants, 
com ara Alpens i l’Esquirol. 
“Que guanyem agents és 

positiu”, apunta Joan Carles 
Rodríguez (ERC), presi-
dent del Consell Comarcal 
d’Osona, “som cinquanta 
municipis i quan coincidei-
xen els avisos, sobretot els 
caps de setmana, anem molt 
justos. El que voldríem és 

que aquests efectius es con-
solidessin”. Des del seu punt 
de vista, els botellots que ara 
estan tan d’actualitat s’han 
d’abordar des d’un vessant 
social, però admet que dis-
posar d’un cos de Mossos 
musculat ajuda “quan les 
coses surten de mare o hi 
ha problemes de seguretat 
ciutadana, que és una font 
de preocupació constant”. 
La situació va arribar a ser 
crítica la primavera i l’estiu 
del 2019, quan des dels sindi-
cats asseguraven que de nit 
només hi havia una patrulla 
disponible a cada comarca. 
Part del problema era l’ordre 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia en virtut de la qual s’ha-
via de destinar almenys una 
dotació a protegir els jutjats.  

“Comptar amb 16 nous 
efectius a Osona és una molt 
bona notícia”, hi afegeix 
Elisabet Franquesa, regidora 
de Convivència i Seguretat de 
Vic, “segur que es notarà la 
seva presència i podrem arri-
bar més fàcilment a deman-
des històriques dels munici-
pis. En ciutats com la nostra 
també s’ha de dir, però, que 
ja es fa molt bona feina treba-
llant coordinadament amb la 
Guàrdia Urbana”. 

Aquest 2021 s’hauran 
sumat 693 efectius a la poli-
cia catalana, que compta 
amb 17.900 agents i n’ha 
d’incorporar 860 l’any que 
ve. A banda de més personal, 
la Generalitat també té pre-
vist dotar el cos de 400 nous 
vehicles.

Els sindicats 
asseguraven el 
2019 que de nit 
només hi havia 

una patrulla
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Localitzen 
sense vida el 
veí de Lluçà 
desaparegut 
divendres

Lluçà

EL 9 NOU

Després de tres dies de recer-
ca, dilluns al matí els serveis 
d’emergències van localitzar 
el cos sense vida de l’home 
de 94 anys que es buscava des 
de divendres a la nit a Santa 
Eulàlia de Puig-oriol, en ter-
me de Lluçà. El van trobar 
persones voluntàries a un 
quilòmetre i mig al nord-oest 
de la població, prop del pantà 
de Santa Eulàlia. A causa de la 
desaparició, es va establir un 
dispositiu amb diverses dota-
cions terrestres dels Bom-
bers, efectius del GRAE sub-
aquàtics i de muntanya, per 
terra i aire amb l’helicòpter, 
els gossos de rastreig, entre 
d’altres, i també del SEM i els 
Mossos. L’home, Lluís Estra-
da Marginet, veí de Santa 
Eulàlia, havia marxat de casa 
divendres a les 4 de la tarda, 
com feia habitualment, però 
no va tornar, per la qual cosa 
els familiars es van posar en 
alerta quan es va fer fosc.

Muntanyola

EL 9 NOU

Un motorista de 59 anys de 
Caldes de Montbui va per-
dre la vida aquest dimarts al 
migdia a causa d’un accident 
al camí forestal que va des 
de Muntanyola fins a l’Es-
tany. Segons el Servei Català 
de Trànsit, per causes que 
encara s’estan investigant, 
la moto va sortir de la via i el 
conductor va resultar mort 
en la caiguda. En el moment 
de l’accident, cap a 1/4 d’1 del 
migdia, el camí estava moll 
i segons apuntaven alguns 
testimonis la moto hauria 
patinat amb un bassal i li 
hauria marxat en una corba, 
de manera que s’hauria preci-
pitat per un marge d’uns deu 
metres i la moto va anar a 
parar al camí de sota. A causa 
de la incidència es van activar 
quatre patrulles dels Mossos 

Mor un motorista de 59 anys 
en un accident en una pista 
forestal de Muntanyola

És el segon sinistre mortal a les carreteres d’Osona durant el pont del 12 d’octubre

d’Esquadra i una ambulància 
i l’helicòpter medicalitzat del 
Sistema d’Emergències Mèdi-

ques (SEM), que ja no hauri-
en pogut fer res per salvar la 
vida a la víctima. Segons l’al-

calde de Muntanyola, Carles 
Morera, no es tracta d’un 
punt on hi hagi hagut altres 
incidències i van plantejar als 
serveis d’emergències si era 
necessari fer-hi millores, un 
fet que es descartaria.

Aquest és el segon accident 
mortal en tres dies, durant 
el pont del 12 d’octubre, a la 
xarxa viària d’Osona. L’anteri-
or va ser diumenge passat a la 
carretera C-37, l’eix Vic-Olot, 
a la recta que hi ha entre 
Manlleu i Torelló, en què va 
morir una dona de 64 anys 
de la Vall d’en Bas un cop va 
ser traslladada a l’Hospital 
Universitari de Vic a causa 
d’un xoc frontal entre dos 
vehicles. En aquest cas també 
va resultar ferit crític el con-
ductor de l’altre vehicle, que 
va ser traslladat a l’Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, i 
menys greu l’acompanyant de 
la víctima.

La setena víctima a Osona
Vic/Ripoll/Moià

EL 9 NOU

La víctima de l’accident de 
dimarts a Muntanyola és 
la setena a les carreteres 
d’Osona en el que portem 
d’any, i el segon motorista. 
El primer sinistre mortal va 
tenir lloc el 19 de juny, quan 
una motorista de 18 anys 
va morir en topar amb un 
cotxe avariat a la recta entre 
Vic i Manlleu. La segona 
víctima va ser a la C-17 el 26 
de juliol, quan un veí de 74 
anys de Sant Vicenç hauria 
accedit a la via contra direc-

ció. El mateix dia va morir 
en un altre xoc frontal un 
veí de Torelló de 58 anys a 
la C-37 en un punt proper 
a l’accident d’aquest diu-
menge, en què va morir una 
veïna de la Vall d’en Bas de 
64 anys. El 20 d’agost moria 
un motorista de 26 anys a 
la carretera de l’Esquirol 
en topar contra un camió, 
i el 23 de setembre perdia 
la vida a la C-25 un veí de 
Lleida de 21 anys que anava 
de copilot en un camió. Al 
Moianès hi ha hagut dos 
accidents mortals i al Ripo-
llès, cap.

Enxampen dos lladres        
‘in fraganti’ a Manlleu

Abocaments descontrolats a Folgueroles
Folgueroles L’Ajuntament de Folgueroles darrerament 
ha detectat escombraries llençades a l’espai públic i aboca-
ments incontrolats de runa. Tenen pistes de qui poden ser 
els autors, als quals podrien sancionar per una falta molt 
greu i una multa d’entre 1.501 i 3.000 euros.
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Manlleu

EL 9 NOU

La Policia Local de Manlleu 
va detenir dissabte dos lla-
dres als quals van enxampar 
in fraganti quan estaven 
cometent un robatori de 
matinada. Un dels detin-
guts és veí de Vic i l’altre, 
de Torelló. Aquella mateixa 
nit, es van detectar diversos 
robatoris, alguns dels quals 
van quedar en temptativa, a 
diferents habitatges i esta-

bliments de la ciutat. En un 
d’aquests van poder enxam-
par els autors amb les mans 
a la massa i van procedir a la 
seva detenció. Se’ls imputen 
diversos delictes de robatori 
amb força.  

D’altra banda, el passat 
divendres a la tarda, la 
mateixa Policia Local, con-
juntament amb el cos de 
Mossos d’Esquadra, va efec-
tuar una detenció per un cas 
de violència de gènere a la 
ciutat.

Rescaten un jove 
atrapat a la via 
ferrada de Centelles

Centelles Els Bombers van 
rescatar dilluns al migdia 
un jove que havia quedat 
atrapat a la via ferrada de 
les Baumes corcades, de 
Centelles. Estava il·lès, però 
cansat, i no podia avançar ni 
retrocedir. Els Bombers van 
activar un helicòpter que va 
deixar els efectius de rescat 
al Puigsagordi. Des d’aquí es 
van desplaçar fins al punt on 
era el jove. El van ajudar a 
baixar i la Policia Local el va 
acompanyar fins al cotxe.
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Natàlia Peix fa una mirada pausada i reflexiva
a l’actualitat de la setmana en conversa amb:

Carme Sanmartí
Doctora en Història 
Contemporània i 
professora emèrita 
de la UVic-UCC, sobre 
els 90 anys del sufragi 
femení a l’Estat 
espanyol

Montserrat Tura
Metgessa, assagista 
i exconsellera de 
Justícia i d’Interior 
de la Generalitat de 
Catalunya

Jenn Díaz
Escriptora i diputada 
d’ERC al Parlament de 
Catalunya
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Santa Eulàlia de Riuprimer

G.R.

El Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, juntament 
amb els Mossos d’Esquadra i 
els Agents Rurals, van deco-
missar divendres passat una 
vintena de cavalls i burros 
que un tractant d’Osona 
tenia entre Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Santa Eugènia de 
Berga, Malla i Vic. Se l’inves-
tiga per un presumpte mal-
tractament animal. Segons el 
mateix departament, la inter-
venció es va fer per iniciativa 
de la institució en veure que 
no tenien la garantia sufi-
cient ni adequada de rebre 
atenció veterinària, per la 
qual cosa els animals es van 
traslladar a centres de cura 
habilitats. Des de la Funda-
ció per a l’Assessorament i 
Acció en Defensa dels Ani-
mals (FAADA), expliquen 
que el cas es remunta al juny, 
quan diversos particulars 
van contactar amb l’entitat 
informant sobre el mal estat 
físic i les pèssimes condici-
ons en què es trobaven els 
èquids d’una finca de Santa 
Eulàlia de Riuprimer. Llavors 
FAADA ho va denunciar a la 
Generalitat i en va informar 
els Agents Rurals. Segons 
expliquen des de la fundació, 
han constatat que el tractant 
feia anys que es dedicava a 

Decomissen cavalls i burros a un 
tractant d’Osona per maltractament

Es trobaven en explotacions ubicades a Santa Eulàlia, Santa Eugènia, Malla i Vic

Eguisof es van haver de sacri-
ficar pel seu mal estat i que 
un altre cavall va morir dies 
abans del decomís. Tot i que 
des de l’entitat agraeixen la 
feina del departament i els 
cossos policials per tancar 
l’explotació i retirar els ani-
mals, lamenten que s’hagin 
mort tres exemplars “a causa 
de la lentitud a l’hora de 
prendre la decisió i la falta de 
seguiment en casos en què 
el responsable ja havia estat 
denunciat anteriorment”. 

El gener de 2017, tal com 
publicava EL 9 NOU, l’As-
sociació de Rescat d’Ani-
mals d’Osona (ADRO) ja va 
denunciar el mateix tractant, 
recorden des de FAADA, pel 
mal estat d’un grup de set 
cavalls, un burro i un gos en 
un terreny de Santa Eugènia. 
Aleshores es va posar una 
denúncia al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
es va posar en coneixement 
de l’Ajuntament, dos ens que 
deien que el propietari tenia 
tots els permisos per fer la 
compra i venda de cavalls 
vells. 

Al responsable se li pot 
imputar un delicte de mal-
tractament d’animals i també 
per algunes irregularitats 
com la mancança de codi 
REGA i el llibre de registre, 
i per moure animals sense 
el permís sanitari correspo-
nent.
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Alguns dels animals que es van trobar en mal estat

Estrenen un 
documental sobre 
l’accident aeri del 
Montseny

Viladrau

EL 9 NOU

El 3 de juliol de 1970, un avió 
de la companyia Dan Air pro-
cedent del Regne Unit amb 
105 passatgers i set membres 
de la tripulació es va estave-
llar al massís del Montseny. 
No hi va haver supervivents. 
La majoria dels viatgers eren 
ciutadans de classe treba-
lladora de Manchester que 
anaven de vacances a la costa 
del Maresme. TV3 preestrena 
aquest divendres a Arbúcies 
(Centre Cultural Polivalent 
Naus Ayats, 2/4 de 8 del 
vespre) un documental amb 
imatges inèdites de la tragè-
dia, testimonis de les famílies 
de les víctimes i voluntaris 
–alguns de Viladrau– i les 
explicacions de l’historiador 
osonenc Ot Ordeig i el perio-
dista Ignasi Gallart, que han 
investigat el cas a fons. La 
cinta l’ha coproduït l’empresa 
vigatana La Kaseta, amb el 
director i realitzador David 
Fontseca. També es podrà 
veure dimarts a TV3, al pro-
grama Sense ficció (10 del 
vespre). Entre els personatges 
del documental destaca Àngel 
Rabat, un veí octogenari de 
Viladrau que va ser el primer 
a localitzar les restes de l’avió. 
També el doctor i regidor de 
Vic Josep Arimany, gravat 
en una classe a la Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC, 
sobre com identificar vícti-
mes en accidents aeris. 

FA
A

D
A

comprar bestiar vell i amb 
lesions que ja no servia per 
a les hípiques. Després l’en-
greixava i el portava a l’es-
corxador.

Des de FAADA també 
diuen que dues de les eugues 
que van ingressar a l’Hos-
pital Veterinari de la UAB i 
a l’hospital veterinari equí 
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“Posar-me dret era 
com fer una marató”

Vicenç Baldomà aquest dijous davant de l’Hospital          Universitari de la Santa Creu de Vic, on va fer bona part de la seva rehabilitació

necessitat: “Per mi han sigut 
una peça fonamental de la 
recuperació”. Amb la seva 
experiència després de patir 
la Covid-19, Baldomà remar-
ca que la idea de molta gent 
sobre els fisioterapeutes “és 
equivocada”, i que recórrer 
als seus serveis hauria de ser 
imprescindible, “tant si et 

Vic

Guillem Freixa

El 28 de març de 2020 la vida 
de Vicenç Baldomà va fer un 
tomb. “La Covid-19 em va 
atropellar”, explica aquest 
jubilat de 66 anys i veí de Vic 
tot recordant que ell “por-
tava una vida normal”. Una 
normalitat que, des que s’ha-
via jubilat uns anys abans, 
passava per fer caminades 
diàries de 20 quilòmetres, 
un costum que evidencia-
va que a nivell motriu i de 
capacitat funcional “estava 
bé”. Un pas de 35 dies per la 
unitat de cures intensives 
de l’Hospital Universitari de 
Vic –amb intubació inclosa– i 
un centenar de dies en el 
global de l’hospitalització li 
van salvar la vida, “però la 
meva mobilitat va quedar del 
tot anul·lada”. Va perdre 20 
quilos i “vaig haver de tornar 
a aprendre a fer-ho gairebé 
tot”. 

Pel que fa a la recupera-
ció física va començar a la 
mateixa UCI, on ja va rebre 
l’atenció del personal de 
fisioteràpia que s’hi despla-
çava. Els primers dies, “fèiem 
coses molt petites, que sem-
blaven insignificants”, recor-
da. Moure els 
dits de la mà, 
agafar petits 
objectes o 
bellugar els 
peus estant 
estirat al llit 
“semblaven 
exercicis sim-
ples però per 
mi, en aquell 
moment, eren molt compli-
cats”. Amb molta força de 
voluntat s’anava veient una 
progressió, “i allò per mi era 
una gran satisfacció”. 

Un cop a planta de l’Hos-
pital Universitari de Vic, 
Baldomà va continuar la 
recuperació amb Esther Cos-
ta, “una persona especial”, ja 

que els unia un passat vincu-
lat a l’atletisme i un present 
amb un objectiu comú: recu-
perar-se de la patacada pro-
vocada pel SARS-CoV-2. 

De fet, Baldomà recorda 
que Costa va ser la primera 
persona que el va tornar a 

posar dret 
després 
de mesos 
en posició 
horitzontal. 
L’aixecaven 
pels braços 
amb l’ajuda 
d’un altre 
professional, 
i “intentàvem 

aguantar 10 segons. Allò era 
com fer una marató per mi!”, 
exclama recordant l’esforç 
que li suposava. 

La tercera i última fase de 
la recuperació es va produir 
a l’Hospital Universitari de 
la Santa Creu de Vic, “on són 
especialistes en rehabilita-
ció”, diu Baldomà. Ho diu per 

experiència pròpia. I és que 
de la mà –literalment– de 
professionals com “la Lídia o 
la Carme” va tornar a cami-
nar i també a pujar i baixar 
escales.  

Per explicar la seva evo-
lució, Baldomà utilitza el 
futbol. Diu que ell és qui 
ha marcat el gol, “perquè 
me n’he sortit”, però per 
aconseguir-ho “he necessitat 
disciplina individual”, d’una 
banda, i els seus companys 
d’equip –els professionals 
sanitaris–, de l’altra. En 
aquesta relació, Baldomà es 
mostra molt agraït de l’aten-
ció rebuda “perquè tenia un 
problema força gran i ells 
eren la meva solució”.

També creu que és impor-
tant posar l’accent en la tasca 
dels fisioterapeutes, una 
disciplina de les ciències de 
la salut que durant la pandè-
mia ha guanyat presència a 
primera línia d’actuació i s’ha 
confirmat com de primera 

La primera 
atenció per 

part dels 
fisioterapeutes la 
va rebre a l’UCI 

Vic/Ripoll

F.M.

Aquest divendres han decai-
gut les limitacions d’afora-
ment als sectors de la restau-
ració, la cultura, l’esport en 
espais exteriors, les universi-
tats, les fires i els congressos. 
Els esdeveniments esportius 
que se celebrin a l’interior 
mantenen, per la seva banda, 
la restricció d’arribar com a 
molt al 80% de la capacitat, 
mentre que els locals d’oci 
nocturn poden obrir només 
fins al 70%. 

D’entre tots els canvis, 
destaca especialment que els 
bars i restaurants recuperen 
l’aforament total i passen a 
treballar sense limitacions 
horàries fins a 2/4 de 3 de la 
matinada, amb l’opció d’am-
pliar la jornada mitja hora 
més les nits de divendres, 
dissabtes i festius. També 
desapareix la separació entre 
taules tant a dins dels locals 
com a les terrasses, igual que 
el topall màxim de comen-
sals.

Pel que fa als locals d’oci 
nocturn, cal continuar pre-
sentant una prova negativa 
o el passaport Covid a l’hora 

Després de superar una Covid-19 greu, el treball de fisioteràpia ha jugat un paper clau 
perquè Vicenç Baldomà hagi pogut recuperar gran part de la mobilitat i la força física 

Fi de les restriccions d’aforament als restaurants, 
cultura, esport exterior, universitats i congressos

Bernat Cedó, novament premiat per 
una sèrie a l’Hospital de Campdevànol
Campdevànol El fotògraf d’EL 9 NOU Ber-
nat Cedó ha guanyat novament un premi per 
una sèrie de fotografies sobre la Covid-19. 
El Terra Gollut Film Festival el va reconèixer 

dimarts gràcies a un treball que porta per 
títol “Cuidar per sobre de curar”, amb imat-
ges captades a l’Hospital de Campdevànol 
el març d’aquest any. L’objectiu era plasmar 
l’impacte de la pandèmia des de la perspecti-
va d’un centre sanitari comarcal.
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d’accedir-hi. A l’interior dels 
establiments està permès 
ballar portant mascareta, una 
mesura de protecció eludible 
només a les zones habilitades 
específicament per menjar i 

beure. Les discoteques poden 
tenir obert fins a les 5 de la 
matinada els dies feiners i 
fins a les 6 els caps de set-
mana. El sector cultural, les 
fires i els congressos també 

recuperen l’aforament com-
plet i poden tornar a posar a 
la venda totes les seves loca-
litats. A les aules università-
ries es retorna a les rutines 
d’abans de la pandèmia. 

El triple de 
pacients a 
Vic que l’estiu 
anterior

Vic

EL 9 NOU

El Consorci Hospitalari 
de Vic (CHV) ha tancat 
l’estiu d’aquest 2021 amb 
més activitat assistenci-
al que durant el mateix 
període de l’any passat. 
Segons expliquen en una 
nota, el principal incre-
ment s’ha registrat en 
pacients amb Covid-19, 
ja que el juliol i l’agost 
del 2020 se n’havien atès 
49 i enguany, 155. Tot i 
això, també ha augmentat 
l’activitat no relacionada 
amb la pandèmia, amb un 
4,2% més d’altes conven-
cionals i un creixement 
del 3,2% en intervenci-
ons quirúrgiques que a 
posteriori no requereixen 
quedar-se ingressat. 
L’Hospital Universitari 
de Vic ha mantingut una 
ocupació mitjana superi-
or al 90%: dels 159 llits 
ocupats l’estiu del 2020 
als 186 del que vam dei-
xar enrere el passat 22 de 
setembre.
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Vic

G.F.

Aquest dissabte al matí, 
entre les 9 i la 1, l’espai del 
davant de l’Hospital Uni-
versitari de la Santa Creu 
de Vic acollirà una de les 
activitats que s’han prepa-
rat arreu de Catalunya per 
commemorar el Dia Inter-
nacional de la Fisioteràpia. 
La secció de la Catalunya 
Central del Col·legi de Fisi-
oterapeutes ha preparat una 
acció per valorar la fragilitat 
funcional de les persones 
de més de 65 anys. Tothom 
d’aquesta franja d’edat que 
s’acosti a la zona habilitada 
podrà participar en una 
petita valoració de l’equili-
bri, la marxa i la força de les 
extremitats. Amb els resul-
tats de l’exploració, els pro-
fessionals de la fisioteràpia 
que hi haurà fent les proves 
faran un retorn en forma de 
breu recomanació. Tal com 
explica la fisioterapeuta de 

l’Hospital Universitari de 
la Santa Creu, membre del 
Col·legi de Fisioterapeutes i 
una de les organitzadores de 
l’acte, Lídia Boix, la fragili-
tat funcional “ve provocada 
per l’envelliment natural”. 
Situacions com la pèrdua de 
to muscular, l’atròfia o el 
desús i el desgast de les arti-

culacions “comporta altera-
cions de la marxa, l’equilibri 
o la capacitat de reacció”. 

Aquesta pèrdua de la 
confiança física, agreujada 
sovint per una reducció sen-
sorial sobretot de la vista, 
comporta com a conseqüèn-
cia més comuna les caigudes. 
“Una de cada tres persones 

de més de 65 anys pateix 
una caiguda a l’any”, comen-
ta Boix. Per tal de mitigar 
aquesta fragilitat funcional 
el Col·legi de Fisioterapeutes 
recomana evitar el seden-
tarisme i sempre que sigui 
possible “intentar  mantenir 
algun tipus d’activitat físi-
ca”. D’una banda, la jornada 
de dissabte té com a objectiu 
valorar, assessorar i promo-
cionar els hàbits saludables 
entre la gent gran. De l’altra, 
el fet de portar la fisiote-
ràpia al carrer també ha de 
permetre posar en valor la 
tasca d’aquesta disciplina 
de les ciències de la salut. 
Boix assegura que el prestigi 
d’aquesta professió “ha sigut 
exponencial els últims anys”, 
i en aquest camí ascendent 
la pandèmia “ens ha situat 
al mateix nivell que altres 
professionals de l’àmbit 
sanitari”, a través de l’aten-
ció a l’UCI “o les maniobres 
per ajudar a expulsar secre-
cions”.    

cació Infantil (en escoles bressol) 
i Integració Social (a Osonament). 
En aquest sentit, des del centre 
educatiu destaquen les aliances 
que s’han pogut establir entre 
centres educatius i administra-
ció pública. Els alumnes fan les 
pràctiques en una àrea geogràfica 
que abasta Manlleu, Vic, Torelló i 
Ripoll.
Per altra part, amb la voluntat de 
promoure l’esperit emprenedor de 
l’alumnat, els Premis Impuls FP 
Dual també busquen estimular la 
col·laboració entre entitats i em-
preses per crear projectes coope-
ratius en contextos reals, així com 
detectar la qualitat i l’excel·lència 
dels projectes elaborats.
Els avantprojectes s’han de 
lliurar entre el 18 d’octubre i el 
4 de novembre. Trobareu tota la 
informació a: https://agora.xtex.
cat/ies-antoni-pous. El lliurament 

dels premis tindrà lloc el 19 de 
novembre a les 16.00 h a Manlleu. 
La resolució dels premiats es no-
tificarà en el mateix acte; per tant, 
es demana la presència a l’acte 
de totes les persones participants. 
El premi el financen el Departa-
ment d’Educació i el Ministeri 
d’Educació i Formació Professi-
onal. Es lliuraran dos premis i un 
possible accèssit.
· Premis Impuls FP Dual - CFGS, 
dotat amb 1.000 euros.
· Premis Impuls FP Dual - CFGM, 
dotat amb 1.000 euros.
· Possible accèssit, dotat amb 
500 euros.
L’import dels premis no pretén 
finançar els projectes, sinó donar 
un suport i estímul a la seva crea-
ció. L’empresa o entitat on estigui 
fent l’estada l’alumnat guanyador 
rebrà l’import per satisfer les des-
peses del projecte seleccionat.

L’INS Antoni Pous de Manlleu reconeix la feina 
de l’alumnat i les entitats per impulsar l’FP dual

El centre convoca la primera edició dels Premis Impuls FP Dual, que permetran implementar diversos projectes

Fomentar i motivar la creació de pro-
jectes innovadors i donar visibilitat i 
prestigi a la formació professional dual 
són dos dels objectius del Premi Im-
puls FP Dual que convoca, per prime-
ra vegada, l’INS Antoni Pous i Argila 
de Manlleu. El premi vol posar en valor 
la bona feina feta per l’alumnat i les 
entitats on aquest fa les pràctiques i 
difondre els beneficis de la implemen-

tació de l’FP en centres educatius en 
estreta col·laboració amb empreses i 
entitats de l’entorn.
En aquest cas es tracta d’alumnes 
del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència (que fan les pràc-
tiques en residències geriàtriques 
i centres de dia) i els dels Cicles 
Formatius de Grau Superior d’Edu-
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Els alumnes que fan formació professional dual i que es presenten als premis
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Vicenç Baldomà aquest dijous davant de l’Hospital          Universitari de la Santa Creu de Vic, on va fer bona part de la seva rehabilitació

vols posar en forma com si 
t’has de tractar una lesió o si 
estàs en un procés de rehabi-
litació”, després de superar 
algun problema de salut. 

Un any i mig després de 
quedar enganxat a la xarxa 
invisible de la Covid-19, la 

progressió física de Baldomà 
ha sigut constant. A dia 
d’avui ha recuperat la tra-
dició de tornar a caminar 
cada matí per Vic, “i la meva 
idea és d’aquí a uns cinc o sis 
mesos poder tornar a fer una 
caminada maca”.

Dissabte es farà a Vic una activitat destinada als majors de 65 anys

El Dia de la Fisioteràpia se 
centra en la fragilitat funcional 

La conseqüència 
més habitual 

a causa de 
l’envelliment són 

les caigudes

    ESPAI ESPECIAL
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Busquem professionals dinàmics, innovadors i resolutius, que 
sàpiguen treballar en equip i que disposin de coneixement del sector 

dels serveis empresarials intensius en coneixement
(consultoria, tecnologia, enginyeria, màrqueting...).

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.

Selecciona

Tècnic/a
de l’ecosistema KIBS

Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu bases al web 
creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/. El termini serà de 15 dies 
naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB

Divendres, 15 d’octubre de 202110

40 anys de municipalisme
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Dues imatges de la Sala de la Columna en l’acte de constitució de l’ACM. A baix, la taula amb el conseller de Governa-
ció, Joan Vidal Gayolà, i a la seva dreta, Ramon Montanyà, alcalde de Vic i primer president de l’entitat

Vic

Víctor Palomar

Quan havien passat dos 
anys de les primeres elec-
cions democràtiques als 
ajuntaments després del 
llarg període de la dictadura 
franquista i només feia vuit 
mesos de l’intent de cop 
d’estat del tinent coronel 
de la Guàrdia Civil Antonio 
Tejero, la Sala de la Columna 
de l’Ajuntament de Vic aco-
llia la constitució de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
(ACM). Era el 2 d’octubre de 
1981. Un dels seus impulsors 
n’havia estat el que era alcal-
de de Vic, Ramon Montanyà 
(CiU), i en l’assemblea cele-
brada a l’Ajuntament de Vic, 
que va reunir un centenar 
d’alcaldes de tot Catalunya, 
en va ser escollit president. 
La creació d’una entitat que 
agrupés els ajuntaments 
catalans va ser impulsada 
des de la Conselleria de 
Governació de la Generali-
tat –el govern català va ser 
escollit en les eleccions de 
20 de març de 1980–, però 
el que ningú esperava és 
que se n’acabessin creant 
dues: l’Associació Catala-
na de Municipis (ACM) i 
la Federació de Municipis 
de Catalunya (FCM), que 
naixeria un mes després en 
una assemblea que es va fer 
a Manresa. La primera, sota 
l’òrbita de CiU i ERC; i la 
segona, del PSC, el PSUC i 
Centristes de Catalunya. Les 
principals diferències entre 
uns i altres era la represen-
tació atorgada als municipis 
–l’ACM sempre ha tingut la 
filosofia de “cada municipi 
un vot”, per tant tots tenen 
el mateix pes, mentre que en 
l’FMC la representació va en 
funció del nombre d’habi-
tants– i també la vinculació 
que havien de tenir amb 

vegada a Catalunya”.
En les quatre dècades de 

vida de les dues associacions 
municipalistes, les crides a 
la unificació han estat tan 
constants com infructuoses. 
Molts municipis estan a les 
dues entitats. L’ACM comp-
ta actualment amb 940 ajun-
taments, 29 entitats muni-
cipals descentralitzades, 41 

consells comarcals, 4 dipu-
tacions, 3 consorcis i 4 man-
comunitats. L’FMC posa en 
valor que els governs locals 
que hi estan adherits sumen 
el 91 per cent de la població 
de Catalunya, entre ajunta-
ments, diputacions, consells 
comarcals i entitats munici-
pals descentralitzades. Entre 
els objectius que es marca 
l’ACM hi ha els de defensar 
i representar els interessos 
del món local davant altres 
administracions, assessorar 
i donar suport als ens locals, 
la compra agrada de produc-
tes o serveis o la formació 
d’electes i treballadors 
públics.

la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

La unió dels municipis 
catalans era vista com un 
pas més a la consolidació 
de la democràcia i l’Estatut 
de Catalunya, vigent des de 
feia dos anys. El conseller 
de Governació, Joan Vidal 

Vic acull l’acte  
de celebració

Vic L’ACM farà un acte 
pels 40 anys de la seva 
constitució aquest dis-
sabte a 2/4 d’1 del migdia 
a l’Auditori Marià Vila 
d’Abadal del Sucre de Vic. 
Comptarà amb la presència 
de la presidenta del Par-
lament, Laura Borràs, i el 
vicepresident del govern 
i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, Jordi 
Puigneró. Durant l’acte es 
farà un reconeixement a la 
trajectòria de l’entitat i els 
lliuraran els Premis ACM 
en la seva primera edició. 
Aquests guardonaran cinc 
iniciatives locals en els 
àmbits d’Acció Climàtica, 
Servei a les Persones, Des-
envolupament Econòmic, 
Cultura, i Governança i 
Transparència. Es podrà 
veure en diferit per EL 9 
TV a les 11 de la nit.

Gayolà, que va presidir la 
constitució a Vic de l’ACM, 
va assegurar en el seu par-
lament que “l’autonomia es 
consolidarà si tots treballem 
conjuntament, ajuntaments i 
Generalitat, per aplicar l’Es-
tatut que un dia vam aprovar 
els ciutadans”. L’alcalde de 

Vic i primer president de 
l’ACM destacava en el seu 
discurs de cloenda “la impor-
tància” de l’acte, perquè 
“aquest tipus d’associacions 
de municipis funcionen des 
de fa temps en la majoria 
dels països europeus i ara es 
posa en marxa per primera 

Campanya d’informació 
a la zona de Sant Feliuet 
de Savassona
Tavèrnoles Durant els caps 
de setmana i festius fins a 
finals d’any hi haurà un punt 
d’informació i sensibilitza-
ció a l’aparcament proper a 
la zona de Sant Feliuet de 
Savassona, a Tavèrnoles. El 
creixement de visitants en 
aquest punt d’Osona havia 
comportat alguns problemes 
en l’ordenació de l’ús públic 
d’aquest indret. L’objectiu és 
triple: vetllar per la conser-
vació de l’espai, millorar l’ex-
periència del visitant i detec-
tar accions inadequades.
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L’ACM, amb Ramon Montanyà com a primer president, es va constituir a Vic l’any 1981
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Vic

T.V.

Pau Ferran és des del setem-
bre el nou coordinador del 
Partit Popular a Osona. 
En aquesta entrevista, un 
extracte de la del programa 
Angle obert d’EL 9 TV, explica 
com s’ha trobat la formació 
política a la comarca i quins 
objectius es marquen de cara 
a les eleccions municipals del 
2023. 

Des que va deixar la pre-
sidència el pradenc Jesús 
Cañas, ara farà quatre anys, 
el PP no tenia cara visible a 
Osona. Qui és Pau Ferran?

Vaig néixer a Barcelona, 
tinc 24 anys i en fa poc més 
d’un que visc a Vic. Hi vaig 
arribar per una bonica casu-
alitat de la vida, l’amor, i em 
sembla una ciutat preciosa.

Quant fa que milita al PP?
Des del 2015.
Amb quina situació s’ha 

trobat el partit a la comarca?
Els nostres resultats a les 

últimes eleccions municipals 
a tot Catalunya no van ser 
gens bons. Hem de fer auto-
crítica. A Osona no tenim 
representació a cap consis-
tori. Tot i això, hem engegat 
un nou projecte amb molta 
il·lusió. Podem solucionar els 
problemes reals de la gent: els 
tenim clars, perquè trepitgem 
carrer. De cara al 2023 ens 
hem marcat l’objectiu que 
tots els habitants d’Osona 
tinguin la possibilitat d’aga-
far una butlleta amb la marca 
del PP. Som un valor segur. 
Les nostres polítiques creen 
riquesa, llocs de treball, opor-
tunitats... També aspirem a 
formar part dels consistoris.

Diu que trepitgen carrer, 
en plural. Això vol dir que 
compta amb un equip?

Totalment. A les passades 
eleccions municipals, el partit 
va presentar llista a diferents 
municipis. Són persones que 
segueixen vinculades al pro-
jecte. El PP vivia una situació 
de capa caiguda, però l’hem 
revertit.

Quines són les necessitats 
que han recollit de la ciuta-
dania?

Sobretot la preocupació 
per la seguretat. Veiem 
imatges dia sí dia també de 
municipis com Torelló, Man-
lleu, Vic... on es produeixen 
escenes de delinqüència als 
carrers, robatoris a comerços 
i hi ha molta sensació inse-
guretat. Així mateix, les ocu-
pacions il·legals d’habitatge. 
Catalunya és la comunitat 
autònoma on n’hi ha més.

“Osona ha estat hostil al PP, però si 
ens coneixen confiaran en nosaltres”
Entrevista a Pau Ferran, coordinador comarcal del Partit Popular (PP) des del mes passat

Capten la inquietud dels 
ciutadans, però com els 
reben, aquests mateixos 
ciutadans? Osona és una 
comarca marcadament inde-
pendentista...

Sí, però una cosa és la polí-
tica general, l’altra és l’auto-
nòmica i l’altra, la municipal. 
Nosaltres volem parlar dels 
problemes reals de la gent, 
perquè durant anys se l’ha 
estat enganyant amb segons 
quins temes, bombes de 
fum... Al final, asfaltar un 
carrer és de dretes, d’esquer-
res, de catalanista, d’espa-
nyolista...? És de sentit comú. 
Nosaltres ens presentem com 
l’alternativa de sentit comú 
a tots els partits que ens han 
dut cap a una deriva institu-
cional i política.

Bombes de fum per part 
de l’independentisme?

De tot tipus de partits que 
han assumit responsabili-
tats de caire municipal a la 
comarca.

A Osona hi ha 50 pobles 
i ciutats. Està segur que 
podran fer llista a tot arreu?

Per suposat. Som un partit 
amb clar accent municipalista. 
Arreu d’Espanya tenim més 
de 3.000 alcaldes, gairebé 
10.000 regidors... A Catalunya 
governem a municipis molt 
diferents: Pontós i Gime-
nells i el Pla de la Font, que 
són petits; Badalona, amb el 
senyor Garcia Albiol; i també 
vam guanyar les eleccions a 
Castelldefels, per exemple. 
Això demostra que podem 
gestionar i guanyar-nos la con-
fiança de la gent en municipis 
grans, mitjans i petits.

Altra cosa és trobar can-
didat...
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Pau Ferran, aquesta setmana a la plaça de la Catedral de Vic

Sabem que històricament 
Osona ha estat una mica hos-
til amb el PP, però quan ens 
coneguin confiaran en nosal-
tres. L’hi puc assegurar.

Com han començat a tre-
ballar les municipals?

Des de la direcció provin-
cial s’ha impulsat un pla de 
reestructuració enfocat a 
les eleccions, amb un pla 
d’accions concretes. Volem 
reenganxar al projecte per-
sones que s’han sentit desil-
lusionades els últims anys, 
sobretot a les capitals de 
comarca.

A Vic hi haurà llista sí o sí?
Creiem que és imprescindi-

ble, però repeteixo l’objectiu 
de presentar-ne a tots els 
municipis.

El candidat serà vostè?
Dependrà del partit i els 

seus afiliats. 
L’últim regidor a Vic el 

van tenir el mandat 1999-
2003. Els va restar vots que 
es presentés Plataforma per 
Catalunya?

No ho sé, però el nostre 
projecte és totalment oposat 
al del senyor Josep Anglada.  
Idees diferents i que creiem 
molt millors.

Per què diria que costa 
tant que cali el seu discurs?

Principalment per l’estig-
ma que porta associada la 
marca del PP. I, en segon lloc, 

se sap que és una comarca 
independentista, amb molta 
gent que no comparteix els 
mateixos valors i principis 
que nosaltres. També estic 
seguríssim, però, que hi ha 
independentistes de bona fe 
que se senten enganyats i que 
veuen que la política catalana 
i la municipal estan adoptant 
una deriva que no va amb ells, 
sempre de la mà de l’extrema 
esquerra de la CUP, d’ERC... 
Han de saber que el del PP és 
un projecte sòlid i estable.

Que les aigües s’hagin 
encalmat després de la tar-
dor del 2017 els juga a favor 
o en contra?

La gent el que vol és lle-
var-se cada dia, trobar feina, 
estabilitat personal i profes-
sional... La tensió no afavo-
reix a ningú. 

Jesús Cañas va plegar 
el 2017, després dels mals 
resultats a les eleccions al 
Parlament. Demanava que 
al partit hi entrés gent nova 
i amb un to més pausat. És 
el seu perfil?

Personalment em consi-
dero tranquil, però també 
ferm amb els meus principis 
i ideals.

S’hi ha reunit, amb Jesús 
Cañas?

No sé si actualment conser-
va la seva militància. En qual-
sevol cas, tenim les portes 
obertes a tothom.

Presentar-se conjuntament 
amb Ciutadans és una opció?

Estem totalment a favor 
d’integrar qui vulgui sumar-
se al projecte, però sempre 
mantenint les nostres sigles, 
estructura, idees i propostes. 

El veig engrescat. Anirà bé?
Segur que sí. A la vida un 

s’ha de plantejar les coses 
amb alegria i optimisme. Ara 
som més necessaris que mai 
a Osona i Catalunya.

Què es per a vostè una 
llista fantasma?

Quan es porta una perso-
na des d’un altre indret per 
presentar-la a les eleccions 
sense ser del municipi.

N’hi haurà del PP a Osona 
el 2023?

No. Volem llistes de gent 
compromesa amb el lloc on 
viuen. Estic segur que ho 
aconseguirem.

Amb quins resultats esta-
rien satisfets?

No som un partit que es 
conformi a treure dos vots. 
La nostra aspiració és acon-
seguir regidors. Sense repre-
sentació als ajuntaments és 
impossible aplicar les políti-
ques que tenim tantes ganes 
de tirar endavant.

I entrar a govern?
Evidentment. A la comarca 

d’Osona hi ha molts muni-
cipis que porten més de 40 
anys amb els mateixos partits 
al capdavant. Ha arribat l’ho-
ra d’obrir finestres, aixecar 
catifes i que corri l’aire. 

 Està pensant en Vic?
Ho deia sense referir-me a 

enlloc, però aquest exemple 
va com anell al dit.

Catalunya és una nació?
Espanya és una nació i està 

formada per moltes comuni-
tats autònomes.

Quan es passeja per la pla-
ça Major de Vic i veu este-
lades o, fins fa poc, les cares 
dels líders independentistes 
empresonats i a l’exili, com 
se sent?

Com em senti jo és irre-
llevant, però aquest cap de 
setmana a TV3 van entre-
vistar Artur Mas i va dir 
que diferents dirigents 
independentistes, entre 
els quals ell mateix, havien 
venut a la gent un discurs 
mancat de realitat. Jo crec 
que al final la situació és la 
que és: Catalunya no ha pro-
clamat la independència i la 
gent necessita tenir resolt 
el dia a dia, feina, seguretat, 
habitatge... Són els nostres 
objectius.

No m’ha acabat de contes-
tar si serà el cap de llista a 
Vic. Li agradaria?

Sí si és el que volen els 
afiliats.

Quants en té el PP a Osona?
No ho sé.
Han baixat?
Venim d’una situació de 

mals resultats, però estem en 
clara remuntada.

Com capten nous mili-
tants?

Han vist que comença a 
haver-hi activitat a la comar-
ca, a nivell de les joventuts 
del partit... En una situació 
de tensió, sumar-se a un 
projecte constitucional i de 
centredreta a Osona no diré 
que era jugar-se la vida, però 
sí realment complicat. Ara 
creixem en suports.

“Al final, asfaltar 
un carrer és de 

sentit comú, 
ni de dretes ni 
d’esquerres”
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És possible fer entrar
4.000 metges en 46 cm2?

Sí i, a més,
molt a prop teu.
A Assistència Sanitària tot és possible. Des d’oferir-te 
4.000 metges de totes les especialitats, fins a una 
àmplia xarxa de clíniques, l’Hospital de Barcelona, el 
programa NADO a domicili i 140 metges d’urgències 
perquè, en tot just 30 minuts, rebis atenció a casa teva. 
I tot molt a prop teu.

Això i molt més, gestionat d’una manera única entre 
professionals de la medicina i pacients perquè els 
beneficis s’inverteixin només en la teva salut.

Amb vocació de servei, tot és possible.

assistencia.cat
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Albert Palou substituirà 
Sandra Quílez com a 
regidor d’ERC a Vic
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Albert Palou i Sandra Quílez, al mig, amb la resta del grup municipal d’ERC

Vic

V.P.

Sandra Quílez, que l’any 
2019 va debutar a les llistes 
d’ERC, deixarà de ser regi-
dora de l’Ajuntament de Vic 
en el proper ple. El seu lloc 
l’ocuparà el número 6 de la 
llista, Albert Palou, que és 
militant d’ERC des de fa uns 
quinze anys i treballa com 
a investigador a la UVic-
UCC. Quílez, artesana de la 
pell, fa anys que treballa pel 
comerç de la ciutat i entre 
altres coses va aconseguir 
que el carrer de la Riera 
rebés el reconeixement com 
a punt d’interès artesanal. 
Deixa l’acta de regidora 
perquè ha acceptat formar 
part de la junta directiva de 
Vic Comerç. “Tot i que no hi 
havia cap incompatibilitat, 

em semblava poc ètic ser als 
dos llocs”, va dir Quílez en 
una roda de premsa que es va 
fer dimecres a la plaça Gaudí. 
L’encara regidora va donar 
les gràcies al partit i als seus 
companys per l’oportunitat 
d’anar a la llista d’ERC i ser 
regidora aquests dos anys. 
La cap de llista d’ERC, Maria 
Balasch, va valorar la feina 
feta per Quílez com a regido-
ra i dins el grup municipal en 
àmbits tan diversos com el 
comerç, la cultura o l’educa-
ció. El president de la secció 
local, Roger Mas, va agrair el 
gest de Quílez de fer un pas 
al costat perquè “mostra els 
valors i la manera que tenim 
d’entendre la política”. Palou 
va dir que no va trigar gens a 
acceptar l’encàrrec de subs-
tituir Quílez i que serà “un 
honor” per ell ser regidor.

Manresa

EL 9 NOU

El campus de Manresa de la 
Universitat de Vic - Univer-
sitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC) va acollir aquest 
dimecres al migdia l’acte 
inaugural del curs acadèmic 
2021-2022. Amb la presència 
de l’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, i l’alcalde de Manresa, 
Marc Aloy, així com també de 
la consellera d’Universitats 
i Recerca, Gemma Geis, una 
de les idees que va aparèixer 
en la majoria de discursos va 
ser la satisfacció per poder 
recuperar la normalitat aca-
dèmica, principalment amb 
la tornada a les aules dels 

estudiants en tots els graus. 
En aquesta línia, el rector 
de la UVic-UCC, Josep Eladi 
Baños, va voler remarcar el 
compromís del professorat i 
del personal d’administració 
i serveis cap als estudiants 
“amb l’objectiu de superar 
la complicada situació de 
pandèmia que hem hagut de 
travessar en els darrers 19 
mesos”. La secretària general 
de la UVic-UCC, Anna Saba-
ta, també va apuntar que en 
el vídeo de presentació de la 
memòria del curs anterior 
“ens agradaria que no hi 
veiéssiu només xifres, sinó 
l’esforç i la capacitat d’adap-
tació de tota la comunitat 
universitària”.

Pel que fa a l’arrencada 
del nou curs, el rector Josep 
Eladi Baños va explicar que 
la matrícula ha crescut en el 
global de la institució un 4%, 
“però el creixement no és 
comú en tots els graus”. En el 
vessant positiu es va destacar 
l’augment del 16% de matrí-
cules al campus de Manresa, 
un 14% a la incorporada 
escola de disseny i enginye-
ria Elisava i un 9% al centre 
universitari BAU. “Treballa-
rem per millorar els graus 
on la matriculació no ha anat 
tan bé”, va dir Baños.

L’acte inaugural també va 
ser un moment per fer home-
natges –tant al personal que 
s’ha jubilat com als estu-

diants que han excel·lit– i 
posar-se reptes. Un dels més 
importants és aconseguir 
el nou contracte programa, 
“en el qual em consta que 
l’actual conselleria hi treba-
lla, però em toca reclamar-
ho perquè fa molt que se’n 
parla. I no diré res més”, va 
expressar el rector, fent evi-

dent que l’acord s’haurà de 
fer realitat quan hi hagi els 
nous pressupostos. El curs 
2021-22 també serà el de la 
commemoració dels 10 anys 
de l’escola de doctorat i dels 
25 de l’aprovació oficial de 
la UVic per part de la Gene-
ralitat, “dos fets que volem 
celebrar”.

La UVic-UCC arrenca el curs amb 
un 4% més de matriculacions 

L’acte inaugural es va fer aquest dimecres al campus de Manresa
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Un moment de l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la UVic-UCC
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Moià

T.V.

Després de fer cop de porta al 
préstec de més de 7 milions 
d’euros que ha condicionat 
el dia a dia a l’Ajuntament de 
Moià els últims anys, el con-
sistori ha aprovat una rebaixa 
del 5% de l’impost sobre béns 
immobles (IBI) –d’un coefici-
ent d’1,030 es passarà a un de 
0,979 el 2022– amb l’objectiu 
de restar pressió fiscal a la 
ciutadania, principal damni-
ficada de l’endeutament del 
395% amb què es va trobar 
l’equip d’Ara Moià-ERC el 
2011 en entrar a governar. 
Així, si el juny passat es 
va aconseguir amortitzar 
definitivament el préstec, 
aquest octubre s’ha acomplert 
el pacte entre grups polítics 
d’alleujar la càrrega que han 
d’assumir els contribuents. 
Tot plegat implica que l’Ajun-
tament deixarà d’ingressar 
entre 135.000 i 140.000 euros 
el 2022, però la regidora d’Hi-
senda, Gemma Bisbal (Ara 
Moià-ERC), subratllava al ple 
de la setmana passada “que 
és positiu, pensem que ja 
tocava, en bé de la ciutadania 
i de tothom”. Recaptar menys 
a través de l’IBI no serà tan 
greu com en exercicis passats 

L’Ajuntament deixarà de recaptar uns 135.000 euros, però tampoc paga ja els 109.000 d’interessos perquè, amb la cancel·lació 
del préstec, el consistori tam-
bé s’allibera d’haver d’abonar-
ne 109.000 en interessos.

La rebaixa de l’impost que 
més grava la butxaca dels 
ciutadans va tirar endavant 
amb els sis vots a favor de 
l’equip de govern i els quatre 
de Junts i la regidora del PSC, 
que estan a l’oposició. Eduard 
Altarriba, de Capgirem, va 
dir que el seu grup també hi 
està a favor, però justificava 
l’abstenció argumentant que 
cal aprofundir en progressi-
vitat –que pagui més qui més 
té– i bonificacions per premi-

ar pràctiques com el foment 
de la transició energètica.  

La reducció de l’IBI l’ha 
fet possible l’amortització 
del préstec que es va aprovar 
el juny passat i que, a més  
d’aquest estalvi de 109.000 
euros, permet sortir de la 
tutela financera de l’Estat. 
Ara mateix l’Ajuntament 
presenta un endeutament 
del 15% i, segons el govern 
encapçalat per Dionís Gui-
teras (Ara Moià-ERC), “una 
situació econòmica molt 
favorable de cara al futur per 
realitzar inversions i reduir 
pressió fiscal”.

Moià rebaixa l’IBI un 5% després 
d’haver pogut cancel·lar el préstec 
per l’elevat endeutament municipal

No prospera l’exempció que 
demanaven per al CAP

Moià Al ple en què es va aprovar la rebai-
xa de l’IBI, no va prosperar una esmena 
de Junts demanant que es deixi de cobrar 
aquest impost per a l’edifici del CAP (a la 
foto). L’equip que encapçala Maria Tarter 
ja havia presentat la mateixa proposta en 
exercicis anteriors. Guiteras va explicar 
que estan a favor de revisar preus en cas 
d’obres, millores o accions concretes, però 

no en impostos que després puguin supo-
sar un greuge comparatiu respecte a altres 
equipaments, com ara el Parc de Bombers. 
La portaveu de Junts defensava, per la 
seva banda, que la Generalitat envia cada 
any una carta als ajuntaments sol·licitant 
l’exempció pels CAP. Tot i que l’esmena no 
va tirar endavant, l’equip de govern d’Ara 
Moià-ERC sí que es va comprometre a desti-
nar la recaptació corresponent a aquest edi-
fici a projectes que beneficiïn els col·lectius 
“més desafavorits”.
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Gemma Bisbal: 
“És positiu. 

Pensem que ja 
tocava”

Capgirem 
demana 

aprofundir en 
progressivitat

Planoles

Isaac Muntadas

A partir del pròxim dilluns, 
Adif enderrocarà l’antic ma-
gatzem de l’estació de tren de 
Planoles, que portava molts 
anys tancat i en desús. L’alcal-
de, David Verge (GxPlanoles), 
explica que aquest edifici 
–d’unes dimensions de 30 x 
15 metres– “està brut, deixat 
i té una part del sostre que 
està enfonsat i dona al vial”. 
Per tant, és perillós per als 
vianants. A més, a l’estiu les 
tempestes van provocar que 
caigués una canal d’aigua. 
Verge va traslladar la proble-
màtica a l’inici del mandat i 
està satisfet per la disposició 
d’Adif a solucionar-ho. L’en-
derroc anirà a càrrec d’una 

Es preveu que el consistori aprofiti l’espai per a un projecte turístic

Adif enderrocarà l’antic magatzem 
de l’estació de tren de Planoles

Vista de l’edifici que s’enderrocarà

empresa del Ripollès i tindrà 
un cost de 13.500 euros que 
assumirà Adif. Els treballs du-
raran un mes i l’Ajuntament 
també hi destinarà 4.500 eu-

ros per soterrar l’enllumenat 
públic que passa per allà. 

Posteriorment es preveu 
que Adif cedeixi l’ús del ter-
reny al consistori per fer-hi 

un projecte turístic, ja que 
al mes de setembre van pre-
sentar-ne un als fons euro-
peus Next Generation “que 
esperem obtenir”. A l’espai 
voldrien posar-hi una caseta 
de turisme de fusta d’auto-
servei “perquè tenim l’alberg 
dels maristes a només dos 
minuts”, una àrea de bicicle-
tes, cinc places d’aparcament 

per a autocaravanes i un parc 
de cal·listènia. 

En els últims anys, Adif ha 
fet altres millores a l’esta-
ció, com la construcció d’un 
aixopluc per als viatgers que 
van cap a Barcelona, la subs-
titució de rajoles de l’andana 
aixecades, la reparació d’unes 
escales, l’enderroc d’un mur o 
la retirada d’una quinzena de 
travesseres.

Les obres 
comencen 

dilluns i duraran 
un mes

Tona comença les 
obres de millora del 
clavegueram del 
carrer Sant Andreu

Tona Aquest dilluns han de 
començar les obres de millora 
de la xarxa de clavegueram al 
carrer Sant Andreu de Tona. 
En concret s’actuarà en el 
tram comprès entre el carrer 
Germana Victòria i el carrer 
del Call. Les obres permetran 
substituir l’actual col·lector 
de formigó de 40 centímetres 
de diàmetre per un de polie-
tilè, que serà 13 centímetres 
més ample. També es canvi-
aran els embornals així com 
les connexions de serveis 
amb les finques. La millora 
de la xarxa de clavegueram 
d’aquest punt del municipi 
és important, ja que per la 
seva antiguitat i mal estat 
en els darrers anys s’hi han 
registrat diversos incidents. 
Durant les tres setmanes que 
s’espera que durin les obres 
el carrer Sant Andreu queda-
rà tallat excepte per als veïns. 



NOU9EL PUBLICITAT Divendres, 15 d’octubre de 2021 15



NOTICIESNOU9EL

Joaquim Colomer, regidor per 
Junts a l’Ajuntament de Ripoll, 
va accedir gairebé per sorpresa a 
la presidència de Consell Comar-

cal amb el suport del PSC i MES. 
El seu govern tripartit ha superat 
mig mandat amb voluntat de co-
hesionar el Ripollès.

“La identitat dels pobles 
del Bisaura s’assembla més 
al Ripollès que a Osona”
Entrevista a Joaquim Colomer (Junts), president del Consell del Ripollès

Ripoll	

Jordi	Remolins	

En què ha canviat la visió 
de la política comarcal que 
té ara respecte a la de fa dos 
anys i escaig, en entrar a 
presidir el Consell?

Intentem donar el màxim 
de servei a alcaldes, alcaldes-
ses i municipis, sense tenir 
en compte el color polític. El 
Consell té un pressupost de 
números grossos, però quan 
acabes de destinar-los a tot 
el necessari pràcticament 
no queda res. Per qualsevol 
cosa que vols fer, cal posar-hi 
imaginació i buscar la mane-
ra de finançar-ho. La meva 
evolució ha consistit a buscar 
recursos de fora per revertir-
los al nostre territori.

S’equivoquen els que 
diuen que el Consell és 
només un òrgan de gestió?

És un òrgan de gestió però 
també de representació. Som 
un braç de la Generalitat 
implementat al territori i 
per tant el primer ens supra-
municipal que en rep les 
batzegades. A nosaltres ens 
arriben totes les queixes, 
demandes i peticions dels 
municipis. Tampoc se’ns pot 
considerar només gestors, 
perquè generem força activi-
tats i projectes amb iniciativa 
pròpia del mateix Consell.

Què li ha aportat en l’àm-
bit personal ser present 
en moltes activitats, festes 
i fires que se celebren als 
pobles del Ripollès?

Sempre he estat una perso-
na curiosa, a qui li ha agradat 
el municipi i la meva comar-
ca, i per tant moltes festivi-
tats ja les coneixia. Veure-les 
des de l’enfocament de la 
presidència permet percebre 
altres punts de vista, o arri-
bar a llocs on a títol personal 
no hi havia tingut accés.

Després d’aquest temps 
està més convençut encara 
que el Ripollès té sentit 
unitari?

Cada vegada el veig més 
unitari i té menys sentit anar 
amb marques més petites. Al 
contrari, crec que cada vega-
da hauríem d’aglutinar mar-
ques més grans, aprofitant 

sinergies d’altres comarques.
Tres dècades més tard 

d’haver-se incorporat a Oso-
na, creu que el Bisaura esta-
ria millor al Ripollès?

Tindria més sentit, perquè 
la identitat dels municipis 
del Bisaura s’assembla més 
al Ripollès que no pas a Oso-
na. Per proximitat també 
són més partícips nostres. A 
més ens ajudarien a tenir un 
volum més gran per assolir 
més reptes.

A l’Ajuntament de 
Campdevànol, la successió 
entre Joan Manso i Dolors 

Costa no ha estat precisa-
ment una bassa d’oli. Al 
Consell, malgrat que Eudald 
Picas ja havia pres el relleu 
durant uns mesos, ha estat 
més fàcil tot plegat?

El traspàs de presidència 
va ser amb l’Eudald. M’hi he 
reunit diverses vegades i en 
tot moment s’ha mostrat a la 
meva disposició, tal com ho he 
fet amb antics presidents com 
Miquel Rovira, que també 
m’ha ofert la seva ajuda.

Amb Joan Manso també?
Amb menys intensitat, 

però també.

L’entrada del PSC a 
l’equip de govern del Con-
sell sembla que ha suavitzat 
fins i tot el paper dels soci-
alistes a l’Ajuntament de 
Ripoll. L’acord de governa-
bilitat ha estat un win win 
per a Junts?

Més aviat ho definiria com 
un acord de treball, de sumar 
sinergies per aconseguir el 
màxim tant per l’Ajuntament 
de Ripoll com pel Consell. 
Encara que a l’Ajuntament 
no hi hagi pacte, sí que exis-
teix una bona predisposició 
per treballar molts temes de 
forma conjunta.

La requesta que tenen 
els espais naturals, ja sigui 
per boletaires o per accedir 
a llocs privilegiats, com el 
Torrent de la Cabana o el 
Gorg de Malatosca, s’han 
convertit en el gran proble-
ma turístic del Ripollès?

No ho definiria com el gran 
problema turístic. És un dels 
problemes turístics. La solu-
ció és tenir un bon control 
d’accessos i saber quan i a 
qui deixes entrar. Aquesta ha 
de ser una eina de futur per 
preservar la nostra comarca.

Quins serien els altres 
problemes que genera el 
turisme?

Els caps de setmana veiem 
carreteres embussades. O 
la sobresaturació de serveis 
hospitalaris perquè hi ha 
més població del compte. O 
municipis que poden arribar 
a quadruplicar els seus habi-
tants en èpoques festives. 
Això genera alteracions, però 
amb una bona regulació i 
predisposició no hi ha d’ha-
ver dificultats.

Les cues de la C-17 seran 
eternes?

Espero que tinguin una 
ràpida solució. La cua es 
genera amb l’embut que es 
forma a Ripoll. Si el doble 
carril arribés més amunt, es 
dissiparia aquesta problemà-
tica i no caldria parlar de si 
hi ha cons o no. La solució hi 
és, perquè del doble carril en 
avall no hi ha problema. Hi 
ha marge per reconsiderar-
ho i resoldre-ho.

I diners per fer-ho?
Entenc que sempre n’hi ha, 

“Cal un bon 
control d’accés 

al medi natural, 
saber qui i quan 

hi pot entrar”

“Aniria sent hora 
que el govern 

tornés a invertir 
en carreteres del 

Ripollès”

“Per ara ningú 
ha demanat cap 
inversió pública 
al ‘bike park’ de 

Ripoll”

però es destinen a un lloc o 
a un altre. Estaria bé que el 
govern fes una aposta per 
algun tram al Ripollès, perquè 
fa temps que no s’hi fa cap 
mena d’inversió en carreteres.

La solució passa per un 
enllaç a l’N-260 en direcció a 
Sant Joan?

Hi ha diverses opcions. Una 
és una variant a Can Villaura 
fins a la zona de l’Avellaneda, 
que descongestionaria molt 
la problemàtica a la rotonda 
de Cal Déu. Però també es 
podria acabar el doble carril 
fins a Can Villaura mateix. 
Tot plegat aniria bé pel terri-
tori. De tota manera, les cues 
del cap de setmana són bas-
tant puntuals i per tant si els 
ripollesos es planifiquen no 
haurien de suposar un greuge 
molt important.

L’Ajuntament de Ripoll 
va acusar el Servei Català 
de Trànsit del control poli-
cial que durant el pont de 
la Mercè va impedir entrar 
per l’accés nord de la vari-
ant de la C-17. En realitat 
qui va fer el control va ser la 
Policia Local…

És un tema d’Ajuntament 
i que no correspon a la meva 
àrea. La resposta l’hauria 
de donar la regidora a qui li 
pertoca.

Si en lloc d’ERC qui esti-
gués al capdavant d’Interior 
fos Junts, hi hauria hagut la 
mateixa polèmica?

Sí. Ara Interior penja 
d’ERC, però fins fa quatre 
dies la tenia Junts i el proble-
ma hi era igual.

Creu que la sensació de 
desacord constant entre els 
dos partits a escala de país 
té solució?

És una sensació fundada per 
molts titulars on els uns s’opo-

sen al que diuen els altres. La 
gent vol una bona gestió i que 
se solucionin els problemes 
independentment de quin 
color polític hi ha al darrere.

Tant a Ripoll com al 
Consell Comarcal existeix 
aquesta dicotomia. Els uns 
manant i els altres a l’opo-
sició…

Sí, és així. I des del primer 
moment he dit que com més 
suma de partits tinguis, per 
veure problemes i plantejar 
projectes, més rica serà la 
solució. Estic obert a qualsevol 
aportació del grup que sigui. 
I si estic equivocat, estaré 
encantat de millorar-ho.

Li va saber greu que l’opo-
sició l’acusés d’afavorir 
ajuntaments on governen 
partits de l’equip de govern 
del Consell a l’hora de for-
migonar camins rurals?

No, perquè tinc la convicció 
que no va ser així. Ells van 
participar en les reunions de 
portaveus on es van acceptar 
els criteris. Si mirem quins 
ajuntaments rebran aquest 
formigó, en toquen més als 
governats per ERC que no pas 
de l’equip de govern. Això era 
una infàmia i una mentida 
per fer desgast polític.

Considera que el bike 
park de Ripoll ha de ser la 
gran fita per revolucionar 
l’economia de la comarca?

És molt important pel 
Ripollès. És un projecte no 
estacional, sinó un degoteig 
durant tot l’any, i pot ser molt 
valuós pels serveis, comerç 
i economia de la comarca. I 
més encara amb els inputs 
d’aquests empresaris que 
volen fer-ho de manera soste-
nible i adaptada al territori.

De moment totes les 
previsions que en fan els 

Joaquim Colomer, aquest dimecres al migdia a la seu del Consell Comarcal del Ripollès
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Quina implicació econò-
mica caldrà que tinguin 
l’Ajuntament de Ripoll, 
el Consell, la Generalitat i 
altres ens en el bike park?

Per ara ningú ens ha plan-
tejat cap aportació econòmi-
ca. Entenem que és un pro-
jecte privat i que són ells qui 
han de finançar-lo.

Li agradaria que els projec-
tes de futur al Ripollès sor-
gissin del mateix territori?

Seria molt millor. Jo estaria 
encantat. De fet n’han sorgit 
projectes com Tallers Casals, 
Soler & Palau, Matrix, Sodeca, 
la Fundació Eduard Soler, 
Galetes Birba o Pirinat, tots 
ells amb talent de casa nostra. 
Quan tens projectes bons de la 
comarca i de gent propera de 
quilòmetre zero, encara n’es-
tàs més content i orgullós.

Els ripollesos estan cada 
vegada més sensibilitzats 
amb la recollida selectiva?

Sí. Així ho demostren els 
números que es coneixen cada 
any, on la millora en el per-
centatge va en augment. Cada 
cop ho fem millor, encara que 
queda molta feina per fer.

Els incívics sempre són 
més visibles, que no una 
majoria que ho faci bé…

En tots els sectors, els incí-
vics són més visibles. A un 
camp de futbol no necessites 

gaire gent per generar un 
problema. I a la via pública 
l’incivisme és una xacra. Els 
recursos per combatre’ls 
podríem destinar-los a fer 
millores, i tindríem els bar-
ris, pobles i el país en molt 
millor estat que no ara.

La solució és policial o 
d’educació?

Hi ha les dues branques. 
Un eix és la formació de les 
persones. Abans hi havia l’as-
signatura d’urbanitat. Però 

l’incivisme cal combatre’l 
amb sancions exemplars per-
què no es repeteixin.

Seria factible una planta 
de triatge al Ripollès?

Podria ser-ho. Els residus 
com menys es transporten, 
menys impacte i CO2 generen.

Està en cartera?
No se n’ha parlat i ara 

mateix no existeix el projecte.
Tindrà continuïtat el pro-

jecte Milestone?
Esperem que sí. És una 

mostra d’art urbà i de cultura 
que fins i tot estaria bé que 
altres pobles de la comarca 
se’n fessin partícips.

Com ha afectat la seva 
presidència del Consell a 
la tasca de l’àrea de Serveis 
al Territori, Sostenibilitat i 
Empresa de l’Ajuntament de 
Ripoll?

Són coses independents, 
però de vegades fins i tot 
sumen i impliquen la con-
vergència entre les dues 
àrees. L’àrea municipal acaba 
donant una empatia per tre-
ballar també en la presidèn-
cia del Consell.

En el cas probable que 
Jordi Munell no torni a 
encapçalar la llista de Junts, 
descarta ser el candidat?

Falta un any i mig per deci-
dir-ho. L’alcalde és en Jordi 
Munell. Prengui la decisió 
que prengui tindrà el meu 
suport.

A l’anterior entrevista al 
Consell Comarcal hi havia 
una foto de Carles Puigde-
mont perquè era el presi-
dent electe tot i governar 
Joaquim Torra. Ara no hi 
veig cap president…

El lloc per a la foto del 
president del país no és al 
despatx de presidència sinó a 
la sala de plens. Allà hi ha la 
foto de Pere Aragonès.

“S’ha de combatre 
l’incivisme 

amb sancions 
exemplars perquè 

no es repeteixi”

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Joaquim Colomer, aquest dimecres al migdia a la seu del Consell Comarcal del Ripollès

promotors són més que 
optimistes…

Està bé tenir un projecte 
i que sigui optimista. Mala-

ment aniríem si no tinguessin 
l’empenta o energia per crear-
lo. Nosaltres hi hem de donar 
el suport perquè així sigui.

En cas de pluja o mal 
temps es farà al pavelló.

l'ordre
del
desordre

www.boiraesdeveniments.com
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SALVAGUARDA I ENDREÇA 
DE L’ART CATALÀ DURANT 
LA GUERRA CIVIL D
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#MuseuEnPerill     
#ArtConflicteMemòria

Jornada – L’art en perill
Dijous 14 octubre, 10 - 12 h 

Activitat en línia gratuïta 
Inscripcions a www.museunacional.cat
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Marc Font i Romy Rossich, amb els seus tres fills: l’Adrià, d’11 anys; en Guillem, de 5, i l’Iris, de 8, aquest dimecres al parc del Nadal de Vic

“Continua aprenent, però 
potser a un altre ritme  

i amb uns altres suports”
Guillem Font, de 5 anys, que pateix la síndrome d’Angelman,  
és un dels participants a la primera Cursa Infantil Adaptada  

que es fa aquest dissabte a Vic i que ha impulsat la seva família

Vic

Guillem Rico

En Guillem, que ara té 5 anys, 
corria aquest dimecres a la 
tarda per la pista del parc 
infantil del Nadal de Vic. 
Anava acompanyat dels seus 
germans, l’Adrià, d’11 anys, 
i l’Iris, de 8, que en ocasions 
l’agafaven de la mà per cór-
rer. En part, el petit s’entre-
nava per participar, aquest 
dissabte, a la primera Cursa 
Infantil Adaptada que han 
impulsat els seus pares, Romy 
Rossich i Marc Font, i que ha 
organitzat l’Ajuntament de 
Vic en col·laboració amb el 
Consell Esportiu d’Osona i la 
Taula d’Entitats de Diversitat 
Funcional de Vic per a infants 
fins a 12 anys. La idea és, mal-
grat tenir una discapacitat, 

“demostrar que tenen moltes 
capacitats si se’ls dona l’opor-
tunitat”, expliquen els pares. 

El seu fill petit, en Guillem, 
té la síndrome d’Angelman, 
una malaltia rara provocada 
per la falta d’un gen que és 

“el que fixa els aprenentat-
ges”, explica la mare, que 
també és pediatra, per la 
qual cosa el nen té dificultats 
motrius, manca d’equilibri a 
banda d’epilèpsia. I la síndro-
me també li afecta la parla: 
“Encara que no pugui parlar 

no vol dir que no tingui coses 
a dir, és molt expressiu”, 
asseguren els familiars, i “el 
que has de fer és escoltar-los 
no únicament amb les ore-
lles, sinó amb altres sentits”. 
De seguida els pares van 
plantejar-se que en Guillem 
necessitava altres recursos 
per comunicar-se i ho fa a tra-
vés de la tecnologia. El petit 
utilitza una tauleta que és un 
comunicador on hi ha instal-
lat un programa que inclou 
molts pictogrames. Ell prem 
el botó en funció del que vol 
dir i se sent una veu que diu 
el que es veu en la imatge. “La 
tauleta és la seva veu”, diuen 
els pares, i d’aquesta manera 
pot fer peticions o comentar 
el seu estat d’ànim. El pare 
diu que el fill petit “ja allarga 
el dit” senyalant el comuni-

cador perquè “no el veu com 
una cosa aliena, per ell és la 
seva veu” i amb els companys 
de l’escola hi parla a través 
de la tauleta. La mare afegeix 
que també es comunica per 
altres vies, “quan et mira saps 
què vol dir”, però aquesta 
connexió és amb els familiars 
més propers i la tecnologia 
“és molt important perquè 
tothom el pugui entendre”.

La detecció de la síndrome 
en el cas d’en Guillem va ser 
precoç, als nou mesos. Quan 
va néixer els pares van veure 
que tenia alguna dificultat, 
com per exemple que tenia 
el to muscular una mica baix, 
però com que havia estat una 
mica prematur d’entrada 
entrava dins els paràmetres 
que es consideren normals. 
Als set o vuit mesos va fer 
una bronquiolitis i “vam 
començar a veure que algu-

na cosa no era correcta, no 
anava bé, ja que no fixava la 
mirada”, i els van fer adonar 
que la progressió del tercer 
fill era diferent de la dels dos 
germans grans. 

I va arribar el diagnòstic: 
“El primer cop impacta, no ho 
acabes d’assimilar”, asseguren 
els pares. “El món se’t para i 
comences a buscar informa-
ció, t’avances per saber com 
serà el teu fill”, però després, 
comenten, hi ha un procés de 
reflexió i d’anàlisi i plantejar-
se d’anar “pas per pas i veure 
com el podem ajudar”, ja que 
“és el mateix nen abans i des-
prés del diagnòstic: continua 
sent el teu fill, continua fent-
te abraçades, rient i aprenent, 
però potser a un altre ritme i 
amb uns altres suports”. Amb 
tot, són conscients que en 
Guillem “té dificultats i les 
continuarà tenint”, però tenir 

“Amb la cursa es 
vol demostrar 

que tenen moltes 
capacitats”
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Sabies que l’Associació Catalana 
de Municipis es va fundar a Vic,
fa 40 anys?

Celebra-ho
amb nosaltres el proper 
dissabte 16 d’Octubre
a les 23 hores

40 anys al servei
del municipalisme català
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Marc Font i Romy Rossich, amb els seus tres fills: l’Adrià, d’11 anys; en Guillem, de 5, i l’Iris, de 8, aquest dimecres al parc del Nadal de Vic

un diagnòstic aviat els va per-
metre començar de seguida 
amb les teràpies i l’estimu-
lació de la comunicació que 

després s’han de continuar a 
casa, un fet que per a moltes 
famílies, comenten, suposa 
canvis en l’aspecte laboral pel 

fet que l’infant té una gran 
dependència.

Els seus germans, l’Adrià i 
l’Iris, han vist tot el procés, 
com va creixent el germà 
petit i amb què té dificultats, 
però “cada cosa que aprèn és 
una festa” per a la família, 
comenten. En Guillem està 
escolaritzat a l’escola Sent-
fores i està “encantadíssim” 
amb les mestres i companys, 
com també ho està els dos 
matins que assisteix a L’Estel, 
on rep suport en comunicació 
augmentativa alternativa, 
fisioteràpia i autonomia, que 
“d’altra manera seria compli-
cat”. L’objectiu per a infants 
amb diversitat funcional, 
diuen els pares, seria que 
s’aconseguís la inclusió plena 
dins l’escola ordinària perquè 
fos un reflex de la societat 
on hi ha un 15% de persones 
amb discapacitat. 

En aquest sentit, reivindi-
quen Font i Rossich, cal visi-
bilitzar més el col·lectiu i fer 
més inclusius tots els espais 
dels pobles i ciutats, des dels 
parcs fins a les senyalitza-
cions. I també les activitats 
extraescolars, ja que sense 
cap adaptació en Guillem no 
té les mateixes oportunitats 
que els seus germans grans i 
“en general no són adaptaci-
ons complexes”, encara que 
a vegades fa falta que hi hagi 
una dotació econòmica sufici-
ent, per exemple per disposar 

de vetlladors.
La família es planteja 

d’aquesta manera la cursa 
que es farà aquest dissabte 
amb l’objectiu principal de 
“visibilitzar el col·lectiu” amb 
diversitat funcional. El petit 
ja va córrer a la primera que 

es va fer a Barcelona aquest 
agost i “va ser un goig veure’l 
participar per primer cop”. 
L’important, diuen, és que “va 
començar i va acabar, el vam 
felicitar, va rebre una medalla 
com tots i ell n’estava orgu-
llós”, asseguren els familiars. 
I això, remarquen, és el que 
compta, que cadascú dins les 
seves possibilitats pugui fer 
l’activitat. Si no es planteja 
així, “queden permanentment 
exclosos de les activitats 
esportives”. Els pares apunten 
que tan sols que cada activitat 
plantegés un tipus d’adap-
tació ja s’obririen escletxes 
perquè s’hi puguin inscriure 
i donar oportunitats a aquest 
15% de la població amb 
diversitat funcional, TEA o 
altres circumstàncies que els 
fan difícil participar. 

En la cursa de dissabte, “és 
important que se’ls vegi com 
que són uns altres nens més 
i no només pel més evident, 
com que van amb cadira de 
rodes o caminador”. Són 
esportistes “capaços de tenir 
un esperit de superació que 
sempre demostren i que 
mereixen el reconeixement 
de participar i guanyar la cur-
sa, perquè tots guanyaran”. 

Serà un pas més en una 
altra cursa, la que avança 
cap a la inclusió. I quan s’ar-
ribi a aquesta meta, com en 
Guillem, tothom rebrà una 
medalla. 

Uns 50 participants, 
dissabte a Vic
Vic La primera edició de la 
Cursa Infantil Adaptada de 
Vic reunirà una cinquan-
tena de participants de 
fins a 12 anys de diferents 
punts de Catalunya, aquest 
dissabte a les 10 del matí 
al parc Jaume Balmes. Serà 
una cursa lineal que sortirà 
del parc i tindrà diferents 
traçats de 10 a 50 metres 
al llarg del passeig de la 
Generalitat. Els partici-
pants sortiran de quatre en 
quatre i cadascun tindrà el 
seu propi carril i hi haurà 
una franja horària amb 
menys estímuls sonors. 
Per a l’ocasió es farà una 
retolació amb pictogrames, 
hi haurà un bany adaptat, 
un canviador per a nens 
grans i també una zona de 
descans. A més, se’ls ha 
fet arribar una guia també 
amb pictogrames perquè 
se’ls pugui explicar prèvia-
ment com funciona l’acte.
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Se’m fa difí-
cil parlar de 
Lluís Donoso 

en passat perquè encara em 
ressona la seva veu greu i 
pausada, com si m’estigués 
parlant el meu pare. De vega-
des per felicitar-me, d’altres 
per renyar-me. Al cap i a la fi 
aquesta va ser la relació que 
he mantingut amb ell. El vaig 
conèixer fa prop de trenta 
anys, possiblement en alguna 
de les activitats sindicals de 
Comissions Obreres, l’orga-
nització a la qual va estar vin-
culat tota la seva vida i de la 
qual va ser secretari general 
a la comarca d’Osona durant 
una època. He de dir que no 
sempre vam estar d’acord 
en tot, que sovint vam dis-
crepar en el com i en el què. 
Tanmateix, sempre vam estar 

Lluís Donoso, una vida pels treballadors
Xavier 
Tornafoch

d’acord en el perquè. Tots dos 
veníem d’ambients obrers, i 
sabíem quins són els anhels 
dels assalariats. Ell, molt més 
que no pas jo, hi va dedicar 
tota la seva vida. Una vida 
pels treballadors i les treba-
lladores. Admirava la fermesa 
de les seves conviccions, 
expressades sempre sense 
sectarismes ni malevolències. 
Era el tarannà propi de qui 
havia estat al PSUC i més 
tard a ICV. Negociar, parlar, 
acordar i, quan calia, lluitar. 
Sí, perquè la lluita també ha 
estat bona part de la vida del 
Lluís, sovint en condicions 
molt penoses, a la clandesti-
nitat, jugant-se la feina, i el 
pa. A Manlleu, hi havia un 
grup extraordinari de perso-
nes abnegades, lluitadores sí, 
dialogants, també. A més del 
Lluís, recordo amb un espe-
cial afecte el Paco Estrella, 
amb qui també vaig compartir 
militància i esperances. La 

Lluís Donoso

que estava molt embolicat 
amb les lluites dels pensionis-
tes i amb les coses de la parrò-
quia, perquè sí, Lluís Donoso 
era un catòlic practicant, 
d’aquells que es creuen de 
debò el missatge de l’Evange-
li. Potser per això, va impul-
sar el CITE, per no deixar 

absolutament desprotegits els 
nouvinguts. Ell practicava allò 
de donar aigua al qui té set i 
pa al qui té gana. Ha estat un 
plaer haver-lo conegut, per a 
mi sempre formarà part del 
Manlleu combatiu i solidari 
que tant he estimat.

Que descansis en pau, amic 
i company.

Jordi 

Remolins

Quan els 
plenaris 
municipals de 

Ripoll ja esllangueixen, i els 
regidors abaixen el to des-
prés de sessions més o menys 
controvertides, arriba aquell 
moment que ja no entra a les 
actes, on la càmera que ho 
enregistra s’atura, i que d’al-
tra banda tant incomoda els 
periodistes amants de la nota 
de premsa i les declaracions 
que els estalvien la feina de 
pensar. És just després del 
torn de precs i preguntes 
dels diferents regidors quan 
el públic que ha assistit 
al ple té la possibilitat de 
demanar o qüestionar els 
representants públics. En 
els últims anys diferents 

polèmiques han actuat com 
un excitador dels vilatans, i 
en alguns plens fins i tot ha 
estat complicat trobar una 
cadira buida a la Sala Eudald 
Pradell. Però en molts altres 
moments, el pati de butaques 
era gairebé en exclusiva per 
a Pere Colomer Casals, no 
perquè ell ho monopolitzés, 
sinó perquè no hi anava nin-
gú més.

En Pere ja no tornarà a cap 
més ple. Dijous l’esquela 
amb el seu nom anunciava 
que serà enterrat aquest 
mateix divendres a l’esglé-
sia de Sant Josep Obrer, 
de la qual era devot i col-
laborador. Tenia 79 anys, 
sense fills, feia mesos que 
havia quedat vidu i tal com 
passa en moltes parelles no 
ha tardat gaire a marxar tam-
bé. Abans de la pandèmia la 

Lluís Donoso
i Hernández

Els familiars volem agrair totes les mostres de condol i 
afecte que hem rebut aquests dies tan difícils. Ens han 
commogut els sincers missatges que ens heu fet arribar 
companys, amics i molta gent anònima que vau conèixer 
en Lluís. Ens consola pensar que el seu pas per aquesta 
vida ha deixat una petjada inesborrable en tots els que 
l’hem conegut i estimat.

Moltes gràcies a tots.

Manlleu, octubre de 2021

Jordi Bonada
i Mora

Ens ha deixat el dia 14, a l’edat de 84 anys.

La seva esposa, Montserrat Padrós; filla, Maria ( ); fill polític, 
Carles Roca; net, Carles; germanes, Dolors i Glòria ( ); germans 
polítics, Antoni ( ) i Toni; nebots, cosins i tota la família, en 
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen un record. La ceri-
mònia de comiat tindrà lloc aquest divendres, dia 15, a 2/4 de 12 
del matí, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.

Domicili: c. Matagalls, 8.
Capella ardent núm. 1 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, octubre de 2021
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Primer Aplec de 
Represaliades a Sant 
Hipòlit, diumenge

Sant Hipòlit de Voltregà 

Diumenge se celebrarà 
a Sant Hipòlit el primer 
Aplec de Represaliades, 
Familiars, Amigues i Grups 
de Suport, organitzat pel 
Grup de Suport Codi 33. 
L’acte començarà a les 12 del 
migdia, inclou una paella 
per dinar i comptarà amb la 
presència de Roger Español, 
Dani Gallardo i Roger 
Aguayo, entre altres represa-
liats. Es farà a la Pista. 

Acte unitari 
d’homenatge  
a Lluís Companys

Vic Coincidint amb el 81è 
aniversari de la mort de Lluís 
Companys, Vic acull aquest 
divendres el tradicional acte 
unitari per homenatjar-lo. 
Es farà a partir de les 7 de la 
tarda a la plaça Lluís Com-
panys. El convoquen fins a 
17 organitzacions, encapça-
lades per ERC i l’Ajuntament 
de Vic. Hi haurà interpre-
tació de textos i música en 
directe.

Òmnium Osona 
presenta el llibre del 
cinquantè aniversari

Tona Òmnium Osona pre-
sentarà diumenge a l’Espai 
Muriel Casals de Tona el 
llibre que recull els seus 50 
anys de trajectòria. La pre-
sentació anirà a càrrec de 
Xavier Bardolet, Núria Vila i 
Jordi Ortiz. L’acte forma part 
de la jornada Quedem?, que 
l’entitat ha organitzat amb 
activitats al llarg del matí. A 
la 1 s’inaugurarà la placa de 
l’Espai Muriel Casals.

Concert solidari  
a L’Atlàntida
Vic L’Atlàntida acull aquest 
diumenge el 16è Concert 
Solidari, que en aquesta 
edició es dedica al Tupí. 
Hi actuaran Pelat i Pelut i 
Dàlies Duet com a teloneres. 
L’Atlàntida organitza cada 
any dos concerts solidaris a 
benefici d’entitats amb pro-
jectes per a col·lectius en risc 
d’exclusió social o vulnera-
bilitat.

Exposició d’EL 9 
NOU a Calldetenes
Calldetenes El vestíbul de 
l’Ajuntament de Calldetenes 
acollirà aquest divendres 
(19h) l’obertura de l’expo-
sició de 40 anys de portades 
de Nadal d’EL 9 NOU. Hi ha 
haurà un col·loqui sobre peri-
odisme de proximitat amb 
Víctor Palomar, director d’EL 
9 NOU d’Osona i el Ripollès.

Ripoll perd el divuitè regidor llistes, però ell va preferir 
fer les seves aportacions 
independentment de cap 
sigla. Es representava a ell 
mateix, i era persistent en fer 
propostes en positiu, mentre 
veia com alcaldes i regidors 
difícilment tornaven a tre-
pitjar la sala de plens un cop 
finalitzats els respectius 
mandats.

Nascut a Santa Maria de 
Besora, va viure fins que es 
va casar a una de les centrals 
elèctriques que hi ha Ter 
avall, entre Ripoll i la Farga 
de Bebiè, on treballaven els 
seus pares. Perquè coneixia 
l’entorn fluvial moltes vega-
des recomanava que es nete-
gessin les lleres dels rius, pel 
perill que arbres i vegetació 
fluvial no tapessin els ponts i 
això provoqués inundacions. 
Just aquesta setmana que 
encara estan treballant als 
vorals del Freser, ell ha dit 
adeu, segurament satisfet 
que finalment li hagin fet 
cas.

Pere Colomer

darrera vegada que vaig par-
lar amb el Lluís Donoso va ser 
en una concentració a Vic per 
defensar les pensions públi-
ques. Com era el seu costum, 
em va abraçar i em va dema-
nar per la família. M’explicà 

Tenia unes 
conviccions fermes, 
expressades sense 

sectarismes

seva presència ja no era tan 
freqüent als plens ripollesos. 
Però durant dècades va ser 
al consistori ripollès el que 
els aficionats al futbol: el 
regidor número divuit. De 
fet, diferents partits polítics 
l’havien festejat per anar a 
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Clàudia Galicia

Ciclista i esquiadora
3. Clàudia Galicia

Torelló

EL 9 NOU

Un sorteig li va canviar la 
vida l’any 2013 i des de lla-
vors va experimentar una 
carrera esportiva meteòrica 
que va finalitzar l’any pas-
sat quan va decidir retirar-
se. Tot i que sempre havia 
fet esport, Clàudia Galicia 
(Torelló, 1986) va entrar a 
l’elit per una casualitat. Amb 
la compra d’un rellotge va 

guanyar una inscripció gra-
tuïta per participar a la Titan 
Desert –la cursa ciclista per 
etapes al desert del Sàhara– i 
per sorpresa de molts hi va 
aconseguir la victòria mal-
grat que fins llavors no tenia 
ni bicicleta de muntanya. 

Aquella fita li va obrir les 
portes de la competició d’alt 
nivell, on no va parar d’as-
solir títols, i no només en 
ciclisme sinó també en esquí 
de muntanya, que practicava 

a l’hivern com a complement 
de la preparació per la resta 
de l’any. 

Especialment destacada va 
ser la temporada 2018-2019, 
quan es va penjar la medalla 
d’or estatal en ciclisme en 
XCO (Cross Country Olym-
pic) i XCM (una disciplina 
derivada del cross country 
però de més quilometratge) 
i en les tres modalitats d’es-
quí de muntanya, l’esprint, 
l’individual i la vertical. A 
més a més, va guanyar la 
general de la Copa del Món 
d’esquí de muntanya i es va 
penjar tres medalles més al 
Campionat del Món, un or i 
dues plates.

Nandu Jubany

Cuiner i emprenedor
4. Nandu Jubany

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

Nandu Jubany, xef del 
restaurant Can Jubany, de 
Calldetenes, establiment que 
l’any passat va celebrar el 
25è aniversari, ha esdevingut 
una de les icones de l’alta 
gastronomia catalana. Els 
mateixos companys d’ofici 
l’han definit com un cuiner 
brillant, actiu, compromès, 
transparent, honest i treba-

llador, molt treballador. Avui 
el seu nom va associat a un 
dels grups de restauració 
més potents del país, amb 
projectes d’èxit tant dins com 
fora del país.

Nascut a Monistrol de Cal-
ders fa 50 anys, als 18 anys ja 
va assumir el cap de cuina a 
l’Urbisol, el restaurant fami-
liar on va fer els seus primers 
passos. Posteriorment es va 
formar en establiments de 
prestigi com el Cabo Mayor 

de Madrid, la Fonda Sala 
d’Olost, el Gaig de Barcelona 
o el Bodegón Alejandro, de 
Martín Berasategui, al País 
Basc. Als 25 anys decideix 
plantar-se per ell i junta-
ment amb la dona, Anna 
Orte, obren Can Jubany a 
Calldetenes. Tres anys des-
prés ja obtenen la primera 
estrella Michelin –i ha estat 
l’etern aspirant a la segona–, 
amb una proposta que busca 
l’equilibri entre una cuina 
tradicional de qualitat i una 
de moderna més complexa i 
subtil. El seu perfil empre-
nedor ha convertit el Grup 
Jubany en líder en el sector 
gastronòmic per a events.
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ara és el moment!
No esperis més i truca

De proximitat

Directes a casa

Coneixem la nostra comarca

Tel. 93 885 67 73 / immoacasa.cat

       immobiliariaacasa

Divendres, 15 d’octubre de 202122

L’activitat al mercat immobi-
liari es recupera de la caiguda 
que va experimentar durant 
els mesos de confinament més 
estricte. Les compravendes 
d’habitatge han repuntat en 
els primers mesos del 2021, 
mentre que els visats d’obra 
nova i les rehabilitacions d’ha-
bitatges mantenen una ten-

dència de recuperació gradual. 
Destaca el repunt de l’habi-
tatge nou vinculat a les noves 
necessitats familiars sorgides 
amb el confinament i a l’in-
crement del teletreball. En el 
moment de comprar o rehabi-
litar la llar, res com comptar 
amb l’assessorament dels pro-
fessionals del sector. 

Món de l’habitatge
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A L’Habitatge de Vic t’ho posem
fàcil, molt fàcil!
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L’expressió animals de companyia 
si es refereix a un animal que viu 
amb tu no m’agrada. Si es refereix 

a altres tipus d’animals que corren pel món, sí. Ja 
m’enteneu. Hi ha persones que sembla que només 
fan companyia. 

Hi ha sinergies que són curioses. Hi ha amor que 
no és amor, que és un no estar sol, un fer-se compa-
nyia. Aleshores, sí. Aleshores m’encanta. Però per 
als animals de casa, de la família, em sembla una 
expressió que es queda una mica curta. No és com-
panyia el que gestionen. I si en teniu, ho sabeu. És 
molt més. 

Ara mateix escric aquest article patint per la vida 
de la meva gossa. Si mai heu tingut gossos ja sabeu 
què és això, també, i com es pot arribar a estar pen-
dent de les notícies. Tant que fins i tot li escric l’ar-
ticle de la setmana perquè no puc pensar en gaire 
més. És molt més que companyia, això. 

He tingut animals a casa tota la vida. Especial-
ment gossos. Creia que era una cosa que sobretot 
podia fer-te molt feliç si eres un infant. L’animal 
en qüestió es convertia en un company de jocs i de 
vida, algú amb qui eres tu al cent per cent, sense 
màscares. Algú que t’ensenyava les primeres res-
ponsabilitats, l’amor més incondicional i, també, 
la primera pena relacionada amb un dol, amb sort. 
Almenys, això em va passar a mi. I ho agraeixo. 
Amb els anys i els meus gossos de vida adulta, he 
entès, però, que això de tenir gos no té edat i que 

tenir-lo, malgrat que en tinguis 42, és un regal de 
la vida. No tinc companya més fidel a casa. Ni ale-
gria més sincera. Ni detectora d’estats d’ànim més 
encertada. No, no és només companyia. 

Saps quan decideixes compartir la vida amb un 
gos que compartiràs la seva i que marxarà abans 
i ho tens assumit i saps, jo ho sé almenys, que 
valdrà la pena. Que la tristor perquè marxi que-

darà sobradament compensada per les hores, els 
dies, les setmanes i els anys de conviure amb ella. 
L’amor de veritat val la pena encara que s’hagi 
d’acabar. I aquest és de veritat al cent per cent. 
Si heu tingut gossos, ho sabeu també i em perdo-
nareu que en lloc de parlar dels altres animals de 
companyia com la cabra de la legió, el rei emèrit, 
els polítics d’aquí i d’allà o altres espècimens, hagi 
parlat d’aquest vincle que és molt més que compa-
nyia.

I si no heu tingut gossos doncs perdoneu-me, tam-
bé. I adopteu-ne un.

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Això de tenir gos no té edat, és 
un regal de la vida.  

No tinc companyia més fidel 
a casa. Ni alegria més sincera. 
Ni detectora d’estats d’ànim 

més encertada. No, no és 
només companyia

EL 9 NOU

Aquest divendres s’aixequen 
a Catalunya la majoria de 
restriccions encara vigents 
per la Covid-19. El president 
de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, va anunciar dimarts 
que amb aquesta decisió es 
feia “un pas de gegant cap a 
la normalitat”. I, certament, 
és així: les xifres de contagis 
han disminuït, la quantitat de 
pacients ingressats als hos-
pitals i a les UCI s’ha reduït 
i les defuncions han baixat. 
Després d’un any i mig de 
pandèmia, amb la colossal 
afectació que ha tingut sobre 
tots els àmbits de la vida, 
l’evolució dels indicadors 
epidemiològics deixa marge 

per fer un pas endavant amb 
garanties. No significa que 
valgui tot. Al contrari. El 
virus no ha desaparegut, es 
manté l’ús de la mascareta en 
interiors i tothom ha d’actuar 
amb prudència. Socialment, 
està assumit. Com a mostra, 
l’enquesta d’aquesta setmana 
a EL9NOU.CAT, on 6 de cada 
10 persones diuen desaprovar 
que s’aixequin les restricci-
ons. És una posició lògica si es 

té en compte que cada vegada 
que s’han aixecat restriccions 
després se n’han hagut de tor-
nar a decretar. Ara, però, la 
situació és diferent. L’avenç 
de la vacunació i l’experiència 
acumulada condueixen a un 
escenari en què, amb la pan-
dèmia en fase de risc baix, ha 
de ser compatible recuperar 
les rutines quotidianes i con-
viure amb el virus sense que 
això representi una greu ame-

naça sanitària per al conjunt 
de la població. El moment és 
important perquè les seqüe-
les socials i econòmiques de 
la pandèmia s’han de comba-
tre amb una política econò-
mica expansiva. Els pressu-
postos de l’Estat, a l’espera 
de les esmenes que hi puguin 
introduir els grups parlamen-
taris, en conjunt tenen un 
punt de partida positiu: són 
expansius. El precedent de la 

crisi de 2008, mal resolta amb 
la idea de l’austeritat, ara 
obliga a un canvi de guió per 
trobar una sortida més airosa 
del laberint. Certament que 
els pressupostos només són 
una previsió i que el que real-
ment importa és l’execució, 
però, com a casella de sortida, 
és bo que existeixin recursos 
que permetin, d’una banda, 
teixir una xarxa de seguretat 
que eviti l’exclusió i, de l’al-
tra, empènyer l’economia en 
un moment en què el Fons 
Monetari Internacional ha 
rebaixat lleugerament la 
previsió de creixement d’Es-
panya per a aquest any, però 
la millora per al proper. Amb 
aquesta acceleració és impor-
tant que ningú quedi enrere.

Aixecar restriccions 
en un moment clau

Animals de companyia
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Ramon Casanoves                          

En una sessió solemne el dia 24 d’octubre de 
1971, el secretari general de les Nacions Uni-
des, U-Thant, lliurà al compositor i músic 
català Pau Casals la Medalla de la Pau. Agraït 
i incisiu va correspondre a la distinció amb un 

testimoni impressionant de la seva humanitat i l’estimació per 
Catalunya i per la pau al món. El proper diumenge 24 d’octu-
bre de 2021 farà exactament 50 anys que a la gran sala d’actes 
de l’ONU es van sentir les seves fermes conviccions i la versió 
més emocionant d’El cant dels ocells, sortit del seu instrument 
musical estimat: el violoncel.

Pau Casals digué a l’assemblea amb veu emocionada i tremo-
losa: “Aquest és l’honor més gran que he rebut a la meva vida. 
La pau ha estat sempre la meva preocupació. Ja en la infante-
sa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare, quan jo era noi, 
em parlava de la pau, perquè en aquell temps també hi havia 
moltes guerres. A més, soc català. Catalunya va tenir el primer 
parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I fou al meu 
país on hi hagué les primeres nacions unides. En aquell temps, 
segle onzè, van reunir-se a Toluges per parlar de pau, perquè 
els catalans d’aquell temps ja estaven contra la guerra. Per 
això l’ONU, que treballa per l’ideal de la pau, és en el meu cor. 
Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec que 
he de fer-ho en aquesta ocasió. Tocaré una melodia del folklo-
re català: El cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van can-
tant: ‘Peace, Peace, Peace’ (pau, pau, pau) i és la melodia que 
Bach, Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. I, a 
més, neix de l’ànima del nostre poble, Catalunya”.

Quina paraula més excelsa va eixir de la boca de Pau Casals 
en l’assemblea de l’ONU: Toluges! I va ser en aquelles verdes 
prades i no a dins de la catedral d’Elna, on comtes, bisbes i 
pagesos de tota mena, guiats per l’abat Oliba, van parlamen-
tar i acordar sobre quines mesures urgents calia prendre per 
pacificar el nou país que s’anava fent i ara humiliat per un 
feudalisme sense escrúpols. En un moment que el protago-
nisme dels comtats catalans prenia autonomia, alliberats com 
eren, de les restes de l’imperi carolingi que no havia ajudat 
en la defensa de les fronteres del sud trencades per la invasió  
musulmana.

Recercant en mapes antics l’indret català de Toluges, em 
va sorprendre que el discurs èpic sobre aquest lloc hagi estat  
tan minvat, tot i ser el germinador que va guiar el caminar 
històric de Catalunya, basat en els pactes, les confedera-
cions i el parlamentarisme. Al segle XI, refermats i definits 
la major part dels comtats de Catalunya Vella, esdevinguts 
petits estats, i tal com ja he dit, les insaciables ambicions dels 
senyors feudals que actuaven arbitràriament i sempre a favor 
dels seus interessos, provocà inseguretat i el desordre acampà 
ràpidament arreu. Aquest trànsit cap al feudalisme debilitava 
el poder comtal, el robatori de béns eclesiàstics i la submissió 

violenta dels pagesos, homes lliures que cultivaven la terra i 
ara sotmesos a servitud.

El gran Oliba, abat de Ripoll, de Cuixà, fundador de 
Montserrat i bisbe de Vic, que havia renunciat als drets dinàs-
tics del Berguedà i el Ripollès, tot i ser germà dels comtes Ber-
nat Tallaferro de Besalú i Guifré II de la Cerdanya, liderà amb 
autoritat episcopal i amb el seu tarannà conciliador i diplomà-
tic el moviment de Pau i Treva de Déu, per evitar els robatoris, 
la violència i els desnonaments injustificats. A la trobada de 
Toluges es començaren a forjar les bases d’un nou ordre con-
sensuat, i els fonaments dels pactes i el parlamentarisme de la 
futura nació catalana.

Les paraules de Pau Casals endolciren l’acte a l’ONU. Els 
aplaudiments i les abraçades commogueren a molts, i la solem-
nitat d’aquell moment segurament no va aturar cap guerra,  
però mai més ningú podrà dubtar de la voluntat manifesta-
da per Pau Casals: un clam i desig de pau malgrat totes les 
maltempsades històriques. Aquest clam hauria de perdurar 
com un valuós testimoni per sempre. Ja no calien més parau-
les i aleshores, en un moment màgic, el violoncel de Casals va 
tocar El cant dels ocells: “L’Àliga imperial va pels aires volant i  
cantant amb melodia. / Respon-li el pardal: esta nit és Nadal,  
és nit d’alegria! / Cantava el rossinyol, formós com és el sol, 
brillant com una estrella. / Cantava el cotoliu: ocells veniu, 
veniu, a festejar l’aurora. / La garsa, la griva i el gaig  diuen: 
Ja ve el maig! / Respon la cadernera: Tot arbre reverdeix, tota 
planta floreix com si fos la primavera!”.

TRIBUNA

Toluges infantà el primer parlament

Una veïna de la Vall d’en 
Bas mor en un accident a 
l’eix Vic-Olot, a Manlleu

Decomissen cavalls, 
burros i mules a un 
tractant d’Osona per 
maltractament animal

Mor un motorista en 
un accident de trànsit 
en una pista forestal de 
Muntanyola

Tres emprenedors 
d’Osona aposten pel 
cultiu de pistatxo a la 
comarca

Detinguda per robar 
amb una navalla a una 
botiga de Vic
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L’empresa de 
selecció de perso-
nal nascuda a Vic 
està treballant en 
un projecte que 
permetrà agilitzar 
els processos de 

selecció de personal aplicant 
la intel·ligència artificial. El 
projecte està pressupostat en 
uns 500.000 euros.

PROTAGONISTES

Vic acollirà dis-
sabte la primera 
cursa adaptada 
per a infants amb 
diversitat funci-
onal, discapacitat 

o TEA. Haver-la organitzat, 
el ressò i la feina de sensibi-
lització que suposa ja és un 
primer gran èxit.

Osona i el Ripollès 
han incorporat 24 
nous agents dels 
Mossos d’Esquadra 
en un context en 
què hi ha queixes 

per manca d’efectius. Són 
agents en pràctiques després 
d’haver superat el curs a l’Es-
cola de Policia.

Romy Rossich                
Org. Cursa Adaptada Vic

Joan Ignasi Elena                
Conseller d’Interior

Jaume Alemany                
Soci fundador d’Etalentum

El CAP El Remei-
ABS Vic Sud ha 
celebrat 25 anys 
demostrant un 
fort arrelament als 
barris on dona ser-
vei i amb un elevat 

grau de satisfacció dels usua-
ris. El model d’autogestió per 
part dels professionals va ser 
innovador en el seu moment.

Marta Serrarols                
Gerent del CAP El Remei

Pau Casals va recordar en el seu discurs 
a l’ONU que va ser en aquelles verdes 
prades de Toluges on comtes, bisbes 

i pagesos, guiats per l’abat Oliba, van 
acordar les mesures per pacificar el 

nou país que s’anava fent

Víctor 
Palomar

Diumenge, 
10. Per tradi-
ció, per con-
vicció i per 
plaer soc dels 

que va a comprar diaris –sí, 
si tinc temps en llegeixo més 
d’un i si pot ser que tinguin 
línies editorials diferents– a 
la llibreria de tota la vida. Fa 
uns dies a la porta hi va apa-
rèixer el temut cartell d’“Es 
traspassa”. Cada cop queden 
menys punts de venda de dia-
ris i cada jubilació o traspàs és 
un forat a la línia de flotació 
dels mitjans de comunicació 
escrits i un entrebanc més per 
als que ens agrada llegir diaris 
en paper. A la llibreria Dalfi, 

un dels pocs punts de venda 
que queden al sud de Vic, 
s’ha produït un petit miracle. 
Gràcies a un bonic projecte 
d’ADFO, que té moltes idees 
per mantenir viu el negoci, 
ens podrem continuar embru-
tant els dits de tinta negra 
mentre fullegem el diari.    
Dimarts, 12. Pere Aragonès 
anuncia la fi de la majoria de 
les restriccions vigents per 
la pandèmia. Sembla que tot-
hom té ganes de normalitat, 
però a la redacció ens sorprèn 
el resultat d’una enquesta 

entre els lectors d’EL9NOU.
CAT en què una majoria seria 
partidària d’esperar. La pan-
dèmia ens ha ensenyat que 
si ens refiem massa, acabem 
fent passes enrere.   
Dimecres, 13. La regidora 
d’ERC a Vic Sandra Quílez 
deixarà el càrrec i serà subs-
tituïda per Albert Palou. Un 
cop es consumi aquest relleu 
i el de Susagna Roura, de 
Junts, hi haurà hagut cinc 
electes que no hauran aca-
bat el mandat per diferents 
motius: tres de Capgirem, un 

de Junts i un d’ERC. Quílez 
plega per implicar-se en la 
junta de Vic Comerç. Tot i 
que podria ser compatible 
legalment, ha preferit no 
barrejar responsabilitats. Una 
decisió encertada. 
Dijous, 14. Amb la inaugura-
ció de les obres de reforma 
de l’Espai ETC de Vic es posa 
fi a les vergonyoses deficièn-
cies que arrossegava des de 
feia anys aquest equipament 
cultural de Vic: des de gote-
res fins a problemes amb la 
calefacció o la nul·la acces-
sibilitat per a persones amb 
problemes de mobilitat. Ara 
cal omplir-lo d’activitat cul-
tural i que serveixi per atrau-
re públic de tota la ciutat. No 
cal competir amb L’Atlàntida, 
es poden complementar. 

De les restriccions  
a la venda de diaris

A correcuita



OPINIONOU9EL

No. Definitiva-
ment, no. La ciutat 
de Vic no creu en 
les biblioteques. 

La creació de la nova biblioteca 
està donant l’oportunitat de seguir 
els manifestos, pautes i recoma-
nacions internacionals sobre els 
serveis de biblioteques públiques, 
però lluny d’això l’actuació políti-
ca municipal sembla anar en una 
direcció ben contrària.

Només cal llegir l’informe que 
el 2019 van redactar la Federació 
Internacional de Biblioteques i les 
seves associacions per a Karima 
Bennoune –relatora especial de 
l’ONU sobre drets culturals–, per 
adonar-se de la ceguesa que mena 
la política de biblioteques de la 
ciutat.

Però no cal anar tan lluny: Vic té 
més de 47.000 habitants, i la mit-
jana de biblioteques públiques a 
la Unió Europea és d’una per cada 
6.200. A Espanya és d’una per cada 
10.000. El càlcul és fàcil.

Xifres a part, cal tenir en comp-
te que per als municipis de més de 
30.000 habitants, el concepte és el 
de xarxa urbana municipal, amb 
més d’una biblioteca, amb bibli-
oteques centrals i altres de proxi-
mitat, i amb una diversificació de 
serveis i funcions per respondre 
als reptes socials i culturals que 
presenta la realitat de la població 
actual i futura de les nostres ciu-
tats.

El demà de les nostres ciutats es 
forja en les polítiques d’avui.

Biblioteques? 
No, gràcies

Víctor 
Sunyol

SI...

El Consell per la República ha organit-
zat unes eleccions que tindran lloc a finals 
d’aquest mes. És probable que molta gent no 

sàpiga ben bé què és el Consell. També és probable que enca-
ra molta més gent se senti allunyada d’aquesta institució. I 
no només em refereixo a persones no independentistes, sinó 
també a molts independentistes. Penso que cap d’aquestes 
dues qüestions són menors i que, per això mateix, hauria de 
preocupar seriosament els seus promotors. 

El Consell per la República neix fruit de la repressió que 
l’Estat espanyol exerceix contra el moviment independentis-
ta. Més de tres mil represaliades en són testimoni. Poc des-
prés de l’exili del president Puigdemont, i altres membres 
del govern i Parlament català, a març de 2018 neix aquesta 

institució que en el capítol 1 del seu reglament fundacional 
afirma tenir “per objecte impulsar les activitats de caràcter 
polític, social, cultural i econòmic destinades a la implanta-
ció i materialització d’un estat independent a Catalunya en 
forma de República”. Els fundadors es van marcar un objec-
tiu claríssim: arribar al milió d’adherits. El mateix president 
Puigdemont afirmava, en una entrevista al diari danès Der 
Nordschleswiger publicada el 6 de novembre de 2018, que 
el Consell per la República s’activaria quan assolís l’objec-
tiu del milió d’adherits. Tres anys després, el Consell no ha 
assolit el 10% d’aquest objectiu: poc menys de 100.000 per-
sones són les que podran votar i escollir qui formarà part de 
l’Assemblea de Representants que esdevindrà el Parlament 
del Consell per la República. Una minsa part del cens català. 
Amb una participació del 53,54%, en les darreres eleccions 

a Catalunya hi van participar 2.874.610 catalans i catalanes. 
Tinc la sensació que seguir per aquest camí no només empe-
titeix, i molt, el moviment independentista sinó que l’allu-
nya d’aquelles persones que sense ser independentistes no 
tenen res en contra del moviment independentista.

No només això. Resulta que la pràctica totalitat dels can-
didats tenen algun tipus de vinculació (més o menys orgàni-
ca) amb el mateix partit polític que Puigdemont presideix. 
Partit que per guanyar eleccions ha explotat, tant com ha 
sabut, el valor simbòlic que molts independentistes ator-
guen al president. Malauradament, el president a l’exili ha 
optat per quelcom impossible: ser el president i candidat 
d’un partit polític i, alhora, liderar una institució que hau-
ria d’anar molt més enllà d’aquest partit. Són rols del tot 
incompatibles. De fet, són rols tan incompatibles que pràc-
ticament només aquells i aquelles que se senten propers al 
seu partit es poden sentir propers al Consell. I és una llàsti-
ma, perquè si no fos així molta més gent podria sentir-se’n 
pròxim i, aquest, podria assolir la legitimitat que requereix.

Joan Coma Roura  
Sociòleg

El president a l’exili ha optat per 
quelcom impossible: ser  

el president i candidat d’un partit 
polític i, alhora, liderar una 
institució que hauria d’anar  

molt més enllà d’aquest

Des d’AFMADO (Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer d’Osona) apostem per fer un treball de 
divulgació sobre la millor manera de relacionar-nos 
amb la gent que pateix algun tipus de demència o 
deteriorament cognitiu, ja que és la base per acon-
seguir esdevenir una societat amiga de la demència.  
La primera pauta de comunicació que vam compar-
tir va ser “Parlar d’una forma clara i senzilla”; ara hi 
afegim “Tractar amb dignitat”.

Una de les conseqüències més evidents d’aquesta 
malaltia és que ens obliga a modificar la manera en 
què fins ara ens hi comunicàvem, si volem aconse-
guir una comprensió efectiva. De mica en mica anem 
deixant de comprendre els seus missatges, alhora 
que estem cada vegada més convençuts que mol-
tes vegades no ens entenen. Això, sovint, té com a 
resultat alteracions conductuals en les persones que 
tenen la malaltia –perquè no responem a les seves 
necessitats– i esgotament emocional en nosaltres.

Si amb el col·lectiu de la gent gran en general hi ha 
massa sovint un tracte infantilitzador, adreçant-nos-
hi de forma paternalista, com si fossin nens petits, 
amb la gent amb demència això s’accentua i acaba-
va convertint-se en el to comunicatiu més usual. Al 
desconèixer com poder fer una comunicació efecti-

va, emprem un discurs infantilitzador, pensant-nos 
que així ens entendran millor.

L’ús dels diminutius, n’és un clar exemple. Cre-
ieu que si no poden entendre el significat de tassa, 
entendran el significat de tasseta? O si poden enten-
dre el significat de manta els farà sentir millor sen-
tir que ens hi adrecem amb el mot manteta? Com els 
farà sentir que ens hi adrecem com si fossin nens 
petits? 

Recordem que aquesta malaltia modifica la comu-
nicació, passant d’un relació en què la raó és la que 

orienta el missatge a una relació en què és l’emoció 
la que sempre es percep i la que acaba determinant 
el grau de comprensió. L’emoció arriba a través de 
la comunicació no verbal (influïda pel meu estat 
emocional). En les expressions infantilitzadores, el 
to de veu i l’ús dels diminutius fan arribar un mis-
satge paternalista. Potser no entendran el que els 
estic dient, però sí que sentiran que m’hi adreço 
com si fossin nens i no entenguessin res. Són gent 
gran desorientada i confosa, però ni són nens, ni 
són tontos.

Malauradament, se sent a dir moltes vegades 
en familiars i coneguts l’expressió “són com nens 
petits”. Res més lluny de la realitat! Són persones 
adultes, amb una identitat pròpia forjada amb el 
pas dels anys, que els ha generat una història vital 
pròpia i que fa que interpretin tot el que senten en 
funció de la mateixa i que reaccionin d’acord amb la 
seva personalitat. Així com en els nens tot està per 
escriure i descobrir i són esponges que absorbeixen 
coneixements i sensacions, en una persona gran amb 
una demència, la història ja està escrita, la capacitat 
d’aprendre es perd i només es fan interpretacions 
lliures, i moltes vegades inconnexes, d’una vida que 
ha estat plena i amb sentit. 

Són persones grans amb una malaltia. Però no 
podem deixar que la malaltia els defineixi. Ja és 
prou dur haver de patir aquesta malaltia degenerati-
va perquè a sobre la societat no els reconegui la seva 
identitat com a persones adultes. Malauradament, 
avui encara no podem evitar que la malaltia els faci 
perdre la memòria, però nosaltres sí que podem evi-
tar que també perdin la seva dignitat com a éssers 
adults amb tots els drets.

Per tant, evitem infantilitzar el discurs. Quan hi 
parlem tractem-los com el que són, persones adul-
tes. No els fem perdre també la dignitat.

Recordem, nosaltres que podem, que la demència 
és la malaltia del cervell que es tracta amb el cor!

Més informació a <afmado.com>.

Teresa Duran  
Associació de Familiars i Malalts  
d’Alzheimer d’Osona (AFMADO)

Pobles amics de la demència

Són persones grans amb una 
malaltia, però no podem deixar 

que la malaltia els defineixi
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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 €.

Divendres, 15 d’octubre de 2021 27

U n  d ’ a q u e l l s 
estudis que no 
se sap gaire qui 
els fa ni amb 

quines intencions ni metodolo-
gia va destacar el 2017 que ens 
passem quatre anys de la nostra 
vida fent cua. Al Ripollès no som 
massa de fer cues, sinó més aviat 
al contrari. Si en cap de setmana 
agafem la carretera en direcció 
a Barcelona, sol ser quan els cot-
xes pugen cap a la comarca, men-
tre que a l’hora de tornar coinci-
deix amb el moment que molts 
vehicles en marxen. O sigui que 
les cues van en direcció inversa 
als ripollesos.

Però de vegades també ens 
afecten. Si un diumenge a la 
tarda circulem per l’N-260 o la 
C-17 és bastant possible caure 
en aquell parany on sovint afir-
mem amb sornegueria que tant 
els agrada quedar atrapats als 
barcelonins. Pel pont de la Mer-
cè els cotxes que volien entrar 
a Ripoll per l’accés nord de la 
variant van trobar-se la Policia 
Local que els ho impedia i els 
obligava a patir mitja hora de 
cua per fer-ho per l’accés sud, 
encara que fossin veïns de 
Ripoll o circulessin en direcció 
a Sant Joan. Dies més tard un 
comunicat de l’Ajuntament de 
Ripoll responsabilitzava mis-
teriosament el Servei Català 
de Trànsit d’aquell control. Els 
fotuts, però, els que van sumar 
mitja hora més als anys –siguin 
quatre, tres o dos– de cues en 
la seva vida. I amb l’afegit de 
la benzina inútilment cremada 
que es consumeix en aquestes 
circumstàncies.

L’art  
d’esperar

Jordi 
Remolins

L’ESTERNUT

L’Ajuntament de Manlleu ha aprovat una 
moció a favor de la construcció de l’esta-
ció per transportar mercaderies amb tren. 

És una iniciativa intel·ligent i ambiciosa que representa un 
trencament de l’actitud davant del ferrocarril transpirinenc: 
es passa d’un plantejament reactiu, és a dir, només queixar-
se, a un de proactiu, amb una iniciativa que els gestors fer-
roviaris han de veure amb bons ulls al millorar el compte 
d’explotació de l’R3.

Si es repassa la història de les queixes pel transpirinenc, es 
veu que majoritàriament sempre han seguit el mateix esque-
ma; després d’anunciar una actuació perjudicial per la línia 
s’han generat un seguit d’acords municipals, declaracions 
enutjades i piulades, més o menys curioses, però una vegada 
passada la tempesta queden en no-res i fins la propera. En el 
millor dels casos Renfe i Adif després de molt temps i com si 
fos un favor es dignen a pressupostar actuacions imprescin-
dibles per a la seguretat de la línia. Aquesta manera d’actuar 
dels responsables del ferrocarril té la seva lògica: l’R3 difí-
cilment aplegarà multituds per reivindicar-la. Per això no 
els mereix la mateixa atenció que un transport metropolità 
amb molta capacitat de mobilització. L’esquema és la típica 
acció/reacció amb dos passos enrere i un endavant, que per-
petua un servei ferroviari amb els mateixos paràmetres de 
fa molts anys amb una política d’anar tirant i tapar forats. 

Va en el mateix sentit un estudi recent sobre el Ferrocarril 
Transpirinenc, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Planteja que l’R3 tingui doble via fins a Manlleu i Torelló 
amb l’objectiu de donar servei ferroviari a Olot i la Garrotxa. 

Amb el túnel de Bracons, Olot té connexió via ràpida amb 
Osona i les estacions de tren més accessibles són Manlleu i 
Torelló. Aquests dos municipis es poden convertir en l’es-
tació ferroviària d’Olot. Que arribi la doble via a aquests 
municipis també milloraria el servei ferroviari del Ripollès 
i la Cerdanya. La fiabilitat d’un ferrocarril és inversament 
proporcional a la longitud del tram de via única. 

Una altra iniciativa, aquesta plantejada a principis de 
setembre, és fer arribar el tren a Andorra. En aquesta reunió 
i després de veure al llarg del temps les diferents propos-
tes, es van exposar les alternatives que ara es troben sobre 

la taula. Pere Macias, coordinador del pla de Rodalies de 
Renfe a Catalunya, va defensar un ramal del transpirinenc 
de la Cerdanya a la Seu d’Urgell i d’aquí a Andorra. Aques-
tes iniciatives sorgeixen en un bon moment; per una costat 
hi ha molts diners dels fons europeus i per l’altre es troben 
dins de les estratègies, tant de la Unió Europea (Pacte Verd 
Europeu) com d’Adif (Rail Route), que amb l’horitzó del 
2050 volen arribar a zero emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle per lluitar contra el canvi climàtic. Una baula impor-
tant és impulsar el ferrocarril per sobre del transport per 
carretera. L’escenari és positiu, la UE i Adif han marcat un 
camí fins al 2050 i també hi ha diners. Seria lamentable que 
aquesta oportunitat es perdés per manca de propostes del 
territori.

Pere Jordi Piella  
Membre de Ripollès Existeix

Manlleu, Olot, Andorra i el tren
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Ens passem quatre 
anys de la nostra 

vida fent cua

Un estudi planteja la doble via de 
l’R3 fins a Manlleu i Torelló perquè 

siguin l’estació de la Garrotxa
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L’11 de març de 2020, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va decretar la pandèmia 
mundial pel coronavirus, derivada d’una malaltia 
pel SARS-CoV-2, que ha comportat una crisi huma-
nitària de grans dimensions amb una afectació a 
milions de persones a escala mundial. Aquesta crisi 
sanitària també ha comportat una crisi econòmica i 
social i els poders públics han de fer tot el possible 
en el que estigui al seu abast per poder donar res-
posta a la greu situació provocada per aquesta afec-
tació. I això és el que estem fent des de la Diputació 
de Barcelona. Aquests dies particularment ajudant 
governs locals de més proximitat, els ajuntaments, 
amb una injecció de diners per refer la seva econo-
mia, continuar prestant els millors serveis i, sobre-
tot, evitar deixar ningú enrere. 

Amb una manera de fer política que és la del 
compromís i proximitat amb els problemes reals, 
la Diputació de Barcelona ha aprovat el programa 
específic de resiliència local de la seva demarcació, 
amb una dotació especial de més de 50 milions d’eu-
ros. Un ajut que ha de possibilitar que inversions, 
plans i projectes puguin tirar endavant i, al seu torn, 
afavorir la reactivació econòmica de tot el territo-
ri. Ajuts que tenen un impacte en la seva totalitat 
degudament estudiats en la mesura que el reparti-
ment d’aquests fons lògicament està basat en una 
equitat poblacional, però també territorial.

Aquests recursos s’han activat ja per als municipis 
del conjunt de la demarcació de Barcelona, i per tant 
també per als de la comarca d’Osona, que em perme-
tran que sigui d’allò del que avui especialment vull 
escriure també. Són recursos que tenen com a objec-
tiu principal la reactivació econòmica de tots els 
pobles, viles i ciutats de les comarques barcelonines, 
així com la reducció de les desigualtats existents. I 
això és així en la mesura que el pla majoritàriament 
està destinat a inversions no només vinculades a 
aquesta reactivació econòmica en sentit transver-
sal, sinó també a la lluita en la mitigació del canvi 
climàtic, l’atenció a les persones, la transformació 
digital... I és justament per això que avui els vull 
escriure sobre aquest pla però també sobre quelcom 
molt lligat a aquesta reactivació econòmica, cohesió 
territorial, transformació digital... de la qual estem 
parlant. Sovint pensem en els recursos en sentit 
econòmic, com és lògic. Però als nivells de govern 
supramunicipal, i molt especialment, la Diputació 
de Barcelona, a més d’aquests, comptem també amb 
importants recursos de caràcter més material i tèc-
nic encara. I això des de l’àrea que tinc l’honor de 
presidir en aquesta institució ho veiem cada dia de 
forma ben palpable. En efecte, des de l’àrea d’Inno-
vació, Governs Locals i Cohesió del Territori, com de 
fet el seu nom indica, treballem tot sovint en progra-
mes amb el món local, i també particularment amb 
el món local i el teixit associatiu osonenc, que són 
clara mostra d’això que estic dient. I que val la pena 
posar-ho en valor, ja que els municipis en són bons 
coneixedors i ho valoren ben especialment, però no 
sempre a nivell de carrer hi arriba plenament, ja que 
molts d’aquests són programes i serveis prestats en 
inversió interna i organitzativa, o en proves pilot 

per testejar nous serveis que després s’eixamplaran 
al conjunt del territori.

A Osona en tenim diversos exemples, però no 
només dels serveis ordinaris o més bàsics prestats 
per la Diputació envers els municipis i altres ens 
locals de la comarca, com podrien ser accions for-
matives ben variades per capacitar més i millor 
els professionals que presten serveis al món local, 
o l’assumpció de les nòmines o la defensa jurídica 
dels ajuntaments passant pel manteniment d’eines 
informàtiques i tecnològiques diverses. Avui vol-
dria posar en valor projectes més singulars que s’es-
tan realitzant des d’aquesta àrea a la comarca, i que 
permeten perfectament compatibilitzar ajusts eco-
nòmics com els que acabo de presentar amb aquests 
altres especialment més innovadors. Així, per exem-
ple, podria destacar una col·laboració efectiva ja 

entre la Diputació i el Consell Comarcal d’Osona 
per al reforç de les estructures internes, pensant 
a poder garantir llocs clau a dins de cada ajunta-
ment que molts cops estan vacants i són difícils de 
cobrir malgrat ser cabdals per un bon funcionament 
intern: secretaria-intervenció, enginyeria, arquitec-
tura, en són uns bons exemples. Combinant-ho tam-
bé amb programes de captació i retenció del pro-
pi talent del territori, apostant per una formació 
estratègica i molt basada en el coneixement.

En aquest sentit, i més en el terreny de la innova-
ció d’abast més general, podria parlar de la nostra 
col·laboració que s’està fent efectiva amb estratè-
gies de la mateixa comarca i que ens demanen el 
nostre suport per coadjuvar a tirar endavant, com 
per exemple el Pacte per a l’Agenda d’Innovació de 
Manlleu. O també en el terreny de la digitalització, 
on molts municipis en aquests darrers temps pan-
dèmics han pogut treballar en bona part també en 
format més digital mercès al projecte setDIBA de 
digitalització local, un programa que volem fer créi-
xer més encara per capacitar no només el món local 
sinó la ciutadania en les seves relacions administra-
tives digitals per defecte. En clau tecnològica, i més 
enllà de programes Smart per a la ciutat de Vic en 
els quals treballem, estem plenament immersos en 
accions concretes de l’Àrea 5G a la Catalunya Cen-
tral, impulsada per la Generalitat i la nostra àrea, 
però també per un potent conjunt de municipis i 
entitats del sector privat, treballant en pro d’una 
efectiva col·laboració público-privada en un camp 
on aviat es concreten més mesures encara. Però no 
només en el context 5G d’àmbit territorial i comar-
cal, sinó apostant per mesures concretes que sur-
ten dels mateixos municipis, com presentàvem fa 
pocs dies a Rupit i Pruit amb un experiència molt 
interessant de 5G Rural basada molt especialment 
en l’àmbit mediambiental i agrícola, i que prope-
rament presentarem al Congrés Smart City de 
Barcelona 2021.

Són aquests alguns dels projectes en els quals 
estem treballant i que podem ja anar concretant 
accions. Altres molt vinculats també amb la cohesió 
territorial sortiran d’una fase d’estudi i programa-
ció i començaran a veure la llum molt aviat. I això 
sense deixar de banda alguns dels que són sempre 
motiu de preocupació, esforç i dedicació, per coad-
juvar a resoldre’ls, com el tema de les telecomuni-
cacions al nostre territori, on sovint més que una 
acció general cal resoldre qüestions ben puntuals i 
singulars, i on els nostres tècnics hi estan, i estaran, 
sempre especialment amatents per fer-ho possible.

Projectes, accions i mesures totes, doncs, com 
veuen, que lliguen plenament amb aquell altre 
objectiu que és construir una Catalunya d’una sola 
velocitat. D’això en som plenament conscients i en 
aquest sentit des de la Diputació de Barcelona hi 
treballem cada dia, i ben especialment com a dipu-
tat forma part del meu objectiu de govern en aques-
ta institució, treballant ben especialment per les 
nostres comarques i molt particularment també per 
la d’Osona.

I és que per afrontar els reptes del futur necessi-
tem una societat i un país cohesionats, però també 
unes administracions compromeses a fer possible 
un canvi que ens asseguri un model de creixement 
intel·ligent i sostenible, la reducció de les desigual-
tats i una governança més horitzontal i democràti-
ca.

Josep Arimany  
Diputat de l’àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial 
de la Diputació

Progrés, cohesió i benestar, la prioritat

Per afrontar els reptes del 
futur necessitem una societat 

i un país cohesionats, però 
també unes administracions 

compromeses a fer-ho possible
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La nostra llengua

Massa sovint sentim dir que cada vegada es parla 
menys el català. Pot ser que els que sí el parlem ens 
oblidem de fer-lo present sempre i fins i tot que 
se’ns noti que som catalans. Ho dic perquè recor-
do molt bé que quan viatjava per terres castella-
nes em deien que es notava molt que era català. Jo 
sempre els responia que no feia res per dissimular-
ho. Aconseguir que la nostra llengua estigui més 
present és cosa de tots. Alguns es creuen que par-
lar castellà fa més fi i molts catalans que viuen a la 
part alta de Barcelona s’obliden que són catalans. 
És veritat que va haver-hi uns anys que de molts 
llocs d’Espanya vingueren a treballar a Catalunya. I 
l’educació que vam rebre els catalans era que sem-
pre que en algun grup n’hi hagués algun d’ells, per 
respecte, els parlaríem en castellà. A les escoles ens 
educaren, durant la repressió franquista, en cas-
tellà. Amb algunes excepcions, sobretot en esco-
les religioses, on les classes podien ser en castellà 
però en les converses dominava el català. Però ara, 
de tots els que vingueren aquells anys en queden 
pocs i els seus fills, nascuts a Catalunya, deurien 
per respecte als catalans, pel mateix respecte que 
tinguérem pels seus avis i pares, parlar la nostra 
llengua. Pot molt ben ser que nosaltres siguem, 
en part, culpables que no sigui així perquè la nos-
tra tendència és passar-nos al seu idioma quan ens 
parlen. No, no seria cap falta d’educació ni de des-
consideració seguir parlant en català, sabem molt 
bé que ens entenen i per tant amb constància per 
part nostra segur que els facilitaríem un aprenen-
tatge més fluid. Sempre hi haurà qui no voldrà pas 
entendre la necessitat de correspondre. Aquest són 
els que nosaltres més hem d’insistir a no deixar-nos 
portar en seguir la seva manera de fer. En tot cas, 
ara, serien ells que, per educació, haurien de parlar 
en català. La identitat d’un país, si no la volem mal-
metre, és la llengua i també els costums. Si volem 
que els nostres costums i tradicions es mantinguin 
hem de començar per reforçar la parla de la llen-
gua. Cap país ha de renunciar-hi i els vinguts de 
fora sempre mereixeran el nostre respecte, però els 
nascuts aquí han de ser conscients que viuen en un 
país amb llengua pròpia i per tant han de respec-
tar-la, i la primera mostra de respecte és fer tot el 
possible per parlar-la. Per part nostra és necessari 
que ens hi esforcem. Entenem que alguns segui-
ran, en el seu cercle, parlant el seu idioma matern. 
A mesura que hi hagi un canvi generacional dels 
nouvinguts hem de fer que el seu catalanisme 
sigui la mostra de la seva identitat, que no vol 
pas dir que hagin de perdre la memòria dels seus 
orígens, però fer-los capaços de valorar on es van 
establir els seus passats. La convivència entre cata-
lans i nouvinguts es va fer palesa des del primer 
moment. Sí, potser amb alguna excepció, no podem 
negar-ho. Però qualsevol excepció no pot desvirtu-
ar la realitat d’acolliment. Entre tots es va fer una 
Catalunya més pròspera. Entre tots, sense excepci-
ons ni gràcies a ningú en particular. Per tant, quan 
s’ha donat aquesta convivència i prosperitat, el país 
té dret a exigir que qui hi viu s’hi identifiqui plena-
ment. Això no és possible sense conèixer i viure la 
llengua i els costums.

Josep M. Perramon i Colomer
Tona

Pau Gasol, el nou botifler

El millor jugador de bàsquet català de la història 
anuncia la seva retirada al Liceu amb castellà, com 
ho podia haver fet en català o anglès. Suposo que 
en aquesta ocasió Gasol va triar el castellà per arri-
bar al màxim de seguidors, periodistes i patrocina-
dors. Alguns raonaments nacionalistes consideren 
aquest fet una profanació del Liceu, les crítiques 
inunden les xarxes. Em pregunto per què el Barça 

no juga només amb jugadors del planter que par-
lin català. Està molt bé que el FC Barcelona s’hagi 
posat al costat del procés, però aleshores s’ha de 
ser coherent i rebutjar els jugadors que no siguin 
catalans purs. Ens agradi o no a Catalunya hi ha 
dos llengües oficials: català i castellà, i que cadascú 
empri la llengua que vulgui. L’independentisme fa 
sentir exclosos els qui pensen diferent. Ningú pot 
dubtar a hores d’ara que els nostres polítics són uns 
estafadors que anaven de farol i no havien preparat 
res i que no hi havia pla B, ni estructures, ni con-
trol de territori, ni reconeixement internacional, ni 
finançament… I en democràcia, les coses funcionen 
per majories. Confiem que sorgeixi alguna ment 
lúcida darrere el llacet i els somriures que enten-
gui que no hi haurà república si no és amb una cla-
ra majoria i busqui seduir els constitucionalistes, 
amb propostes reals, en comptes d’estigmatitzar-
los. I que la seva suposada llibertat d’expressió no 
acabi per anul·lar la nostra només perquè pensem 
diferent.

Núria Cortinas 
Folgueroles

Viure

De vegades descobreixes sensacions que són tan sen-
zilles que no t’ho creus. No fa massa que vaig pensar 
que viure només és el moment que vius. De cop, em 
deia a mi mateix que no podia ser tan fàcil! O sigui, 
calia oblidar els pensaments diaris de tot allò que 
ens envolta, per viure l’instant que tens davant del 
nas i que quasi mai no el veus! Ja sé que molta gent 
opinarà diferent. No passa res. No es tracta d’una 
opinió, només explico un sentiment que em sembla 
molt real, tan potent que encara no me’l crec. Tots 
tenim molts problemes, i què? Forma part del viure. 
És curiós com fugim del nostre present més imme-

diat. Fins i tot quan vivim de la prova més cruel per 
l’ésser viu com és l’adeu d’un ésser estimat. Som 
incapaços d’entendre aquell moment però que tots 
sentim que tard o d’hora ens arribarà. Pensem en el 
seu passat i el seu futur inexistent, però el fet da-
vant dels nostres ulls és un altre. No sabem viure el 
moment real, però la vida segueix endavant. I un dia 
segurament serem capaços de descobrir-ho. Doncs 
això, viure de nou, captar els moments que la vida 
potser et regala i tu encara ets incapaç de veure-ho 
o sí!

Albert Altés Segura 
Llançà/Vic

Recordança

Ja hem celebrat els cent anys de la Pasqua del vene-
rable pare Joan Collell Cuatrecasas, sacerdot diocesà 
i fundador de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús. 
Donem les gràcies a tots els que ens heu acompa-
nyat. És bonic sentir l’adoctrinament d’un sacerdot 
de Vic, que havia trepitjat els mateixos carrers que 
ara fem nosaltres. Ho han fet tot cantant “La bondat 
i l’amor del Senyor duren per sempre” i així serà. 
Continuem demanant doncs al Senyor que miri la 
nostra ciutat de Vic perquè aviat puguem veure a 
aquests compatricis als altars, Vic terra de sants i 
savis, ofenosa i treballadora, lloc on la santedat de 
molts compatricis hi ha fet estada. Terra també de 
savis, cosa contrastada en el conegut llibre Glòries 
vigatanes, escrit per Carles Costa: com els nostres 
sant Miquel dels Sants i el venerable Joan Collell. 
Siguem amatents a fer el bé i demanem-los que tots 
els qui volem ser bones persones trobem ajut en un 
Déu que perdona i salva. Perquè sols l’amor i l’oblit 
d’una ofensa ens portaran a ser bones persones.

Montserrat Garriga i Sardà
 Vic

Retransmissió dels plens

Els grups municipals de l’Ajuntament de Cente-
lles que signem aquest manifest volem exposar 
a l’opinió pública general i, en especial, a tots els 
centellencs i les centellenques que en el ple mu-
nicipal del dia 22 de juliol passat es va produir un 
greu incident entre la regidora de Fem Centelles 
Sra. Dolors Calm i el Sr. alcalde, com a conseqüèn-
cia del qual l’esmentada regidora va abandonar la 
sessió. Des d’aquell mateix moment, i sense que la 

sessió hagués acabat formalment, es va donar or-
dre perquè el ple es deixés de gravar i de transme-
tre en línia i en directe per la plataforma YouTube. 
No sabem els motius que justifiquen que, un cop 
passats més de dos mesos des de l’incident, la gra-
vació d’aquell ple no es fes pública com era habi-
tual. Convé recordar que a Centelles les sessions 
plenàries es graven en l’anomenada videoacta i, 
a part, es retransmeten per televisió en compli-
ment de la normativa aplicable per la pandèmia, i 
també per assegurar el caràcter públic de les ses-
sions. Com que l’aforament del saló de plens s’ha 
vist reduït per poder mantenir la distància entre 
les regidores, la retransmissió televisiva permet 

el seguiment del ple des de casa i ha fet que ara  
segueixin les sessions moltes més persones de les 
que caben a la sala. El fet que es pugui veure des 
de casa, sigui en directe o en diferit, és una bona 
notícia per a la salut democràtica del nostre po-
ble. Al ple del mes de setembre, i quan els grups 
que conformen l’alternativa al govern municipal 
denunciàvem la situació creada per l’incident del 
juliol, vam poder comprovar que el ple no s’es-
tava transmetent. Com que el fet no havia estat 
anunciat als grups municipals, tal com ens sembla 
imprescindible per mantenir la lògica dels plens, 
els representants d’Ara Junts i Fem Centelles 
van decidir abandonar la sala, i van mantenir la 
seva protesta de manera silenciosa a les portes de 
l’ajuntament fins acabar la sessió. La representat 
de Centelles per la República va mantenir-se al ple 
tot i la seva posició igualment contrària a la deci-
sió de no retransmetre en directe els plens a partir 
d’ara. Amb independència del gest legítim de cada 
grup davant de la gravetat dels fets denunciats, 
volem manifestar que la decisió de no retransme-
tre a partir d’ara els plens municipals, pel fet que 
alguns regidors i regidores del govern no vulguin 
assumir l’exposició pública de les seves interven-
cions, tot i que pugui ser legal, ens sembla un greu 
retrocés en transparència i participació democràti-
ca. Que volem mantenir la denúncia dels fets que 
exposem, i per això cridem a un acte de protesta si-
lenciosa de totes les persones que vulguin mostrar 
la seva disconformitat amb la decisió adoptada pel 
govern municipal. Aquest acte es farà davant del 
saló de sessions, amb motiu de la celebració del 
proper ple municipal, presumiblement, el proper 
dia 27 d’octubre.

Alfons Giol, en nom d’Ara Junts per Centelles, 
Fem Centelles i Centelles per la República

Centelles

En totes les cartes enviades a la secció de la Bústia hi ha de constar el nom i els cognoms del 
seu autor o autors, l’adreça, el número de telèfon i el DNI. No es publicaran cartes firmades 
amb pseudònim, inicials o noms genèrics. Si les cartes superen 20 línies, aquest periòdic es 
reserva el dret d’extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, informem a tots els 
lectors que enviïn cartes per publicar en aquesta secció que les seves dades seran incloses en 

un fitxer, propietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de la Catedral, 
2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als lectors de la carta que ens envia. També 
els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades per-
sonals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les per correu o correu 
electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@vic.el9nou.com.
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Mal any per al blat de moro, un 
cultiu que va a la baixa a Osona

Se’n conrea un 40% menys que anys enrere i es destina tot a farratge per als animals
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Un moment de la collita del blat de moro, a principis d’octubre, a Manlleu

Vic

Isaac Moreno

Acabada la collita del blat de 
moro la conclusió és que la 
temporada no ha estat bona 
per a aquest cereal a la Plana 
de Vic. L’escassetat d’aigua ha 
fet que se n’hagin ressentit 
qualitat i quantitat, dos con-
ceptes que en el cas del blat 
de moro van lligats. Des del 
sector també apunten, fins i 
tot, que el blat de moro i el 
blat són vasos comunicants i, 
d’aquesta manera, quan una 
collita va bé (com ha estat 
aquest any el cas del blat) 
l’altra és dolenta. De totes 
maneres, més enllà de la 
imatge bucòlica de les postes 
de sol a cavall dels mesos de 
setembre i octubre, Osona fa 
anys que ha deixat de ser una 
terra propícia per al panís i el 
que se sembra aquí es destina 
pràcticament tot a farratge. 
En èpoques de bonança una 
part de la collita es venia com 
a gra a les fàbriques de pinso, 
però la producció d’Osona 
és actualment insuficient 
per donar-hi aquest altre ús. 
El gra que s’utilitza per al 
pinso ve d’altres zones més 
productives, principalment 
França. Ara bé, la situació 
global ha fet incrementar els 
costos d’importació i aquest 
és un dels motius que han fet 
créixer el preu del pinso i, per 
tant, els costos de producció 
als ramaders. 

La Plana, de fet, està 
seguint els mateixos pas-
sos que va fer el Lluçanès 
anys enrere. Allà ja no se 
n’hi cultiva ni una hectàrea, 
expliquen fonts del sector, 
i els pagesos han substituït 
el blat de moro per altres 
farratges com pot ser el sor-
go. El panís és un cultiu de 

regadiu i els pagesos, aquí, ho 
fien en bona part a la pluja. 
Als indrets on es produeix 
blat de moro amb intensitat, 
com poden ser les terres de 
Lleida, Castella o França, es 
fa amb un sistema de regadiu 
per donar garanties a la plan-
tació.

Amb un estiu eixut com 
el que hem passat té lògica 
que no hagi estat favorable 
a aquest cereal. Sense aigua 
i amb un bon substitut per 
fer farratge, hi ha hagut un 
tercer element, i segurament 
definitiu, per renunciar a 
plantar blat de moro: els sen-
glars.

Tot plegat fa que aquí es 
cultivi actualment el 30% 
o 40% del panís que s’havia 
conreat anys enrere i tot es 
destina a farratge. Al mateix 
temps que el cull, la màquina 
el tritura, com es veu a la 
fotografia. Tot el producte 

s’amuntega en els silos, com 
s’han anomenat sempre a 
pagès. Un cop ha fermentat 
és un bon aliment per al bes-
tiar.

D’aquesta manera, les 
fàbriques de pinso no com-
pren ni un gra als pagesos de 
la Plana. L’adquireixen, prin-
cipalment, a França. A Lleida 
són autosuficients i el que 
els falta el compren a Caste-
lla. El blat de moro castellà, 
però, no viatja més enllà de 
Ponent i, per tant, no arriba 
a la Plana. I, per tant, queda 
el de França, on es produeix 
en grans quantitats, o el que 
pot arribar per exportacions 
marítimes, ja sigui de l’Àsia 
o de l’Amèrica del sud. I la 
importació no és ni senzilla 
ni barata. 

Aquest any a França s’han 
trobat amb precipitacions en 
l’època de la collita i, per tant, 
encara no el tenen a punt per 

exportar. A això cal sumar-hi 
l’increment dels costos del 
transport per l’augment de 
l’energia o el fet que, arran 
de la pandèmia, grans grups 
inversors s’hagin dedicat a 
especular amb el cereal. Per 
acabar-ho d’adobar, el mercat 
internacional treballa amb 
dòlars i el canvi euro/dòlar 
afavoreix ara mateix la mone-
da americana. 

El preu incrementa, però 
de la mateixa manera que els 
ramaders han trobat el sorgo 
com a cereal substitut per 
donar menjar als animals, a 
les fàbriques de pinso no és 
tan senzill canviar les fórmu-
les i trobar una opció alter-
nativa que s’adeqüi a la dieta 
del bestiar. Per tant, s’han de 
gratar la butxaca i tot plegat 
acaba revertint en el preu al 
ramader i, si la cadena seguís 
la lògica, en el consumidor 
final.

Greenpeace denuncia 
els efectes de la 
ramaderia industrial

Vic Greenpeace ha presentat 
un estudi aquest dijous sobre 
els efectes de la ramaderia 
industrial en la crisi climàti-
ca a tot Espanya. L’organit-
zació ecologista alerta que la 
indústria catalana és la que 
més efectes té sobre el medi 
ambient. Catalunya és on hi 
ha més ramaderia intensiva 
(el 100% en el cas del porcí 
i l’aviram), tot i que s’ha 
vist superada per l’Aragó en 
el nombre de caps de porcí 
(8,7 milions a l’Aragó i 8,07 
a Catalunya). Només Múrcia 
supera Catalunya com la 
comunitat amb més nitrats 
d’origen animal a l’aigua.

Fires de Santa Teresa 
i de l’Ovella, aquest 
divendres, a Ripoll

Ripoll El carrer Jacint Verda-
guer acull aquest divendres 
al matí una nova edició de 
la Fira de Santa Teresa i Fira 
Catalana de l’Ovella. La mos-
tra de bestiar s’obrirà a 2/4 
de 10. A partir de les 12, a la 
plaça de la Lira, s’hi farà la 
Gala de les “R”, de l’Associ-
ació Producte del Ripollès, 
i acte seguit es repartiran 
els premis del concurs de 
bestiar. La fira es completa 
amb parades d’artesania i un 
mercat.

Assemblea de CCOO 
a Campdevànol sobre 
el sistema de pensions

Campdevànol La secretària 
general de CCOO a les comar-
ques gironines, Belén López, 
presidirà l’assemblea oberta 
que el sindicat a convocat a 
Campdevànol per informar 
sobre la reforma del sistema 
de pensions. Es farà aquest 
divendres en dues sessions, a 
2/4 d’11 del matí i a les 4 de la 
tarda, a La Confiança.

Llotja de Bellpuig (11-10-21)

CONILL: 2,18 (=)
POLLASTRE VIU: 1,01 (+0,06) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,71 (+0,09) – 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 (8-10-21) 

PORC: 1,439 / 1,451 (-0,046)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (=)
PARTIDA GRAN: 34,50 / 36,00 (-1)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,19/4,03/3,81/3,52 (+0,05)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,24 /4,04/3,86 /3,64 (+0,05)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,71/ 3,63/ 2,37 (+0,05)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,54 / 3,44/ 1,94 (+0,05)
VEDELLA (261/300 kg): 4,29/4,15/ 4,00/ 3,63/2,97 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 4,35/4,19/ 4,04/ 3,72/ 2,96 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 4,40/4,20/4,05/3,75/2,98 (+0,03)
VACA: 3,40 / 3,20 / 3,00 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (+0,05 / =)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (7-10-21)

PORC VIU selecte: 1,091 (-0,035) 
LLETÓ 20 kg: 18,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,90 (+0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 3,70 (+0,15)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  
BLAT PINSO: 278 (+10)
BLAT PA: 285 (+10) 
MORESC: 263 (+1)

ORDI LLEIDA: 258 (+12)   
COLZA: 620 (+40)

Llotja de Barcelona (13-10-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 395/t (–6)
MORESC UE: 273/t (+3)
BLAT: 276/t (+2)
ORDI PAÍS: 265/t (+7) 
FARINA DE PEIX: 1.150/t (+30)
GIRA-SOL: 235 (+20)
MILL: 450/t (=)
COLZA: 305/t (+3)
SORGO: s.c. L

Grans del Lluçanès (11-10-21)

GRA DE COLZA EURONEXT: 531,75 euros/tona (-17,5)
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Etalentum aplicarà la intel·ligència 
artificial en els processos de selecció

El nou projecte compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació i la UVic-UCC

Jaume Alemany, soci fundador i director d’expansió d’Etalentum, a la seu del grup, a Vic

Vic

I.M.

L’empresa de selecció de per-
sonal Etalentum Selección, 
nascuda a Vic, està enllestint 
un projecte que li permetrà 
agilitzar els processos de 
selecció de personal aplicant 
la intel·ligència artificial. El 
projecte Robinson, pressu-
postat amb 500.000 euros, 
compta amb el finançament 
del CDTI, un programa 
d’R+D+i per a pimes del 
Ministeri de Ciència i Inno-
vació, i el suport de la UVic-
UCC, que acompanya i fa 
seguiment de la tasca dels 
desenvolupadors d’Etalen-
tum sobre tècniques d’intel-
ligència artificial.

L’empresa Etalentum, nas-
cuda l’any 2013, sempre s’ha 
caracteritzat per desenvolu-
par tecnologia per aplicar als 
seus processos de selecció. 
Ara fa un pas més amb un 
sistema que ha de permetre 
reduir la durada de qualsevol 
procés de selecció de perso-
nal. Actualment poden fer-lo 
en dos mesos i passarien a 
tenir-lo enllestit en quinze 
dies, segons Jaume Alemany, 
soci fundador i director d’ex-
pansió d’Etalentum. 

Amb el Robinson, Etalen-
tum no elimina la figura 
humana del consultor dels 
processos de selecció, però sí 
que li facilita la feina sobre-
tot en la primera part del 

procés. “La màquina obre els 
currículums que anem rebent 
per aquella oferta, els llegeix, 
els interpreta, entra les dades 
al sistema i, a través dels 
algoritmes, fa un rànquing 
dels candidats. Però no n’eli-
mina cap”, explica Alemany. 
A partir d’aquí és el consultor 
qui completa el procés de 
selecció. “El benefici de tre-
ballar amb aquest sistema és 
doble: estalvi de temps i un 
nivell d’encert molt més alt”, 
segons Alemany. 

L’objectiu del grup Eta-
lentum és que el Robinson 
estigui a disposició de les 22 
oficines que la companyia 
té arreu de l’Estat espanyol 
durant el proper mes de 
desembre. Tot el software 

que desenvolupa des dels 
seus inicis Etalentum no es 
comercialitza, és d’ús exclu-
siu per a aquestes oficines.

Etalentum treballa per a 
petites i mitjanes empreses, 
que poden arribar a facturar 
fins a 50 milions d’euros i 
que no tenen integrat a la 
seva estructura un departa-
ment de selecció de personal. 
El seu servei és multisecto-
rial, tot i que compten amb 
consultors especialitzats 
en diversos àmbits. De la 
cinquantena de treballadors 
d’Etalentum, sis formen part 
de l’àrea de desenvolupa-
ment tecnològic i la resta són 
consultors de selecció. L’any 
2019 van facturar prop de dos 
milions d’euros.

Dg. 17/10

Concert solidari amb el menjador 
social El Tupí

18 h
Música

Flor al Cul 
de Pelat i Pelut

14 €

Concert
solidari
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Campanya per 
donar a conèixer 
els serveis de 
l’OPE de Manlleu

Manlleu A través de fotos, 
vídeos i l’experiència d’usu-
aris o empreses que han fet 
servir els seus serveis, l’Ofi-
cina de Promoció Econòmica 
(OPE) de Manlleu ha iniciat 
una campanya de difusió 
per donar a conèixer els seus 
serveis d’ocupació i formació. 
Sota el lema “Treballem per 
ser la teva primera opció” l’ob-
jectiu és arribar a tots aquells 
veïns que encara no els conei-
xen. Amb aquesta campanya 
es vol recordar que des de 
l’OPE es treballa per cobrir 
ofertes de treball de diferents 
perfils professionals i d’em-
preses de tots els sectors. Vol 
ser el primer canal d’interme-
diació laboral de Manlleu i 
de la seva zona d’abast terri-
torial. La campanya es farà a 
través de xarxes socials, canals 
municipals i mitjans locals.
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Seidor rep el certificat 
FIRST per un nou sistema 
contra atacs informàtics
Vic

EL 9 NOU

La consultora tecnològica 
vigatana Seidor ha posat 
en marxa un nou equip de 
resposta davant incidents 
de seguretat informàtica 
(CSIRT són les sigles en 
anglès) que permet a les 
organitzacions que el con-
tractin estar protegides 
internament i accedir a ser-
veis d’alta especialització en 
matèria de ciberseguretat. 
Es tracta d’un projecte que ja 
ha rebut el certificat FIRST 
TF-CSIRT, amb el qual Sei-
dor reforça la seva capacitat 
mundial en la cooperació i 
coordinació de prevenció 

d’incidents de cibersegure-
tat.

El nou equip el formen 50 
persones sota la coordinació 
de Rubén Mora, Global CSO/
CISO de Seidor. Per Mora, 
haver format un CSIRT 
“exemplifica el compromís 
de Seidor no només amb la 
seguretat de la companyia i 
de les seves filials, sinó tam-
bé dels seus clients i asso-
ciats, participant de forma 
activa en la ciberseguretat 
mundial”.

La nova divisió liderada 
per Mora és responsable de 
monitoritzar, alertar i elimi-
nar amenaces i vulnerabili-
tats abans que es produeixi 
qualsevol atac o problema 

de seguretat en els diferents 
sistemes d’informació, dades 
corporatives o qualsevol 
actiu digital, i ha de respon-
dre amb agilitat i eficiència 
a aquests incidents mitigant-
ne l’impacte. També s’ofe-
reixen serveis de formació i 
sensibilització en matèria de 
ciberseguretat, estratègia, 
govern o polítiques de segu-
retat.

Segons dades recents de 
les Nacions Unides, cada 
39 segons es produeix un 
ciberatac al món, mentre que 
l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de Dades va comptar 
fins a 1.370 escletxes de segu-
retat durant el darrer any a 
tot l’Estat espanyol. 
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El preu del pollí 
es dispara

Espinavell La Tria de Mulats 
d’Espinavell va reunir prop de 
3.000 persones aquest dime·
cres en una jornada gairebé de 
“plena normalitat”, segons l’al·
calde de Molló, Pep Coma, des·
prés que l’any passat no se cele·
brés a causa de la pandèmia. 
De fet, hi havia menys gent 
que altres anys, però segons 
Coma “no es veien aglomeraci·
ons i en la situació actual ja ha 
anat bé”. Prop de 300 animals 
van baixar de la muntanya per 
ser a la tradicional fira rama·
dera de Sant Eduard. El pollí 
es ven aquest any a 800 euros, 
el triple que fa cinc anys, un 
preu bo però encara sense ser 
l’òptim, segons els ramaders. 
Mas Can Freixa (escamot), 
Mas La Moixa (semental), Mas 
l’Illa (euga), Mas Can Pastoret 
(parella) i Mas Can Illa (polli·
na) es van endur els premis 
d’aquesta edició.
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Vic

I.M.

L’Associació Frisona d’Osona 
(AFO) ha aconseguit situar 
vuit granges de la comarca al 
top 20 dels Premis Vaca d’Or, 
que es van lliurar aquest 
dimecres a Vic. Els premis, 
promoguts per la Federa·
ció Frisona de Catalunya 
(Fefric), estableixen un ràn·
quing entre les explotacions 
catalanes de vaca de llet a 
partir de tres paràmetres 
(producció, genètica i mor·
fologia) que acaben tenint 
un pes del 55%, 35% i 10%, 
respectivament, en la puntu·
ació final.

La Vaca d’Or se’n va anar 
cap a Tordera, a la Ramaderia 
Can Thos, amb una puntua·
ció total d’1,764. De les vuit 
granges que hi ha col·locat la 
Federació Frisona d’Osona, 
la més ben classificada ha 
estat Can Barrina, de Santa 
Cecília, en tercera posició. 
SAT Vilatortella de Gurb 
(4a), Mas Isern de Vic (7a) 
i La Cavalleria de Manlleu 
(9a) han quedat entre els 
deu primers. Més enrere hi 
ha l’Homet de Balenyà (12a), 
Mas Montells de Malla 
(13a), El Murucuc de Gurb 
(15a) i el Campgran de Man·
lleu (17a).

Eduard Vila, de Can Barri·
na, celebrava el tercer premi 
perquè “és un reconeixement 
a la feina ben feta durant 

Guillaumes: 
“Aquesta és 
una situació 
d’emergència”

Vic

I.M.

El lliurament dels Premis 
Vaca d’Or el van presi·
dir la directora general 
d’Agricultura i Ramaderia, 
Elisenda Guillaumes, i el 
regidor de Medi Ambient 
i Món Rural de l’Ajun·
tament de Vic, Albert 
Castells. Guillaumes va 
explicar el canvi de nom 
de la conselleria. “Amb el 
concepte alimentació us 
hi heu de sentir interpel·
lats el sector primari, però 
també s’hi sent la societat 
en general”. I precisament 
en la futura llei de cade·
na alimentària és on el 
govern posa els ous per·
què el sector boví de llet 
surti d’aquesta crisi. 

Guillaumes va admetre 
que l’actual és una “situ·
ació d’emergència” i per 
respondre·hi aquesta nova 
llei ha de procurar “un 
preu just en la línia final” 
per poder aconseguir “que 
el ramader cobri un preu 
just”. En aquesta línia 
va assegurar que s’estan 
tenint reunions amb els 
diferents agents implicats 
perquè sigui així. Gui·
llaumes també va agrair 
l’esforç que des de fa anys 
fa el sector per millorar 
el producte final a través 
de la genètica. Una aposta 
que els va animar a conti·
nuar.

Els Premis Vaca d’Or reconeixen 
fins a vuit granges d’Osona

Can Barrina, de Santa Cecília, queda tercera d’una classificació que lidera Can Thos, de Tordera
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Foto de família del top 20 de la 16a edició dels Premis Vaca d’Or, dimecres, a l’Auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre

molt de temps. Cadascú a 
cosa nostra ens trobem amb 
els problemes diaris que 
tenim i s’agraeix aquest reco·
neixement”. I els problemes 
a cada explotació a què feia 
esment Vila passen en la 
majoria de casos pels núme·
ros. “L’increment d’un 30% 
del que costa un litre de llet”, 
en paraules del president de 
la Fefric, Josep Rebés, i el fet 
que no incrementi el preu 
final sobre el consumidor 
fan que el sector no passi pel 
seu millor moment. “Estem 
produint sota pèrdues i no 

sé fins on podrem subsistir 
amb els preus actuals”, afegia 
Rebés.

Tot plegat va planar 
durant l’acte de dimecres. 
“L’increment de cost de 0,20 
euros/litre fa que estiguem 
produint per sota de cost”, 
explicava Vila. En el seu cas, 
Can Barrina és una explota·
ció amb 220 vaques de llet 
que poden arribar a produir 
fins a 9.500 litres diaris. En 
aquest cas es tracta d’una 
explotació mixta, on tam·
bé hi ha porcí. Entre això i 
“alguns finançaments” van 

superant el sotrac del dia a 
dia.

L’entrega dels Premis Vaca 
d’Or és també un punt de 
trobada per als ramaders. 
“És bo que ens trobem un 
cop a l’any després d’un any 
molt dur com ha estat i ho 
continua essent aquest”, 
deia el president de la Fefric, 
Josep Rebés, que destacava la 
importància de “donar valor 
al sector, a la feina que hi ha 
al darrere de cada litre de 
llet i fer un reconeixement 
a les millors explotacions de 
Catalunya”.
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Potència i ambició de líder
El nou Toyota RAV-4 Plug-in aterra al mercat amb un motor híbrid endollable de 306 CV, el més potent de la gamma

El nou RAV-4 Plug-in presenta un propulsor híbrid endollable que assoleix els 306 cavalls de potència, el motor més potent que mai ha portat el model

Combinar potència i soste-
nibilitat és tot un repte pel 
sector de l’automòbil, però no 
és ni de tros una fita impos-
sible, i la prova més clara 
està en el nou Toyota RAV-4 
Plug-in. El nou model del 
SUV, que ja acumula més de 
10 milions d’unitats venudes 
al món, arriba amb una pro-
posta trencadora i, sobretot, 
temptadora: un vehicle que 
acumula el millor dels seus 
predecessors i ho combina 
amb un nou motor de cicle 
híbrid endollable que genera 
una potència de 306 cavalls, la 
versió més potent que mai ha 
vist el característic 4x4. 

Combinant els coneixe-
ments assolits i el lideratge 
de la marca, Toyota ha acon-
seguit crear un motor que 
arriba a una autonomia de 98 
o 75 quilòmetres en moda-
litat elèctrica, i que registra 
un consum mitjà homologat 
de només 1,0 l / 100 km. I és 
que la seva bateria, que es pot 
carregar en només dues hores 
i mitja, es pot aprofitar al 
màxim gràcies a la flexibilitat 
que ofereix el RAV-4 a l’hora 

d’escollir la font d’energia a 
gust del conductor. A més, 
els propietaris del nou model 
híbrid podran programar i 
supervisar en tot moment la 
càrrega del seu vehicle gràcies 

a l’aplicació Myt, que ofereix 
una infinitat de possibilitats.

Si optar per un vehicle amb 
gairebé 30 anys d’història 
ja era una aposta segura, 
decantar-se per un model 

revolucionari i pioner com és 
el Toyota RAV-4 Plug-in és 
escollir fiabilitat. Amb uns 
consums irrisoris, unes emis-
sions molt baixes i més de 300 
cavalls sota el capó, el nou 

model del carismàtic SUV ha 
arribat al mercat amb ganes 
de sacsejar una altra vegada el 
segment dels totterrenys, un 
pas ja prou conegut pel Toyota 
RAV-4.
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100% ELÈCTRIC

NOU CITROËN Ë-C4 100% ËLECTRIC
OPEN THE WAY

TAMBÉ DISPONIBLE EN GASOLINA O DIÈSEL

19 ajudes a la conducció
Smart Pad Support Citroën

Suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics®
Pantalla tàctil amb Apple CarPlay™ i Android Auto

INCLOU

Nou Ë-C4 elèctric. Consum homologat WLTP (Wh/km) 166,2. Emissions CO2

*

*Només per a Concessionaris adherits a la promoció Pack Made in Spain.
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Gamma 100% elèctrica
Des d’urbans petits fins a berlines, monovolums o comercials, Citroën aposta i ofereix 

una extensa gamma de vehicles 100% elèctrics per donar resposta a qualsevol necessitat

Citroën busca establir-se com un referent en el sector elèctric oferint un ventall de vehicles amb infinites possibilitats

L’aposta pel vehicle elèctric 
que fa la marca francesa 
Citroën és clara, i aconsegueix 
combinar els avantatges dels 
vehicles 100% elèctrics amb 
les particularitats i l’experi-
ència pròpies de la marca. La 
gamma elèctrica que ofereix 
Citroën busca donar resposta 
a qualsevol necessitat que sor-
geixi, des de confort, emma-
gatzematge, modularitat i de 
logística, sempre oferint una 
conducció suau i silenciosa, 
un par motor immediatament 
disponible i recàrrega ràpida. I 
tot, impulsat per energia verda 
i sense emetre CO2 i altres 
gasos contaminants a l’aire.

La gamma d’elèctrics comen-
ça des de ben avall amb el 
Citroën AMI 100% elèctric, un 
vehicle particular que respon 
a les necessitats de mobilitat 
generada en els desplaçaments 
curts i a les preocupacions 
ambientals. Tot i ser ultra 
compacte, ofereix dues places i 
és personalitzable i accessible 
per a tothom, sense permís 
de conduir. Encara dins del 
segment de cotxes particulars, 
també trobem el nou Citroën 

ë-C4, un cotxe que permet 
circular diàriament en mode 
totalment elèctric i que desta-
ca per la seva suavitat i facili-
tat d’ús. A més, el seu motor 
elèctric assegura una circula-
ció silenciosa i molt còmoda.

La gamma de cotxes va crei-
xent en nombre i en mida, i 
el següent a la llista és el nou 
Citroën ë-Berlingo, un model 

familiar amb un espai habita-
ble modulable i una capacitat 
d’emmagatzematge excepcio-
nal. Sens dubte, és un vehicle 
que destaca per la seva practi-
citat i polivalència. Finalment, 
tancant la gamma de cotxes 
particulars no podia faltar el 
nou Citroën ë-SpaceTourer, 
que també destaca per la seva 
versatilitat i la capacitat de 

modular l’interior al gust del 
propietari. Pensat tant per a 
la família com per a desplaça-
ments llargs, està disponible 
en tres longituds i permet viat-
jar sense restriccions en zones 
de baixes emissions.

Si ens endinsem en el 
segment professional, hi ha 
dos noms que destaquen per 
damunt dels altres: el My 

AMI Cargo i el nou Citroën 
ë-Jumpy. El primer, nascut 
per respondre als nous reptes 
logístics de les empreses de 
serveis locals, és un vehicle 
ultra compacte que ofereix un 
condicionament interior inno-
vador amb un volum de càrre-
ga de 400 litres. Alhora, també 
disposa d’un envà de separació 
vertical entre l’espai del con-
ductor i la zona de càrrega, 
una safata superior modular 

polivalent que pot utilitzar-se 
amb escriptori mòbil, el sòl 
pla de dos nivells i un emma-
gatzematge tancat en la part 
posterior. Per la seva banda, 
el nou Citroën ë-Jumpy és el 
company 100% elèctric ideal 
per satisfer les necessitats de 
mobilitat urbana i en carretera 
gràcies a una gran autonomia 
i una càrrega ràpida de fins 
al 80% en 30 minuts. Sense 
comprometre la utilitat de les 
seves prestacions, també ofe-
reix els avantatges de conduir 
en mode ë-confort i permet 
accedir a serveis que faciliten 
la vida diària en mode elèctric.

El segment 100% 
elèctric busca 

cobrir qualsevol 
necessitat que 

sorgeixi
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Seguretat amb segell propi
El nou Subaru Outback ha estat escollit com el cotxe més segur del 2021 després de 

treure unes notes excel·lents en els testos de seguretat fets per l’Euro NCAP

La cinquena generació de l’Outback arriba al mercat amb un motor bòxer de 169 cavalls i una caixa de canvis automàtica

Reduir a zero les víctimes en 
accidents de trànsit en els 
quals es vegi involucrat un 
Subaru és l’objectiu que s’ha 
fixat la marca japonesa amb 
vista al 2030, i el nou Subaru 
Outback, que arriba al mer-
cat amb un motor bòxer de 
169 cavalls de potència i una 
caixa de canvis automàtica, 
és una clara declaració d’in-
tencions per assolir aquesta 
fita. Tot i ser un objectiu 
molt ambiciós, sembla que 
Subaru va pel bon camí, ja 
que aquest 2021 el seu SUV 
de referència ja ha recollit el 
títol de cotxe més segur de 
l’any.

Aquest guardó li ha estat 
atorgat des del programa 
Euro NCAP, centre que posa 
a prova pràcticament tots 
els vehicles que arriben al 
mercat europeu en diferents 
categories de seguretat tant 
pels ocupants del vehicle 
com per altres vehicles i per-
sones externes. Per aquest 
centre passen cada any una 
infinitat de cotxes, però 
molt pocs aconsegueixen 
destacar com ho ha fet la cin-

quena generació del Subaru 
Outback, que ha aconseguit 
una valoració final de 89 
punts sobre 100, assolint els 

millors registres en pràctica-
ment totes les categories que 
es posen a prova. On més ha 
destacat el SUV japonès és 

en el segment de protecció 
al conductor, arribant a una 
nota de 95, seguit del ves-
sant de protecció a ocupants 

infants (amb una nota de 89 
punts), protecció a ocupants 
adults (amb un 88 sobre 
100) i, finalment, protecció a 
vianants i ciclistes (amb una 
nota de 84, la més alta de tots 
els vehicles posats a prova).

Gran part del mèrit 
d’aquests resultats recauen 
en una aposta ferma feta des 
de Subaru, que ha optat per 
incloure en el nou Outback 
uns plafons d’acer de més 
alta resistència que perme-

ten dissipar l’energia de 
l’impacte un 40% més eficaç-
ment que el seu predecessor. 
També s’ha optat per refor-
çar encara més la carrosseria 
del SUV, que, si de per si ja 
era robusta, amb l’arribada 
de la cinquena generació ja 
és més que remarcable. I és 
que, al cap i a la fi, la segu-
retat a la carretera, tant pels 
ocupants com pels col·lectius 
vulnerables, és primordial, i 
l’Outback és la viva imatge 
d’aquesta ambició per reduir 
a zero les víctimes a les nos-
tres carreteres.

El nou Outback ha 
assolit una nota 
mitjana de 89 en 
les categories de 

seguretat
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GES BISAURA

Torelló/Sant Quirze de B.

Guillem Rico

Natàlia Pérez és la gerent 
del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, un ens 
supramunicipal que treballa 
en vuit municipis de la zona i 
que es va constituir el 2005.

Després de més de 15 anys 
l’activitat del Consorci està 
consolidada. 

S’han consolidat serveis. Ha 
ajudat en aquest treball en 
equip l’àmbit territorial i pro-
va d’això són serveis que en el 
seu moment s’havia detectat 
que es podien fer de forma 
conjunta, s’han consolidat 
tècnics, projectes i s’ha con-
tinuat creixent i també s’han 
obert noves vies de serveis 
mancomunats que potser el 
2005 no ens plantejàvem. 

Ha estat fàcil poder fer 
créixer l’estructura? 

No. Fer créixer l’estructura 
o consolidar-la és un dels 
grans problemes que tenim, 
perquè ens afecta la norma-
tiva de l’àmbit de personal 
de les administracions públi-
ques i en ser un consorci ens 
influeix encara més, perquè 
no tenim taxes de reposi-
ció i molts cops som molt 
dependents de subvencions 
o projectes directes per con-
tractar personal per executar 
projectes concrets de dos o 
tres anys. 

D’on surt el finançament?
De les quotes ordinàries 

dels ajuntaments, subven-
cions de la Generalitat i la 
Diputació i també cada cop 
més des del Consorci obtenim 
recursos propis del Centre de 
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Natàlia Pérez, a la seu del Consorci, a l’edifici de la Cooperativa de Torelló

Formació Forestal Especialit-
zada o de l’àrea de Patrimoni 
i Turisme.

Entre els diferents munici-
pis hi ha bona entesa? 

Cadascú dins de tenir unes 
necessitats compartides, a 
vegades hi ha trets diferen-
cials que s’han de tenir en 
compte. Tenim la sort que 
no som un consorci molt 
polititzat i és un orgull poder 
dir que a dia d’avui conti-
nua sent així i que hi ha una 
mirada, independentment de 
quin ajuntament o de quin 
grup polític soc, de treballar 
conjuntament per afavorir el 
desenvolupament del territo-
ri. Quan fem juntes generals 
mai hem arribat a votar per 
tirar endavant un projecte 

determinat, les coses es par-
len, tothom diu la seva opinió 
i arribem a un consens. 

Així cada cop que hi ha 
eleccions no suposa un 
sotrac.

Això és una de les coses que 
es va fer bé en els estatus. Al 
Consorci, independentment 
del color polític de cada 
municipi, hi ha un repre-
sentant de cadascun, i té el 

mateix pes un de petit que un 
de gran; per altra banda, la 
presidència sempre s’alterna 
entre Torelló i Sant Quirze.

A l’inici Sant Pere en va 
sortir. La relació està trenca-
da totalment? A nivell terri-
torial en formen part...

El territori no té límits 
administratius, ens els posem 
nosaltres. Que Sant Pere no 
formi part del Consorci fa 
que molts projectes, quan es 
dissenyen o s’executen, es 
facin en l’àmbit territorial 
sense el seu municipi. Sí 
que hi ha projectes que, per 
exemple amb la preservació 
dels espais de Vidrà, que limi-
ten amb Sant Pere, s’han de 
treballar de forma conjunta. 
O si impulsem un treball 

“Tenim la sort que el Consorci no 
està polititzat i es mira pel territori”
Entrevista a Natàlia Pérez, gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

per al sector metal·lúrgic, 
el sector laboral entén que 
una persona de Sant Pere pot 
anar a treballar a Torelló i a la 
inversa. 

En el pla del metall es 
trepitgen amb el projecte 
que han fet altres municipis 
osonencs?

Nosaltres vam tenir molt 
clar que al nostre àmbit la 
gran necessitat era el metall, 
i ja que havíem fet un pla 
estratègic d’aquest sector en 
què teníem accions definides 
amb les empreses va ser una 
oportunitat per desenvolu-
par-lo. En l’àmbit d’Osona, 
Creacció també ha donat 
cobertura en municipis que 
no estan organitzats terri-
torialment com nosaltres o 
el Lluçanès. En reunions de 
coordinació tècnica posem 
temes sobre la taula per no 
trepitjar-nos i ser comple-
mentaris.

En el cas del metall van 
detectar que hi havia llocs 
de treball però no gent for-
mada per a aquests.

Passa molt en els sectors 
d’oficis. Tot el sector de 
l’ofici està molt buscat, igual 
que en l’àmbit de serveis fal-
ten carnisseres, peixaters... 
Llavors a través de l’àrea 
de formació i d’ocupació 
intentem capacitar, formar 
o orientar les persones cap a 
aquests sectors que actual-
ment al nostre territori cer-
quen persones per treballar. 
Detectem més aquests anys 
la dificultat per cobrir part 
d’oficis amb persones capaci-
tades en aquests sectors, i el 
metal·lúrgic és un dels sec-
tors amb més volum de llocs 
de treball.

Quina és la situació del 
comerç de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura? 

Si analitzem els municipis, 
en el cas de Torelló hi ha un 
bon mix comercial de proxi-
mitat, trobem tota l’oferta. La 
Covid quan teníem la reduc-
ció de la mobilitat potser ens 

“El comerç amb 
la Covid-19 ha 

canviat i ha 
posat en valor la 

proximitat” 
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199€ des de359€ des de430€* ** ***

*Montura Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Jorge Vázquez o Lester amb lents progressives orgàniques Fine Basic. Esf. ±6, Cil. +4. Promoció vàlida a fins 30/10/21. No acumulable a altres ofertes.
**Montura Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Jorge Vázquez o Lester amb lents progressives orgàniques Fine FreeForm. Esf. ±6, Cil. +4. Promoció vàlida a fins 30/10/21. No acumulable a altres ofertes.
***Montura Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Jorge Vázquez o Lester amb lents progressives orgàniques Fine EOS. Esf. ±6, Cil. +4. Promoció vàlida a fins 30/10/21. No acumulable a altres ofertes.
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ha fet adonar i posar en valor 
el comerç de proximitat i això 
també ens ha passat al Bisau-
ra. En el cas de Torelló ara 
s’ha començat un pla d’acció 
específic del sector comerç. 

S’ha d’actualitzar el 
comerç?

El comerç amb la Covid 
ha canviat i les tendències 
també són canviants, com la 
compra en línia o el projecte 
de digitalització del mercat 
municipal de Torelló: com 
captar nous clients potencials 
que potser no encaixen amb 
els horaris comercials però 
que per contra aposten per un 
producte de proximitat i de 

qualitat, com ens podem acos-
tar a aquest públic.

Com s’ha de potenciar el 
patrimoni de la Vall del Ges, 
Orís i el Bisaura?

Ens agrada més parlar de 
patrimoni cultural, natural 
i paisatgístic. Volem acostar 
tota aquesta riquesa que té el 
nostre territori a la gent del 
territori, que la conegui, que 
se l’estimi i als de fora que 
puguin venir a visitar i que 
generi desenvolupament eco-
nòmic, però que sigui també 
un turisme sostenible, que 
la gent que vingui gaudeixi 
d’una manera respectuosa i 
preservant el conviure de la 
gent que viu aquí.

La Covid va augmentar 
la massificació de l’entorn 
natural.

Hem notat massificació a 

certs punts de llocs d’interès 
natural i amb la Covid es va 
veure un creixement expo-
nencial del lleure a la natura, 
activitat amb BTT, passejades 
i sobretot en dos entorns, els 
Bufadors i el Salt del Molí. En 
aquests punts s’han començat 
a fer actuacions perquè la 
gent pugui anar a gaudir de 
l’entorn però d’una manera 
respectuosa i s’han posat 
zones d’aparcament per orde-
nar-ne l’accés.

Ara també treballen per la 
transició energètica.

És un dels eixos que també 
ha agafat potència per crear 
projectes, fomentar que la 
gent en l’àmbit domèstic 
pugui estar més assessorat 
i sensibilitzat i apostar per 
energies renovables. També 
la creació de comunitats ener-
gètiques entre público-priva-
da, així com tot el treball amb 
el teixit empresarial per fer 
aquesta transició a través de 
compres agregades d’energia 
o proves pilot de comunitats 
energètiques en polígons. 

El Centre de Formació 
Forestal Especialitzada de 
Montesquiu es coneix prou?

Tenim un gran centre de 
formació forestal. Estem en 
total creixement. L’any passat 
en plena Covid vam formar 
més de 250 persones i la dada 
va ser superior a la de 2019 i 
a data d’avui ja estem en les 
200 persones. És un projecte 
important pel Consorci però 
potser més conegut a fora 
que en el mateix territori. 
És un dels èxits del Consorci 
quan vam engegar de treba-
llar amb el sector forestal per 
la seva professionalització i 
dignificació. Vam apostar per 
la formació però s’han anat 
obrint altres línies. També 
volem fer un segon pas amb 
la massa forestal, que pot ser 
una oportunitat d’economia 
biocircular: tenim uns boscos 
que van creixent, cada cop 
tenim més massa forestal i 
com la podríem utilitzar per 
abastir-nos d’energia al propi 
territori amb la biomassa.

Estan revisant el pla estra-
tègic, quins són els princi-
pals reptes? 

El pla d’acció no està tancat 
però es van definir una sèrie 
de línies. Una és la transició 
energètica, el desenvolu-
pament econòmic i tota la 
part de l’acompanyament 
o impuls del teixit empre-
sarial cap a la innovació, la 
indústria 4.0, la tecnologia, 
la capacitació de persones en 
competències transversals, 
més tècniques del sector 
metal·lúrgic, dels oficis, del 
sector forestal, però també té 
tota la part digital i tecnolò-
gica, que cada cop ens dema-
nen més als llocs de treball. 
En l’àmbit social van sortir 
necessitats detectades com 
la falta d’habitatge i el que 
comporta per la despoblació 
de les zones rurals i la pro-
blemàtica de la mobilitat lli-
gada amb la igualtat d’opor-
tunitats, tant per l’àmbit 
laboral com de la formació. 
També tot l’àmbit d’econo-
mia social i solidària estem 
en un procés molt inicial per 
veure com hi treballem de 
manera transversal.“Un dels 

èxits ha estat 
treballar per 

professionalitzar 
el sector forestal”

“Hem detectat 
la massificació 

de llocs d’interès 
i estem actuant 
per regular-ho”

En marxa les activitats de tardor  
al Parc del Castell de Montesquiu
Montesquiu Un concert de Ferran Savall i Momi Maiga 
reprèn aquest diumenge l’activitat al Parc del Castell de 
Montesquiu amb música tradicional, africana i sefardita. És 
la quarta proposta del cicle Notes a la Cabanya, que organit-
zen el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i la Dipu-
tació i que dissabte passat va omplir la Cabanya del Castell 
amb Coloma Bertran i Arnau Tordera. D’altra banda, dins les 
activitats de tardor, aquest diumenge també es farà la pri-
mera sessió del taller de bolets a càrrec del biòleg, enginyer 
agrícola i naturalista Jordi Baucells. Fa dues setmanes en el 
marc del Dia Mundial dels Ocells (a la foto) es va presentar 
una guia de les 80 espècies que es poden trobar a la zona.
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Fisioteràpia · Nutrició
Psicologia · Podologia

659 72 39 38
C. Vilamitjana, 39 

Sant Vicenç de Torelló

Estudis biomecànics · Classes dirigides

C. Pont, 31
08570 Torelló

Tel. 93 859 07 46

www.joieriacodina.com
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CREACIÓ I RETOLACIÓ PUBLICITÀRIA

DISSENY I EDICIONS PER A XARXES SOCIALS

Molt a prop teu!
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D’esquerra a dreta, Alan Martínez (segon guitarrista), Àngel Botello (veu), Eloi Valverde (bateria) i Albert Gómez (baix)

De camí a la professionalització
Entrevista al grup de rock català POV, amb arrels santquirzenques, 

montesquiuenques i alpensines, que acaba de publicar l’àlbum ‘Hivern’

Sant Quirze/Montesquiu

Pol Baraza

Àngel Botello (cantant i gui-
tarrista), Eloi Valverde (bate-
ria), Alan Martínez (segon 
guitarrista) i Albert Gómez 
(baixista) comparteixen des 
que són joves estudis de gra-
vació, escenaris i un estil de 
música, el metal. Després de 
transitar en diferents grups 
de versions com Set de Copes, 
que es van estrenar en la pri-
mera festa de la comissió de 
jovent Nem Tard, i de temes 
propis, a més d’alguna pausa 
entremig, a finals de l’any 
2017 es van animar a impul-
sar el seu propi grup de rock 
català sota el nom de POV, que 
aquest setembre va publicar 
Hivern, el seu primer àlbum 
professional, que està disponi-
ble a les plataformes digitals.

Els quatre integrants, de 
Sant Quirze, Montesquiu i 
Alpens, en les estones lliu-

res, ja que tots quatre tenen 
feines que no estan relacio-
nades amb el món musical, es 
reuneixen a La Rovira, a pocs 
metres del Pla dels Ocells 
de Sant Quirze, on assagen 
en un petit estudi que tenen 
muntat, de moment, per afi-
ció. I és que tots tenen molt 
clar que després d’aquests 
quatre anys en actiu “la inten-
ció és començar a fer-ho com 
una feina més arran del nou 
àlbum”, explica Valverde, que 
afegeix que “ara ja comencem 
a buscar coses més serioses”. 
Botello, que a part del cantant 
també és el compositor, fa 
valer que “no tenim ningú al 
darrere i ens ho hem fet tot 
nosaltres com ens agrada, 
i això vol dir que els diners 
els hi hem ficat nosaltres”. 
“Tenim molta il·lusió i espe-
rem que el rock torni a agafar 
quota de mercat”, afegeix. 

En preguntar-los el perquè 
del canvi del metal al rock, 

Valverde explica que “costa 
anar a tocar amb aquest estil 
i desgasta molt”, tot i reconèi-
xer que al final d’algun assaig 
s’animen amb algun tema 
per la nostàlgia. “Fent pop no 
ens sentíem còmodes, però 
amb aquesta mena de rock, 
sí”, afegeix. Per la seva banda, 
Botello detalla que amb el 
rock “s’ha arribat a un punt 
que l’estil s’ha saturat perquè 
tots els grups feien el mateix”, 
motiu pel qual es van endinsar 
en el rock català, “que en falta 
una mica en el nostre país”, 
diu. “Tot el que sigui anar 
contra corrent ja ens va bé”, 
aclareix Martínez. 

Des del 2017 fins a l’actuali-
tat en fan una valoració posi-
tiva: “Jo crec que hem avançat 
bastant. Ara fem coses més 
fines i polides”, esmenta 
Gómez, mentre que Botello 
detalla que “l’any pandèmic 
va servir per compondre, però 
per a res més”.  

Sant Vicenç engega 
un nou club de 
lectura adreçat a joves

Sant Vicenç de Torelló 

L’Ajuntament de Sant Vicenç 
impulsa la creació d’un nou 
club de lectura juvenil adre-
çat a joves d’entre 9 i 13 anys. 
La primera sessió serà dijous 
vinent i a partir de llavors es 
farà de forma periòdica cada 
tercer dijous de mes a l’Espai 
Jove - Biblioaccés. L’objectiu, 
segons diuen des de l’Ajun-
tament, és fomentar l’hàbit 
de lectura com a activitat 
lúdica entre els més joves. La 
setmana que ve es proposarà 
el primer llibre, que pro-
porcionarà el bibliobús, i en 
cada sessió es comentarà la 
lectura i se’n proposarà una 
de nova per al mes següent.

Recta final a la 
gimcana urbana dels 
comerços de Torelló

Torelló Amb l’objectiu de 
donar a conèixer els dife-
rents establiments comerci-
als del municipi, l’Agrupació 
de Comerciants de Torelló 
ha plantejat una gimcana 
urbana que finalitza aquest 
diumenge. Es tracta de resol-
dre enigmes que es troben 
en els diferents aparadors 
dels comerços que formen 
part de l’entitat. En resol-
dre’n un et porta a una altra 
botiga per poder completar 
una butlleta. Si les respostes 
són correctes es pot optar al 
sorteig de quatre vals de 50 
euros i un premi especial de 
200 euros que es farà dimarts 
de la setmana vinent.

Sant Pere instal·la plaques solars 
fotovoltaiques a l’edifici de les Monges
Sant Pere de Torelló L’Ajuntament de Sant Pere ha finalit-
zat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la teula-
da de l’edifici de les Monges. Segons l’alcalde, Jordi Fàbre-
ga, permetrà “reduir el consum en una mitjana del 40%” a 
la residència, el centre de dia, la biblioteca i els pisos tute-
lats. La instal·lació ha tingut un cost de 30.000 euros, dels 
quals la Diputació de Barcelona n’ha finançat la meitat.
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ELS CANVIS MÉS VISIBLES

L’entrada
Vic A més d’un canvi notable d’imat-
ge, s’han eliminat les barreres arqui-
tectòniques, s’ha habilitat una rampa 
per a persones amb discapacitat i s’hi 
ha instal·lat un ascensor, fins ara ine-
xistent.

El vestíbul
Vic Just baixar les escales s’ha remo-
delat tot el vestíbul, on hi haurà la 
taquilla. S’elimina el servei de bar 
però es manté una barra per a càte-
rings puntuals o com a office de les 
mateixes entitats residents.

La Sala Negra
Vic L’antiga sala d’exposicions de la 
planta baixa s’ha remodelat i decorat 
de color negre, per convertir-la en un 
nou espai de 100 metres quadrats d’as-
saig, acollida de residències artístiques 
i exhibició d’obres de petit format. 

El segon soterrani
Vic Fins ara únicament magatzem, 
aquesta segona planta soterrània s’ha 
endreçat per acollir dues aules més 
per a reunions o treballs en equip. 
També tindrà una funció més d’ús 
intern per a les entitats residents.

La platea i l’escenari
Vic La sala manté les 256 localitats, 
però s’han canviat les butaques, ara 
de color vermell. S’han habilitat 
dos espais per a cadires de rodes al 
darrere, que poden ser dues més a 
primera fila si ho permet l’aforament. 
L’escenari es manté tal qual, però 
netejat i amb un nou teló. La pantalla 
de projeccions també és la que ja hi 
havia. S’ha renovat la il·luminació de 
la sala i ara restarà pendent la futura 
instal·lació d’uns penells acústics a les 
parets per millorar el so.

El ‘renaixement’ de l’ETC
Vic inaugura la reforma d’aquest equipament del barri del Remei, cridat a ser viver de creació d’arts escèniques
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Jordi Colom, Susagna Roura, Anna Erra, Iolanda Garrote i Sergi Calle, aquest dijous al vespre durant la tallada de la cinta inaugural, dalt de l’escenari 

Vic

Miquel Erra

Dotar de renovat protago-
nisme l’espai municipal ETC 
com a viver per a la creació 
teatral i exhibició alternativa 
d’arts escèniques i cinema ja 
és una de les línies mestres 
que marca el nou Pla d’Acció 
Cultural de Vic (2018-2025). 
Per fer-ho realitat, però, 
calia abordar una profunda 
reforma de l’equipament. 
Quan el 2004 l’Ajuntament 
va llogar el local a l’Obra 
Social La Caixa, l’espai va 
començar funcionant com a 
centre comunitari i cívic. A 
partir de 2011 –tres anys des-
prés l’Ajuntament l’acabaria 
adquirint–, pren forma com a 
Espai ETC, per donar cabuda 
bàsicament al món del teatre 
amateur i al cinema alterna-
tiu, però també a la vida del 
barri. Amb els anys, però, la 
humitat, la falta de calefac-
ció, els problemes d’accés 
per a persones amb mobilitat 
reduïda i l’envelliment gene-
ral obligaven l’Ajuntament a 
moure fitxa. 

El que inicialment havia 
de ser una inversió d’uns 
180.000 euros s’ha acabat 
triplicant. I és que les parti-
des més importants se les ha 
endut la renovació del siste-
ma de climatització (230.000 
euros), la instal·lació d’un 
ascensor (150.000), els nous 
equipaments de llum i so 
(94.000) o la renovació de 
totes les butaques (41.000). 
Una de les novetats desta-
cades és la transformació de 
l’antiga sala d’exposicions, 
al fons de la primera planta, 
en espai d’assaig i acollida de 
residències artístiques. Entre 
les tres plantes, l’equipament 
disposa de poc més de 1.000 
metres quadrats.

“Avui moltes de les nostres 
reivindicacions històriques 
s’han vist acomplertes”, va 
destacar en els parlaments 
inaugurals Jordi Colom, 
president d’Etcètera Teatre. 
Precisament, aquesta entitat 
havia gestionat la progra-
mació teatral de l’ETC les 
últimes temporades i el juny 
del 2019 va anunciar que 
deixava de fer-ho en protesta 
pel seu mal estat. “Espe-
rem tornar aviat a casa”, va 
anunciar Colom; ja no ho 
faran com a programadors 
de l’espai, però sí com a buc 

L’ETC, Espai de Teatre i Cinema, va 
tornar a obrir les portes aquest di-
jous després de dos anys i mig tancat 
per obres. L’Ajuntament de Vic ha in-

vertit més de 600.000 euros per posar 
al dia aquest equipament cultural del 
passeig de la Generalitat, amb l’objec-
tiu de rellançar-lo com a espai de cre-

ació i producció teatrals i sala d’exhi-
bició alternativa en arts escèniques i 
cinema. La seva situació, al barri del 
Remei, el fa doblement estratègic.

insígnia del teatre amateur 
de la ciutat. També es va 
mostrar il·lusionat de “tornar 
a casa” Sergi Calle, president 
de Cineclub Vic, una de les 
entitats que tornarà a resi-
dir a l’ETC, malgrat que el 

que resta de temporada la 
completaran a L’Atlàntida. 
“Aquest equipament és molt 
necessari pel barri i per la 
ciutat; esperem que recuperi 
tota la vitalitat que mereix”, 
va remarcar Iolanda Garrote, 

presidenta de l’Associació 
de Veïns del Remei. L’alcal-
dessa, Anna Erra, va admetre 
que la reforma de l’ETC eren 
“uns deures pendents” per a 
l’equip de govern, de cara a 
recuperar un espai cultural, 

però també “cohesionador 
i punt de trobada”. L’acte 
inaugural va comptar amb 
una actuació de la gurbetana 
Ju i va cloure amb un divertit 
matx d’improvisació a càrrec 
d’Etcètera Teatre.
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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

Divendres, 15 d’octubre de 202140

Posant llum a la foscor
Premi a la visibilització del cas Zabalza i de les violacions durant la guerra dels Balcans 
al Terra Gollut Film Festival, que va cloure aquest dimarts al Diagonal de Campdevànol
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Teresa Turiera-Puigbò, coautora d’‘Encara hi ha algú al bosc’, en el seu parlament després de recollir el guardó

Campdevànol

Jordi Remolins

La Sala Diagonal de 
Campdevànol, la mateixa 
que com va recordar l’alcal-
dessa del municipi, Dolors 
Costa, havia acollit sessions 
de tres pel·lícules durant les 
tardes dels caps de setmana, 
va retrobar-se dimarts amb 
el cinema, gràcies a l’acte 
de clausura del Terra Gollut 
Film Festival. La memòria 
de Costa va ser un presagi 
del podi d’aquesta edició, on 
dues pel·lícules van guanyar 
ex aequo el premi al millor 
llargmetratge. En tots dos 
casos els seus responsables 
han fet una aposta per res-
catar de l’oblit injustícies 
perpetrades des de l’abús de 
poder militar i policial.

L’assassinat del navarrès 
Mikel Zabalza, després de 
ser torturat per la Guàrdia 
Civil a la caserna d’Int-
xaurrondo, mai ha tingut 
reparació per part d’un Estat 
espanyol que va preferir 
arxivar la causa oberta contra 
els agents responsables de la 

seva custòdia, i fins i tot en 
va premiar un ascendint-lo a 
coronel. Zabalza era conduc-
tor d’autobús, i va ser detin-
gut com a presumpte mem-
bre d’ETA el novembre de 
1985, l’endemà d’un atemp-
tat de la formació armada on 
van morir dos militars i un 
guàrdia civil. Fins i tot José 

Barrionuevo, ministre d’In-
terior, va acabar reconeixent-
ne la no pertinença a ETA. La 
manca de justícia ha acumu-
lat nombrosos homenatges, 
entre els quals Non Dago 
Mikel?, el documental pre-
miat al Terra Gollut, dirigit 
per Amaia Merino i Miguel 
Ángel Llamas.

El guardó va ser compartit 
amb Encara hi ha algú al bosc, 
de Teresa Turiera-Puigbò i 
Erol Lleri, que posa al des-
cobert les violacions que 
van patir les dones durant 
la guerra dels Balcans per 
part de militars de diferents 
exèrcits. A més va haver-hi 
una menció per Descendents, 

una pel·lícula sobre la discri-
minació racial que pateixen 
diversos catalans per motius 
d’origen o d’aspecte, i que ha 
estat codirigida per la ripo-
llesa Judit Aranda juntament 
amb Carlos Collazos.

Un centenar llarg de per-
sones van ser al Diagonal 
per assistir a una entrega de 
guardons que també va dis-
tingir amb el premi Concòr-
dia Hospital de Campdevànol 
a la ficció 15 horas, que pos-
teriorment es va projectar 
amb presència de la directora 
Judith Collell. Des-nudos, de 
Diana Casellas i Txell Esteve, 
i la turca February, d’Ibrahim 
Bican, van compartir el pre-
mi del públic. En curtmetrat-
ges el guanyador va ser The 
whimper and the existence, 
de l’iranià Hossein Allahya-
ri, i la menció per El botón, 
del canari Adolfo Peña. En 
fotoperiodisme Gemma 
Miralda va aconseguir el 
premi al millor reportatge 
amb el recull The sacred and 
the real, sobre els moviments 
transhumants al Pirineu, i 
el millor reportatge Histò-
ries del Ripollès va ser per 
Cuidar per sobre de curar, de 
Bernat Cedó, col·laborador 
d’EL 9 NOU, amb fotografi-
es captades a l’Hospital de 
Campdevànol durant la pan-
dèmia. La fotògrafa Cristina 
García Rodero va rebre el 
premi a la trajectòria.
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Vic

Jordi Vilarrodà

Torna el Festival Protesta. 
Aquest divendres comença 
a Vic la novena edició i en 
format presencial, després 
que l’any passat s’hagués 
de suspendre a causa de la 
pandèmia. “L’objectiu és el 
mateix de sempre, la trans-
formació social”, explicaven 
els seus organitzadors en 
la presentació al Casino de 
Vic. Aquest serà un dels cinc 
espais Protesta on es faran les 
sessions, al costat de l’ETC 
tot just acabat de reformar, 
L’Atlàntida, el Casino (la 
Sala Modernista i el bar) i La 
Fàbrica de Somnis. Per pri-
mera vegada, també s’han fet 
sessions a Manresa, a la sala 
de la Plana de l’Om. El tema 
sobre el qual gira el festival 
són els privilegis. 

La secció de llargmetratges 
presenta 11 films a concurs, 
el primer dels quals serà 
aquest divendres a L’Atlànti-
da amb una estrena a l’Estat 
espanyol. Es tracta de la 
producció holandesa Shadow 
Game, sobre els joves que 
venen de països en conflicte 
com Síria o l’Afganistan i es 
juguen la vida per entrar a 
Europa. Els realitzadors Eefje 
Blankevoort i Els van Driel 
els segueixen en el seu recor-

regut. La inauguració del 
festival comptarà també amb 
un monòleg d’Ana Polo i Oye 
Sherman. “Per primera vega-
da, també es faran projecci-
ons de pel·lícules com aques-
ta per a alumnes d’instituts”, 
explica Àngel Amargant, 
responsable de programació 
del Protesta. 

Dissabte a l’ETC es podrà 
veure El retorn, la vida des-
prés d’ISIS, on la realitzadora 

catalana Alba Sotorra pre-
senta la realitat del camp de 
refugiats sirià d’Al-Roj, on 
viuen dones atrapades pel 
seu passat com a membres 
d’Estat Islàmic. I diumenge 
hi haurà doble sessió, amb 
el film d’animació alemany 
Fritzi, un relat de la caiguda 
del mur de Berlín des de la 
perspectiva d’una nena, i 
Gunda, un documental de 
contundent missatge anima-

lista que té com a protagonis-
ta una truja i que ha realitzat 
el noruec Victor Kossa-
kovsky. El productor és molt 
més conegut: l’actor nord-
americà Joaquin Phoenix. Les 
sessions continuaran fins al 
23 d’octubre. En la secció de 
curtmetratges, s’ha fet una 
tria entre prop de 400 curts 
presentats entre l’any passat 
i aquest, fins a deixar una 
mostra de 20 produccions, de 

les quals la meitat van a con-
curs. Els de la secció no com-
petitiva es podran veure a 
l’ETC aquest dissabte en una 
matinal i els de la competiti-
va, el proper dijous al Casino 
de Vic. Aquest diumenge al 
migdia també tindrà lloc a La 
Fàbrica de Somnis una con-
versa amb col·lectius d’Osona 
sobre els privilegis. El festi-
val acabarà el dia 23 amb el 
lliurament dels guardons.
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Laura Casas, Laura Arau, Marta Vilanova i Àngel Amargant, la setmana passada durant la presentació del festival

Després d’un any i mig tancat per la pandèmia, encara no se sap si el cinema tornarà a obrir

El futur incert del Vigatà

Vic

M.E.

Els organitzadors del Fes-
tival Protesta van lamentar 
no haver pogut utilitzar 
el Vigatà. “No ens podem 
permetre que desapareguin 
espais com aquest cinema, 
Vic hauria de fer-hi alguna 
cosa”, va dir Laura Arau. 
El Festival Nits de Cine-
ma Oriental, l’altra gran 
cita cinematogràfica de la 
ciutat, tampoc va poder uti-
litzar-lo i va programar les 
sessions a L’Atlàntida. 

Ara mateix, el futur de 
l’històric Cinema Vigatà és 
molt incert. Tancat des de 
fa un any i mig, just arran 
de l’esclat de la pandèmia, 
l’empresa que gestiona 
l’equipament –que té el 
local en règim de lloguer– 
encara no ha vist el moment 

de reobrir les dues sales i la 
possibilitat que ja no ho tor-
ni a fer està sobre la taula.

“Pinta malament”, deixa 
anar Albert Vilà, propie-
tari del Multicines Sucre, 
l’empresa que el 1999 va 
assumir la gestió del Vigatà 
–juntament amb la del ja 
desaparegut Cinema Nou–. 
El fet que fins aquest diven-
dres s’hagi mantingut la 
restricció dels aforaments 
culturals i, sobretot, que en 
els últims mesos no s’hagi 
“recuperat” el públic que 
anava al cinema compliquen 
la viabilitat i reobertura del 
Vigatà. “El volum de recap-
tació i d’ingressos al Multi-
cines Sucre encara està molt 
per sota; i no ens compensa 
haver de contractar perso-
nal per obrir dues sales més 
al Vigatà”. L’encariment del 
preu de la llum és un altre 
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Façana del Cinema Vigatà, tancat des de mitjans de març de l’any passat

el Vigatà encara va obrir 
puntualment per acollir 
algunes de les sessions del 
Festival Nits de Cinema 
Oriental; enguany ja no 
hi han anat ni aquest ni el 
mateix Festival Protesta. 

La construcció d’aquest 
cinema es remunta als 
anys 20 del segle passat, 
de la mà de l’empresari 
Pius Pous. Durant gairebé 
100 anys, el local ha estat 
sala de cinema, però també 
escenari de múltiples acti-
vitats cíviques, lúdiques o 
culturals. Si tanca el cine-
ma, seran els propietaris 
de la finca qui hauran de 
decidir el futur de l’immo-
ble. L’actual POUM preveu 
que la part del darrere de 
la finca, la que dona al parc 
de la Bassa dels Germans 
Maristes, s’ha de reservar 
per a equipaments, mentre 
que per davant s’hi podrien 
construir habitatges. L’any 
2013 ja van tancar les altres 
dues sales que hi havia al 
centre de Vic, al Cinema 
Nou, espai que continua 
tancat i barrat.

factor que hi juga en contra. 
“Els temps són els que són 
i fins ara el Procicat s’havia 
oblidat del nostre sector”, 
lamenta Vilà. Tot i això, la 
decisió definitiva sobre el 

futur de l’equipament no 
està presa. “No ens hem 
fixat terminis, esperarem 
una mica més a veure com 
evoluciona tot plegat”, ha 
manifestat Vilà. L’any passat 

Torna el Festival Protesta
Aquest divendres comença a Vic la novena edició i en format presencial; es desplegarà en cinc espais diferents
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Arriba a Vic la versió 
teatral de ‘Canto jo  
i la muntanya balla’

Vic La companyia La Perla 
29 porta aquest dissabte a 
L’Atlàntida de Vic la versió 
teatral inspirada en l’obra 
Canto jo i la muntanya balla, 
la premiada novel·la d’èxit 
de la mallenca Irene Solà. El 
muntatge, dirigit per Gui-
llem Albà i Joan Arqué, es 
va estrenar el passat mes de 
febrer a Barcelona. L’espec-
tacle, que començarà a les 8 
del vespre, esdevé un híbrid 
poètic entre gest, text i la 
mateixa música en directe de 
Judit Nedermann.

Teresa MO mostra  
a Vic vestuari inspirat 
en Joan Brossa

Vic La dissenyadora i esti-
lista vigatana Teresa MO, 
admiradora de l’obra de Joan 
Brossa i en col·laboració amb 
la Fundació Joan Brossa, s’ha 
inspirat en aquest creador 
per abordar un singular 
espectacle titulat “Desdo-
blament de la lletra A de 
Joan Brossa’’. Es tracta d’una 
mostra de vestuari poètica i 
musical que es podrà veure 
aquest divendres al claustre 
de l’Escola d’Art de Vic, a 
partir de les 9 del vespre. 
L’entrada és gratuïta.

El muntatge d’Arnau 
Tordera i Osonament 
serà al Cirvianum

Torelló El Teatre Cirvia-
num de Torelló acull aquest 
divendres, a les 8 del vespre, 
la representació de Jo bé, i 
tu?, una producció del músic 
osonenc Arnau Tordera i 
d’Osonament, que té com 
a protagonistes persones 
usuàries i professionals 
dels serveis de salut mental 
i addiccions de l’entitat. 
L’espectacle, que parteix de 
la lectura de la novel·la de 
ciència-ficció d’Aldous Hux-
ley Un món feliç (1932), es va 
estrenar a Vic fa dos anys.

Ajornat l’aniversari  
a Vic del segell Great 
Canyon Records

Vic Aquest dissabte havia 
de tenir lloc, al Casino de 
Vic, la presentació del reco-
pilatori We Started a Joke 
(2016-2021) A Miraculous 
Celebration, un disc que 
commemora el cinquè ani-
versari del segell discogrà-
fic osonenc Great Canyon 
Records, impulsat per la 
cantautora Joana Serrat i 
David Giménez. A última 
hora, però, l’acte s’ha hagut 
d’ajornar per motius aliens 
al segell. De moment no s’ha 
fixat data per a la presentació.

Recta final al festival de jazz

Vic L’estrena del primer disc dels 
osonencs Nucli Trio, aquest dijous al 
vespre a la Jazz Cava (a la foto), va 
encetar el segon i últim cap de set-
mana del 23è Festival de Jazz de Vic. 
D’aquesta recta final queden encara 
alguns plats forts, com la presència 
dels islandesos ADHD, que actua-
ran per primera vegada a Catalunya 
(divendres), o la pianista Lucia Fume-
ro, que hi serà amb la seva formació 
de trio (dissabte). Els dos concerts de 
cloenda estaran protagonitzats pel 
clarinetista vigatà Martí Mitjavila, 
també amb el seu trio i a la plaça del 
Carbó; i a la tarda Alba Careta Group, 
que presentarà el seu segon disc com 
a líder de la formació.
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L’últim èxit de Sílvia Soler

Vic L’amor en tots els seus vessants, 
l’atzar i la reconciliació són els fils 
conductors de Nosaltres, després (Uni-
vers, 2021), l’última novel·la de Sílvia 
Soler (Figueres, 1961), que des de fa 
unes setmanes s’ha situat al capdavant 
de les llistes de llibres més venuts en 
català. Dimecres es va presentar al 
Casino de Vic de la mà de Muntanya 
de Llibres i amb la presència de l’edi-
tora del segell, la manlleuenca Ester 
Pujol. Soler va rebel·lar algunes de 
les lectures que la van acompanyar i 
influir mentre escrivia el text, com 
Cap al tard, de Tessa Hadley; La llum 
de febrer, d’Elisabeth Strout, o En lloc 
segur, de Wallace Stegner.
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Cultura de complicitats
Un muntatge amb interaccions entre els teatres de Roda, Tona i Sant Hipòlit, aquest 
divendres al vespre, acte central del cinquè aniversari del projecte Teatrets d’Osona
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Roger Corominas (Roda), Amadeu Lleopart (Tona) i Gerard Sancho (Sant Hipòlit), aquest dijous al Teatre Eliseu

Roda de Ter

M.E.

150 espectacles, 120 compa-
nyies i artistes, 9.000 minuts 
en escena i 12.000 assistents 
de públic. Són les grans 
xifres que acompanyen els 
primers cinc anys de vida de 
Teatrets d’Osona, un pro-
jecte cultural mancomunat 
entre les sales municipals 
de La Canal (Tona), La Sala 
Petita d’Osona (Sant Hipòlit) 
i Teatre Eliseu (Roda), per 
compartir una programació 
regular i una projecció con-
junta. La valoració d’aquests 
primers cinc anys és molt 
positiva i aquest divendres 
ho celebraran amb el mun-
tatge titulat 3 en 1. 

Es tracta d’un espectacle de 
format innovador, en el qual 
hi haurà interacció en direc-
te i a temps real entre les 
tres sales. La cantant Gemma 
Humet (a Sant Hipòlit), el 
clown Pere Hosta (a Roda) i 
la cantautora Nuri Total (a 
Tona) seran els protagonis-
tes indirectes d’aquesta pro-

posta escènica que inclourà 
“algunes sorpreses”. Les 
entrades tenen un preu de 
5 euros i, per primer cop en 
molts mesos, les tres sales 
tindran un aforament per-
mès del 100%. L’espectacle 3 
en 1 també suposa l’inici de 
la temporada 2021-2022, la 

setena en la història de Tea-
trets d’Osona. “Ha estat una 
aposta estratègica i el projec-
te està consolidat”, apuntava 
l’alcalde de Roda, Roger 
Corominas, amfitrió de la 
presentació. “Que aquest 
projecte funciona és una 
realitat i un model a expor-

tar”, apuntava l’alcalde de 
Sant Hipòlit, Gerard Sancho. 
“S’ha d’agrair a tothom que 
hi ha cregut, però també als 
que hi han treballat per fer-
ho possible”, reblava el seu 
homòleg de Tona, Amadeu 
Lleopart, en referència als 
tècnics municipals implicats.
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Fer moure cada detall
El torellonenc Arnau Solà ha dirigit el procés d’animació del videoclip de promoció amb 

més de 200 personatges de la darrera pel·lícula del cineasta nord-americà Wes Anderson

Torelló

Guillem Rico

Fa un any el torellonenc 
Arnau Solà rebia la trucada 
de la secretària i mà dreta 
del director de cinema nord-
americà Wes Anderson. Li 
deia que havia vist un treball 
que Solà havia fet amb l’il-
lustrador català Javi Aznarez 
sobre la promoció d’una mar-
ca de whisky i li proposaven 
de dirigir el procés d’ani-
mació del videoclip d’Aline, 
una versió de Jarvis Cocker 
de la peça dels 60 i que és 
el tema principal del darrer 
film d’Anderson, The French 
Dispatch, que ha servit tam-
bé per fer promoció de la 
pel·lícula que es va estrenar 
a Canes.  

La proposta, assegura Solà, 
li va fer “especial il·lusió ja 
que no cada dia es treballa 
amb persones com Wes 
Anderson”, director de films 
com El gran hotel Budapest, 
encara que amb ell només 
van tenir contacte a través 
de correu electrònic. “És un 
director molt meticulós”, 

Seydoux, Adrien Brody o Bill 
Murray, entre d’altres.

En els tres primers mesos 
van treballar per crear el 
layout, l’estructura del vide-
oclip en brut, ja que durant 
tres minuts i mig “no paren 
de passar coses” i, de fet, en 
cada reproducció es poden 
descobrir elements nous. 
Entomar la proposta supo-
sava un “repte i una respon-
sabilitat”. Solà ha dirigit un 
equip de 12 persones, entre 
les quals quatre osonencs 
més, el també animador tore-
llonenc Toni Sala; el man-
lleuenc Àlex Roca, que s’ha 
encarregat de la composició; 
l’animadora vigatana Sílvia 
Vicente, i la també vigatana 
Júlia Olivella, que va interve-
nir en el color.

Tenir l’estructura clara ha 
facilitat la feina dels anima-
dors i fins i tot en alguna oca-
sió Solà mateix ha enregistrat 
una part coreografiada d’un 
dels personatges ballant men-
tre puja una escala per tenir-
lo com a referència a l’hora de 
fer l’animació. Tot plegat un 
treball que ha durat gairebé 
un any, ja que va finalitzar el 
31 de juliol i la proposta s’es-
trenava al setembre. 

La feina, diu l’animador i 
il·lustrador torellonenc, ha 
estat “enriquidora i emocio-
nant pel repte que comporta-
va i per l’oportunitat de tre-
ballar per a un mite del cine”.
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Solà, al seu espai de treball amb les imatges del videoclip d’animació, aquest dilluns

comenta, per la qual cosa 
pràcticament van intercanvi-
ar missatges de forma periò-
dica i amb l’il·lustrador gaire-
bé diària. Pel cineasta “cada 
moviment de personatge té 
un sentit i està fet per alguna 

raó” i “ell ho té molt en ment 
i fins que no arribaves a acon-
seguir el que volia calia fer 
diferents versions”. 

El videoclip del film que 
fa un homenatge al cinema 
francès mostra una seqüència 

que recorre diferents llocs de 
París en què hi apareixen més 
de 200 personatges, entre els 
quals els protagonistes de 
la pel·lícula a més d’actors i 
actrius com Benicio del Toro, 
Timothée Chalamet, Léa 

Manel Esclusa, en quatre mirades
Vic Des de divendres passat, quatre espais 
de Vic mostren mig segle d’evolució en 
l’obra del fotògraf Manel Esclusa. Una sola 
exposició en quatre àmbits, sota el títol d’“El 
llegat de la llum” i comissariada per Laura 
Terré, que l’artista considera “com tornar 
després de 40 anys d’haver marxat de Vic 
per dir que he pogut complir l’objectiu de 
dedicar-me a la fotografia i per mostrar on 
he arribat, amb tota la modèstia”. Esclusa va 
parlar en la inauguració al Museu de l’Art 
de la Pell, on hi ha l’exposició més extensa (a 
la foto). Les altres tres són a l’Escola d’Art; 
a l’ACVic, amb les sèries més actuals, i al 

Temple Romà, la que mostra la seva relació 
amb la seva ciutat natal. “És l’exposició més 
gran que hem fet”, va remarcar Ton Granero, 
director d’ACVic Centre d’Arts Contempo-
rànies, que l’ha organitzada com a celebració 
del seu desè aniversari. Per la seva part, 
Josep M. Riba, director del Museu Episcopal 
de Vic, va recordar que també fa 10 anys 
que gestionen el Museu de l’Art de la Pell i 
que en aquest temps s’hi han fet 70 exposi-
cions per les quals han passat més de 80.000 
visitants. L’exposició d’Esclusa forma part 
també del festival Revela’t, que enguany ha 
posat un peu a Vic amb exposicions en dife-
rents espais de la ciutat.
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La segona competició estatal d’ho-
quei patins, l’OK Lliga Plata, es 
posa en marxa aquest cap de set-
mana amb el CP Taradell i el CP 

Vic amb ganes d’ascens. També 
comença la Superdivisió femenina 
de tennis taula amb un Girbau Vic 
TT amb l’ambició de repetir títol. 

Els dos entrenadors, David Noguera, del Patí Vic, i Jefa Rovira, del Taradell, reunits per EL 9 NOU

Entra en escena 
l’OK Lliga Plata
CP Taradell i CP Vic comencen la temporada aquest cap  

de setmana a domicili i ho fan mirant amunt

Vic/Taradell

Esther Rovira

Un mes després de l’inici de 
l’OK Lliga arriba el moment 
de la posada en marxa de 
la segona competició esta-
tal de l’hoquei patins, que 
enguany tindrà els descen-
dits CP Taradell i CP Vic com 
a representants osonencs. 
Tots dos seran al grup Sud 
i comparteixen l’ambició i 
les ganes de ser a la part alta 
de la classificació de l’OK 
Lliga Plata –especialment els 
taradellencs, que comencen 
amb l’etiqueta de clars favo-
rits a l’ascens per plantilla– i 
també tenen en comú que els 
dos grups estrenen tècnic, 
Jefa Rovira i David Noguera, 
respectivament. EL 9 NOU 
els ha reunit tots dos per 
analitzar una temporada 
curta i gens fàcil en un grup 
carregat de conjunts cata-
lans. 

Procedent del Sant Feliu 
també d’OK Lliga Plata des-
prés del seu pas per la base 
del Voltregà i el primer equip 
femení de Sant Hipòlit, amb 
qui va aconseguir una Copa 
d’Europa, així com pel Man-

lleu, Jefa Rovira confessa 
que “la proposta em va atrau-
re des del primer moment, 
perquè és un projecte espor-
tiu engrescador tant si esta-
ves a OK Lliga com a Plata 
com va acabar sent i també 
per estar a prop de casa”. A 
un grup ja contrastat en els 
últims anys s’hi han afegit 
els fitxatges de Sergi Pla, 
Xavi Crespo i Pol Gallifa, 
que permeten tenir una 

“plantilla molt compensada 
en totes les posicions” i amb 
la clara intenció de recupe-
rar la màxima categoria, fet 
que personalment també li 
permetria treure’s l’espina 
clavada de quan amb el Man-
lleu es va quedar a les portes 
de l’ascens per goal average 
favorable a l’Alcobendas, 
amb qui van quedar empa-
tats. “És l’objectiu. Això no 

vol dir que costarà tot molt 
perquè ningú no regala res i 
has de ser constant. Estem en 
un grup molt complicat, amb 
equips de molt nivell, on 
pots perdre a qualsevol pista 
i no és cap tòpic”, adverteix 
l’entrenador osonenc. 

Del mateix parer és el nou 
entrenador del Patí Vic, 
David Noguera, que com 
Rovira assenyala equips com  
el Sant Just, el Vilafranca o 
el Sant Cugat com a rivals 
que a priori els poden posar 
les coses més difícils. El tèc-
nic, amb experiència prèvia 
a equips com el Sentmenat, 
l’Arenys, el Tordera i el 
GEiEG, arriba engrescat amb 
la idea d’ajudar el Vic. “Em 
va agradar el repte de cons-
truir una cosa nova després 
d’un parell d’anys complicats 
i també soc nòmada i m’agra-
da anar canviant d’aires”, 
explica. Amb una plantilla 
molt nova, amb les incorpo-
racions de Xevi Soler, Albert 
Grau, Ferran Buixaderes, 
Jordi Mateos i Pol Mestres 
així com Jeremy Rodríguez, 
que supleix la baixa d’úl-
tima hora per estudis de 
Tirso Gómez, l’equip ja fa 

dos mesos que treballa per 
encaixar peces. “No serà fàcil 
suplir-lo perquè formava 
part de la columna vertebral 
de l’equip, però hem pogut 
fer venir en Jeremy, que ens 
aportarà la veterania i que 
ve amb molta il·lusió perquè 
no havia tingut minuts a la 
categoria”, destaca Noguera. 
El repte que es marca aquest 
nou Patí Vic és el d’anar par-
tit a partit. “Evidentment no 
entrenarem per no competir 
i potser no tenim una planti-

lla de renom com altres però 
això no treu que puguem 
guanyar tothom”, assegura 
l’entrenador.

Els dos equips sortiran a la 
pista aquest dissabte centrats 
des de fa dies en el debut. 
El CP Taradell comença a 
les 8 del vespre a la pista del 
nouvingut Olot. “És un equip 
que acaba de pujar amb molt 
esforç. Tenen jugadors que 
havia entrenat i que són de 
nivell com Aniol Mangas o 
Marc Prat i també tenen mol-
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Gerard Teixidó va liderar el Voltregà amb quatre gols

Arriba la primera 
victòria del Voltregà

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

Va costar cinc jornades però 
finalment el Voltregà Stern 
Motor va poder sumar la 
primera victòria del curs 
dimarts a casa contra l’Alco-
bendas, en un partit on va 

passar de tot i on va fer falta 
l’esforç de tot l’equip i l’afi-
ció per aconseguir-la. 

Gerard Teixidó va obrir la 
llauna amb un rebot, i des-
prés d’una pluja de targetes 
blaves i vermelles sense 
encert en la bola aturada 
conseqüent Jordi Gabarra va 

acabar empatant en una acció 
dins l’àrea, però al descans 
s’hi va arribar amb avantatge 
local gràcies a un gol de Marc 
Palazón en un bon atac. 

A la segona part, Iñigo 
Artacho feia l’empat amb un 
xut des de fora l’àrea però 
Teixidó responia just després 

a la contra i ell mateix trans-
formava també dues directes 
per la desena i quinzena fal-
tes visitants. Artacho en un 
servei ràpid de bola tot just 
treure del centre de la pista 
va anotar el 5 a 3 i Palazón va 
fer el definitiu en una jugada 
de tira línies voltreganesa. 

Voltregà Stern Motor 6

Linu, Vargas, Palazón, Aleix Molas, 
Teixidó –cinc inicial–, Canal, Font i 
Pol Molas. 

CP Alcobendas 3

Larios, Gabarra, Artacho, Marcos 
López, Candanedo –cinc inicial–, J. 
López, Miguel López, Wally i Castro.

ÀRBITRES: O. Pérez i A. Barba. Van ensenyar targeta blava al local Teixidó (2) 
i als visitants Marcos López (2) i César Candanedo i vermella als visitants Jordi 
Gabarra i Jorge López i al tècnic Marcos Rey. 

GOLS: 1-0, Teixidó, min 4; 1-1,  Gabarra, min 15; 2-1, Palazón, min 25; 2-2, 
Artacho, min 32; 3-2, Teixidó, min 32; 4-2, Teixidó (f.d.), min 39; 5-2, Teixidó 
(f.d.), min 46; 5-3, Artacho, min 47; 6-3, Palazón, min 47.

OK LLIGA

Barça, 8 - Pas Alcoi, 1
Reus Deportiu, 4 - RL Caldes, 4
Igualada Rigat, 1 - Deportivo Liceo, 5
Voltregà Stern Motor, 6 - Alcobendas, 3
Parlem Calafell, 3 - Noia Freixenet, 7
GP Girona, 3 - Martinelia Manlleu, 3
CM Palafrugell, 4 - Lleida Llista Blava, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................5 5 0 0 40 10 15
 2.- Deportivo Liceo ...........5 4 1 0 23 11 13
 3.- Lleida Llista Blava .......5 2 3 0 26 20 9
 4.- Noia Freixenet .............5 2 2 1 27 17 8
 5.- Reus Deportiu .............5 2 2 1 20 21 8
 6.- Martinelia Manlleu .. 5 2 1 2 20 23 7
 7.- Alcobendas ...................5 2 0 3 21 23 6
 8.- Pas Alcoi .......................5 1 2 2 19 21 5
 9.- CM Palafrugell ............5 1 2 2 19 24 5
 10.- Parlem Calafell ............5 1 1 3 19 26 4
 11.- sVoltregà Stern Motor 5 1 1 3 12 20 4
 12.- sGP Girona ...................5 1 1 3 10 22 4
 13.- qIgualada Rigat ...........5 1 1 3 11 27 4
 14.- qRL Caldes ...................5 0 3 2 12 14 3

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

El Taradell 
s’estrena a Olot 

i el Vic, a la pista 
del Sant Cugat 
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Els dos entrenadors, David Noguera, del Patí Vic, i Jefa Rovira, del Taradell, reunits per EL 9 NOU

ta il·lusió. Segur que el pave-
lló estarà ple i hi ha tots els 
ingredients perquè sigui un 
gran partit”, avança Rovira. 
Mitja hora després, a 2/4 de 
9 del vespre, el Patí Vic s’es-
trenarà a Sant Cugat. “És una 
pista complicada, de parquet 
i gran, però lluitarem per fer 
el nostre partit i aconseguir 
la victòria. Segurament ells 
es faran forts a casa perquè 
tothom sap que és important 
sumar-hi els punts, però a 
mi m’agrada començar a fora 

i traslladar-los la pressió a 
ells”, explica Noguera. 

La temporada passada l’OK 
Lliga Plata va tenir com a 
protagonista destacat el CP 
Manlleu, que després d’anys 
perseguint l’ascens va acabar 
aconseguint-lo. Enguany 
esperen seguir els seus pas-
sos taradellencs i vigatans 
en una competició on només 
puja el primer classificat de 
cada un dels dos grups men-
tre que els dos segons fan 
promoció. L’ascens va car.  

El Girbau Vic TT, que incorpora la tailandesa Tamolwan Khetkhuan, 
debuta aquest divendres a casa contra l’UCAM Cartagena

La Superdivisió es posa en marxa

la Copa de la Reina i el Cam-
pionat de Catalunya absolut. 
Ho intentarem i esperem que 
surti el millor possible”. 

El sistema de competició, 
que recupera els partits de 
dobles, serà el mateix que la 
temporada passada, amb una 
primera fase de dos grups de 
sis equips que determinarà 
els vuit conjunts que lluita-
ran pel títol en una segona 
fase. “La Lliga aquest any la 
veig difícil perquè no hem 
tingut tanta sort en l’agrupa-

ció dels equips. El Cartagena 
hauria de ser a l’altre grup, 
però com que l’any passat a 
les fases finals no va poder 
portar les seves millors 
jugadores va quedar tercer i 
ens ha tocat al nostre grup”, 
lamenta la jugadora gironi-
na sobre un equip amb qui 
comparteixen el fet de ser els 
únics de l’Estat classificats 
per a la segona fase de la 
Champions, que començarà a 
principis de novembre i serà 
un altre dels reptes del curs. 

Garatge Plana Girona 3

Llaverola, Grau, Rovira, Pujol, Litus 
–cinc inicial–, Do Vale i Vázquez. 

Martinelia Manlleu 3

Arcas, Navarro, Biel P., Borregán, 
Alonso–cinc inicial–, Marc P. i Franci.

ÀRBITRES: A. de la Hera i G. Gorina. Van ensenyar targeta blava al local Gerard 
Pujol i als visitants Pol Franci i Biel Pujadas. 

GOLS: 0-1, B. Pujadas (p.), min 7; 0-2, Borregán, min 17; 1-2, Pujol, min 17; 2-2, 
Do Vale (min 32); 2-3, Navarro, min 47; 3-3, Rovira, min 50. 

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

El Martinelia Manlleu va 
tornar a puntuar dimarts 
després de dues ensopegades 
i va ser a la pista del Girona 
dels osonencs Litus Sánchez 
i Gerard Rovira. Biel Pujadas 
va avançar els manlleuencs 
amb un penal i Aleix Bor-

regán va fer el segon en un 
bon atac, però Gerard Pujol 
va situar l’1 a 2 rematant al 
segon pal. 

A la segona part Fortunato 
do Vale tornava a igualar el 
partit. David Navarro sorpre-
nia des de darrere la porte-
ria, però en un atac de cinc 
Rovira va aconseguir empa-
tar a vuit segons per al final. 

El Manlleu treu un 
empat de Girona
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El nou fitxatge, Tamolwan Khetkhuan, en l’entrenament de dimecres

Vic

E.R.

Estrena exigent i de pri-
mer nivell la que tindrà 
enguany el Girbau Vic TT a 
la Superdivisió femenina de 
tennis taula, ja que el pri-
mer enfrontament –aquest 
divendres a les 8 del vespre 
a casa– serà contra el potent 
UCAM Cartagena. Les viga-
tanes, vigents campiones de 
la competició, podran comp-
tar per aquest debut amb la 
incorporació d’aquesta tem-
porada, la tailandesa Tamo-
lwan Khetkhuan, que arriba 
del Lyssois Lille francès per 
substituir la veterana Gabri-
ela Feher, que casualment 
marxa a la lliga francesa però 
continuarà vinculada al Vic. 

“Estic molt contenta de ser 
aquí. Crec que farem un bon 
equip i espero que juguem 
bé, lluitem i competim el 
millor possible”, afirmava la 
jove tailandesa de 24 anys 
dimecres durant la seva pre-
sentació a Vic acompanyada 
de les seves companyes 
d’equip Sofia Zhang i Noa 
Muñoz. La gal·lesa Charlotte 
Carey es trobava en una com-
petició internacional i no va 
arribar a Osona fins aquest 
dijous, mentre que Sílvia 
Coll, que està interna al CAR 
de Sant Cugat, s’afegirà al 
grup aquest mateix diven-
dres per l’estrena de la Lliga. 
De totes elles Zhang, que 
haurà de fer un pas endavant 
en lideratge de l’equip des-
prés de la marxa de Feher, 
va afegir que l’objectiu “ha 
de ser el màxim i optar a ser 
campiones a tot, de la Lliga, 

La selecció de Casarramona no coneix la derrota

Mealhada (Portugal) La selecció estatal femenina d’ho-
quei patins, que capitaneja la manlleuenca Anna Casarra-
mona i que té a les seves files les també jugadores del Mar-
tinelia Manlleu Ona Castellví i Anna Ferrer, avança amb 
bon peu a l’Europeu. Dimarts va superar Itàlia (6-0) amb 
dos gols de Casarramona mentre que dimecres va golejar 
Anglaterra (13-0) amb tres gols de Castellví. Aquest dijous 
al vespre es batia a un Portugal ja classificat per a la final. 
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L’EFS Ripoll, a ‘semis’ 
de la Champions de 
futbol sala

Antalya (Turquia) L’EFS 
Ripoll Servycat s’ha classifi-
cat per a les semifinals de la 
FEF Champions League que 
s’està disputant a Turquia. 
Els ripollesos van superar 
amb comoditat per 4 a 0 el 
Casa Alcalà Prat en el primer 
partit de la fase de grups, 
mentre que van patir per der-
rotar l’USR Futsal francès (4-
3) tot i ser superiors. En can-
vi, dimecres van perdre amb 
contundència (10-0) contra 
l’Stolitsa bielorús, que va ser 
superior i tot i les ocasions 
del Ripoll el 4 a 0 al descans 
va ser una llosa impossible 
d’aixecar. Aquest divendres 
jugaran les semifinals contra 
el Dinamo de Moscou, un 
dels grans favorits. I.M.
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La Generalitat dona 
ajudes a federacions 
i consells esportius

Vic/Ripoll El govern ha vol·
gut reforçar la reactivació 
esportiva a Catalunya amb 
una nova injecció d’11,6 
milions d’euros per a fede·
racions i consells esportius. 
En concret, les federacions 
esportives rebran 7,8 mili·
ons i els consells esportius, 
3,8 milions, en el marc de la 
convocatòria de subvencions 
pluriennals per donar suport 
a la seva activitat. Al llarg del 
2021, la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat 
Física haurà destinat un total 
de 13,9 milions a les fede·
racions i 6,15 als consells 
esportius, xifres un 46% i un 
23% superiors a les del 2020.

Comença el canvi 
de gespa del camp 
de Ripoll

Ripoll La renovació de la 
gespa artificial del camp 
d’esports municipal de Ripoll 
ja ha començat. Aquesta 
setmana es va retirar per 
complet la cobertura actual 
del camp, on s’hi col·locarà 
una gespa nova amb una vida 
útil estimada d’uns 13 anys. 
La gespa actual sobrant que 
estigui en bon estat es col·
locarà al camp de baix, actu·
alment en desús, formant un 
terreny de joc de mida futbol 
7. Està previst que a finals 
de novembre acabin els tre·
balls i els dos camps puguin 
entrar en funcionament. El 
cost total de les obres és de 
306.000 euros.

Sant Julià rep un 
estudi de manteniment 
del pavelló

Sant Julià de Vilatorta La 
Diputació de Barcelona va 
lliurar aquesta setmana a 
l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta el Pla inicial de 
manteniment del pavelló 
esportiu municipal, un estu·
di bàsic que inclou una diag·
nosi de la infraestructura i 
les instal·lacions tècniques 
per determinar els costos de 
manteniment correctius i 
preventius necessaris per a 
unes condicions d’ús accepta·
bles. La infraestructura, del 
2005, té una superfície d’ac·
tuació de 3.099 metres. El 
treball proposa 14 mesures 
correctives d’obra civil i una 
preventiva d’instal·lacions.

Folgueroles licita les 
obres de la coberta 
del pavelló vell

Folgueroles L’Ajuntament 
de Folgueroles ha tret a 
licitació el projecte bàsic i 
executiu de substitució de la 
coberta del pavelló vell. Els 
treballs consistiran a enre·
tirar els elements obsolets, 
les plaques de fibrociment 
amb contingut d’amiant i els 
elements de fals sostres per 
tal de col·locar·hi un panell 
sandwich acústic sobre les 
corretges que es recolzen 
sobre els pòrtics i substituir 
les canals. El pressupost de 
licitació és de 230.213,95 
euros amb IVA i la durada 
del contracte, uns tres mesos. 
Es poden presentar ofertes 
fins al 3 de novembre.

La UVic assessorarà 
la Federació 
Catalana de Voleibol

Vic La Universitat de Vic 
· Universitat Central de 
Catalunya i la Federació 
Catalana de Voleibol han 
signat un contracte de trans·
ferència de coneixement, per 
mitjà del qual els experts del 
grup de recerca Sport Per·
formance Analysis Research 
Grup (SPARG) assessoraran 
la federació per millorar 
l’entrenament esportiu dels 
joves d’alt nivell. En el marc 
d’aquest contracte, la UVic·
UCC portarà a terme tasques 
de planificació i realització 
de sessions formatives, men·
toratge i també desplegarà 
l’àrea de coneixement de la 
federació.

Torres, en un moment de la prova de Portugal

Aida Torres tanca 
etapa Juvenil al podi
Acaba subcampiona de la Copa d’Europa de bloc

Soure (Portugal)

E.R.

A punt de fer el salt a la cate·
goria absoluta, l’escaladora 
torellonenca Aida Torres 
(CE Torelló) continua sense 
deixar indiferent a ningú. Si 
al mes de maig ja va ser sub·
campiona d’Europa de bloc i 
de la combinada a l’Europeu 
de Rússia i a l’agost va acon·
seguir la quarta posició al 
Campionat del Món Juvenil 
també a Rússia, el cap de 
setmana passat va penjar·se 
la medalla de bronze en l’úl·
tima prova de la Copa d’Eu·
ropa Juvenil de bloc i aquesta 

tercera posició li va servir 
per proclamar·se subcampio·
na de la competició. 

“Vaig controlar molt bé els 
nervis i estic molt contenta 
perquè no m’ho esperava. La 
valoració és molt positiva, 
tant de dissabte en la classi·
ficatòria com de diumenge a 
la final”, assegura la jove que 
va passar a la fase decisiva 
en primera posició, fet que li 
va suposar una empenta per 
assolir després un top i tres 
zones. “És important perquè 
aquesta era la meva última 
competició Juvenil inter·
nacional i crec que no hi ha 
millor manera d’acabar que 
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Casales, en plena acció en una de les zones de dilluns

St. Joan de les Abadesses

EL 9 NOU

Edició disputada dels 3 Dies 
Trial Santigosa la d’enguany, 
que arribava després d’un 
any d’absència i que es va 
traslladar de la Setmana 
Santa a la tardor a causa de 
la pandèmia de Covid·19. La 
prova, que va comptar amb 
uns 180 pilots participants, 
va ser un frec a frec entre 
el pilot gallec ara afincat a 
Taradell després del seu pas 
pel Ripollès Jorge Casales 
(Gas Gas) i l’asturià Pablo 
Suárez (Montesa), i no va 
ser fins a l’última jornada 
de dilluns que Casales, que 
va rodar a zero durant tot el 

circuit, es va acabar imposant 
per un punt (7 a 8). Casales 
estrenava així palmarès a la 
cita santjoanina, on ja havia 
pujat al podi com a segon 
i tercer. La tercera posició 
va ser per a Aniol Gelabert 
(Beta) amb 18 punts. 

En Fèmines, la guanya·
dora va ser Berta Abellan 
per davant d’Alba Villegas 
i Daniela Hernando, i en la 
resta de categories els gua·
nyadors van ser David Fabián 
(Cadet), Àlex Canales (Júni·
or), Marcos Cambarro (Juve·
nil), Carles Mas (Veterà A) 
i Melcior Estorch (Veterà 
B). D’altra banda, el Trofeu 
Ricard Pinet va recaure en 
el pilot balear Ivan Garcia, 

Berta Abellan es va imposar en Fèmines

Jorge Casales estrena 
palmarès al Santigosa

el corredor més jove i més 
ben classificat, i el trofeu de 
reconeixement Mestressa de 
Santigosa, en Pablo Suárez 
Jambrina.

Els millors pilots de l’espe·
cialitat tampoc es van voler 
perdre l’emblemàtica prova, 
que pot presumir de ser la 
primera de llarga durada de 
l’Estat espanyol, i Toni Bou, 
Takahisa Fujinami, Jaime 
Busto i Albert Cabestany hi 
van participar amb una exhi·
bició. També hi va ser pre·
sent el rider de bicitrial de 
Viladrau Eloi Palau, que va 
mostrar les seves habilitats 
sobre la bicicleta al nombrós 
públic que va seguir el trial 
en les diferents zones. 

Sense massa temps per 
descansar, el Moto Club 
Abadesses es posarà ara a 
treballar ja en l’edició del 
proper mes d’abril, que serà 
la cinquantena i per la qual 
s’està elaborant un llibre i un 
documental.

amb un podi i dues meda·
lles”, continua. A la competi·
ció, que es va fer a Portugal, 
hi van participar gairebé 200 
joves repartits en diferents 
categories. Torres (1t3z 4 9) 
va acabar per darrere l’eslo·
vena Lucija Tarkus (1t4z 4 
11) i l’alemanya Sandra Hop·
fensitz (1t3z 1 7). Aquest 
és el seu millor resultat a la 
Copa, on ha anat de menys 
a més. Va començar amb un 
lloc 35 a Klagenfurt a l’abril, 
va ser onzena a Graz al maig i 
quarta a Cracòvia a l’agost. 

A Portugal s’ha acabat la 
temporada internacional, 
però ara la torellonenca 
encara té per davant el Cam·
pionat de Catalunya de corda 
d’aquest cap de setmana i 
després el Supercampionat 
d’Espanya i les tres proves de 
la Copa d’Espanya de bloc. 
Unes noves cites on podrà 
tornar a demostrar el seu 
potencial com a escaladora 
esportiva.
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L’equip masculí i el femení Sub-14 del Club Atlètic Vic amb els entrenadors Josep Santanera i José Manuel Galdón, en un entrenament abans de marxar

El Trail del 
Bisaura 
tanca la Copa 
Catalana

Sant Quirze de Besora

EL 9 NOU

Un total de 1.150 partici-
pants competiran aquest 
dissabte a la vuitena edició 
del Trail del Bisaura. La cita 
manté les tres curses que 
s’han consolidat en les dar-
reres edicions amb la Curta, 
d’11km i +550m; la Mitja, de 
22km i +1.000m, i el Trail, de 
56km i +3.800m. Els recorre-
guts de la curta i la mitja es 
mantenen com els de l’últi-
ma edició, que es va disputar 
el 2019, mentre que el trail 
tindrà novetats per tal que 
els corredors tinguin més 
perspectiva de la zona. 

El principal canvi enguany 
de cara als participants és la 
zona de sortida i l’arribada, 
ja que no serà a la plaça del 
Bisaura de Sant Quirze de 
Besora sinó que es desplaça 
uns 200 metres al carrer 
de les Escoles, a tocar de la 
pista municipal i el parc, per 
protocol Covid. En l’àmbit 
competitiu destaca la cursa 
Mitja, ja que aquesta tancarà 
la Copa Catalana de Curses 
per Muntanya.

Una generació que il·lusiona
Fita històrica del Club Atlètic Vic, que competeix a l’Estatal amb dos equips Sub-14

Vic

E.R.

Van començar de ben petits 
i amb els anys han anat for-
mant un grup cohesionat 
que gaudeix de l’atletisme 
i que va superant obstacles 
i assolint noves fites cada 
temporada que passa. Si 
l’anterior el conjunt femení 
Sub-14 ja va aconseguir una 
classificació històrica per 
a un Campionat d’Espanya 
–cosa que no passava des 
dels anys 80–, enguany s’hi 
ha sumat per primera vega-
da en la trajectòria del club 
vigatà el conjunt masculí de 
la mateixa edat i junts parti-
ciparan a l’Estatal per equips 
que es fa a Gijón aquest cap 
de setmana. 

D’una quarantena d’at-
letes que van aconseguir 

plaça amb els seus resultats 
al Campionat de Catalunya 
–el femení va ser primer i el 
masculí, segon–, els entrena-
dors Josep Santanera i José 
Manuel Galdón han hagut de 
confeccionar dos equips de 
vuit. “Ha estat un problema 
perquè hem hagut de triar, 
però ells saben que hi van 
gràcies a l’esforç dels seus 
companys”, explica Galdón. 
L’equip femení el formen 
Núria Collell, Núria Sañas, 
Àfrica Hernández, Esperan-
za Ebube, Laura Santanera, 
Miquelina Gorgals, Irati 
Bloom i Èlia Val, mentre 
que el masculí l’integren Ot 
Hernández, Aleix Agudo, 
Pau Calveras, Joan Pajarols, 
Pep Boix, Ferran Pujol, Kedir 
Bau i Martí Homs. “L’any 
passat vam passar una mica 
de nervis però va estar molt 

bé i va servir per aprendre a 
superar-nos. Tenim moltes 
ganes de tornar-hi i a veure 
si es pot fer millor”, comenta 
Laura Santanera en referèn-
cia a la sisena posició que 
van assolir l’any passat. Més 
esperat és encara el campi-
onat per al conjunt masculí. 
“És el primer cop i tenim 
moltes ganes de la nova 
experiència perquè portàvem 
temps volent-hi anar”, diu 
Joan Pajarols, mentre que el 
director tècnic de l’entitat, 
Roger Esteve, ressalta que 
“pel club és un premi a la fei-
na ben feta dels atletes i dels 
entrenadors poder-hi anar”. 

Els joves marxaven aquest 
divendres cap a Astúries, on 
s’enfrontaran a una trentena 
d’equips en cada categoria, 
entre els quals el de més 
potencial és el Cueva de Ner-

ja. “Són un grup que entre-
na molt bé i els resultats 
venen sols. Estem al nivell 
de clubs com el Catalunya o 
el Manresa i fa quatre anys 
era impensable. Si surten les 
marques que creiem poden 
pujar fins i tot al podi, sobre-
tot les noies”, destaca Josep 
Santanera. “On no arriba un 
empeny l’altre i se senten 
molt a gust competint. Ells 
creuen en l’esforç i tenen 
disciplina”, afegeix Galdón.

Els tècnics tenen clar que 
aquesta generació marcarà 
una època i els il·lusiona 
pensar que “tenim base per 
pujar al primer equip i arri-
bar a lluitar per campionats 
absoluts”. De moment, toca 
continuar fent passos i el 
proper és aquest Estatal Sub-
14 abans de fer el salt l’any 
que ve a categoria Sub-16.

Nicolau Molas es proclama campió 
d’Espanya de golf Infantil amb Catalunya

La Corunya El jove golfista de Tona Nicolau Molas conti-
nua imparable aquest 2021. Després d’aconseguir el Cam-
pionat de Catalunya individual Infantil, el subcampionat 
català en la modalitat matx-play i guanyar el Gran Prix de 
Catalunya, aquesta setmana es va proclamar amb la selecció 
catalana campió d’Espanya Infantil a l’Estatal Interautonò-
mic. Una prova que Catalunya no guanyava des del 2015 i 
que va aconseguir superant a la final les Canàries (3-2).

Vila-Ferrer i Fernández-Tarradellas s’enduen 
el Torneig Benito Novatilu de pàdel

Tona El Foment d’Esports va acollir la setmana passada la 
quarta edició del Torneig Benito Novatilu de pàdel amb una 
vuitantena de parelles i alguns dels millors palistes d’Oso-
na. En categoria masculina A, la parella formada per Ignasi 
Vila - Xevi Ferrer es va imposar a la final a Víctor Alsamora 
- Isaac Tortadès, per 6-4 i 6-3, mentre que en femenina A (a 
la foto) Anna Fernández - Aida Tarradellas van vèncer per 
6-1 i 7-6 Aida Carretero i la seva germana Iris.

Victòria de Gil 
Membrado a 
l’Europeu Cross Car

Mollerussa Tercer triomf de 
la temporada de quatre pos-
sibles per a Gil Membrado a 
l’Europeu FIA Cross Car Aca-
demy Trophy. El jove pilot 
d’Olost becat per la Federa-
ció Espanyola es va imposar 
al meeting de Mollerussa, on 
exercia de local. Membrado 
encapçala així la classificació 
general amb 14 punts d’avan-
tatge sobre el seu immediat 
perseguidor, el pilot francès 
Etan Pepujol, i a Alemanya, 
última cita del campionat, hi 
haurà 35 punts en joc.

El Vic-ETB, al 
podi del Català 
d’aquatló

Badalona L’atleta del CN 
Vic-ETB Aniol Clavell va 
pujar al tercer graó del podi 
del Campionat de Catalunya 
absolut d’aquatló. El jove va 
acabar els 2,5km de cursa a 
peu, els 1.000m de natació i 
els 2,5km de cursa a peu més 
en cinquena posició, però 
davant seu hi havia dos atle-
tes sense llicència de la fede-
ració catalana. En Fèmines, la 
seva companya de club Marta 
Sánchez va pujar al segon 
graó del podi. 
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 Agenda esportiva

ATLETISME

BÀSQUET

Primera Catalana. Grup 3
Tona-Adepaf (dg. 18.00h)
CB Vic-UVic 2-Salt (dg. 12.30h)

Segona Catalana. Grup 2
Torelló-Vilafant (ds. 21.00h)
Ripoll-Farners (ds. 17.45h)
Cassanenc-Vilatorta (dg. 17.00h)

Tercera Catalana. Grup 4
Montmeló-CB Vic-UVic 3 (dg. 18.15h)
Tona B-Cardedeu (ds. 19.00h)

Sènior B. Grup 1
Centelles-Tona-St. Crist (ds. 16.00h)
Bellvitge Groc-Vilatorta (dg. 19.00h)

Sènior Girona. Grup 1
Ripoll B-Llançà (ds. 19.15h)

Sots-25 A. Grup 1
Roda-Argentona (ds. 18.15h)
St. Pere-Torelló (ds. 19.15h)

Sots-25 B. Grup 1
Minguella-Manlleu (dg. 19.30h)

Sots-21 Nivell A-2. Grup 2
La Garriga-CB Vic-UVic (dg. 20.00h)

Femení Primera Catalana. Grup 1
Cerdanyola-Fem. Osona (dg. 19.15h)

Femení Segona Catalana. Grup 5
Torelló SF-L’Escala (ds. 19.30h)
Tona-Quart (ds. 17.30h)

Femení Tercera Catalana. Grup 4
Manlleu-Corbera Negre (dg. 10.30h)
Roda-Santpedor (ds. 16.30h)

Fem. Tercera Cat. Girona. Grup 2
EP Olot-Soldatal Campdevànol 
(ds. 17.45h)

Femení Sènior. Grup 4
Argentona B-Femení Osona B 
(ds. 17.45h)
Tona B-CBLLV (dg. 16.00h)

Femení Sots-21 Nivell B. Grup 1
Sants Les Corts-Roda (ds. 10.30h)

BEISBOL

Sènior Segona Divisió
Viladecans-Vic Bat (dg. 16.00h)

BITLLES CATALANES

Lliga de Barris de Vic. Diumenge, 
a les 10 del matí, al camp de futbol. 
Primera jornada.

CICLISME

Sortides cicloturistes UC Taradell. 
Diumenge, sortida a les 8 del matí, 
a la Plaça. Recorregut Taradell-
Vic-Olost-Sant Boi-Manlleu-Vic-
Taradell (84km).

FUTBOL

Segona Catalana. Subgrup 1A
Camprodon-St. Jaume Llierca 
(dg. 16.00h)

Grup 6
Gurb-Unif. Sta. Perpètua (ds. 16.00h)
Taradell-Molinos (ds. 16.00h)
St. Pol-St. Julià Vilatorta (dg. 12.00h)
Torelló-La Torreta (ds. 16.00h)
OAR Vic-Argentona (dg. 11.45h)

Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-Seva (ds. 16.30h)
Moià-Sta. Eugènia (ds. 17.00h)
Borgonyà-Caldes M. B (ds. 16.00h)
Tona B-St. Vicenç (ds. 16.00h)
Centelles-Folgueroles (ds. 16.30h)
Voltregà-St. Feliu C. (ds. 16.30h)
Ol. La Garriga-Pradenc (ds. 16.00h)
Roda de Ter-Castellterçol (dg. 16.30h)

Grup 19
Garrotxa-Campdevànol (dg. 11.00h)
Abadessenc-St. Privat (ds. 16.00h)

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

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

Grup 27
Ripoll-Serinyà (dg. 16.00h)

Juvenil Lliga Nacional. Grup 7
Base Reus-Manlleu (ds. 16.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
U. Sta. Perpètua-Torelló (dg. 12.30h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
La Pera-Voltregà (ds. 16.00h)
Roses-Castellterçol (dg. 12.45h)
Pontenc B-FUE Vic (ds. 16.30h)
OAR Vic-Esplais (dg. 16.30h)
L’Estartit-Tona (dg. 12.15h)

Grup 6
FUE Vic B-B. Montcada B (ds. 16.00h)

Femení Amateur F7. Grup 4
Vall del Ter-Corcó (dg. 18.15h)

Grup 6
Alt Berguedà-Pradenc (dg. 18.00h)

FUTBOL SALA

Segona Nacional
Can Llong-Centelles (dg. 16.00h)

Primera Territorial
Centelles C-At. Pau Cat. (dg. 10.30h)
Centelles B-Calafell (dg. 12.00h)

Divisió Honor. Grup 1
Manlleu-Ciutat de Mataró 
(ds. 19.00h)

Segona Divisió. Bcn 1
Ciutat Mataró B-Castellterçol 
(dg. 12.45h)
H. Alella B-Aiguafreda (dg. 16.00h)
Sta. Perpètua-Prats Lluçanès 
(ds. 19.30h)

Tercera Divisió. Bcn 2
Manlleu B-Unión Llagostense 
(ds. 16.10h)

Bcn 11
Moià-Cubelles (dg. 19.00h)

Femení Segona Divisió. Bcn 1
Manlleu-Parets (dg. 17.15h)

Bcn 2
Manlleu B-EP Sabadell (ds. 17.20h)

HANDBOL

Tercera Divisió. Grup B
Júnior-Vic (ds. 20.45h)

HOQUEI

OK Lliga Plata Sur
Olot-CP Taradell (ds. 20.00h)
St. Cugat-CP Vic (ds. 20.30h)

Nacional Catalana. Grup A
Voltregà-Masies-Shum (dg. 18.00h)

Grup B
Piera-Tona (ds. 19.30h)
Manlleu B-Congrés (dg. 17.30h)

Segona Catalana. Grup 2A
Centelles-St. Jordi Des. (ds. 17.30h)
Caldes-Taradell B (dg. 18.15h)

Grup 2B
Roda B-La Garriga (dg. 17.45h)
Girona-Tona B (dg. 16.00h)
Ripoll-La Garriga (ds. 20.00h)

Fem. Nacional Catalana. Grup A
Lloret-Voltregà B (dg. 18.00h)

Grup B
Manlleu B-Sfèric (dg. 19.00h)

MUNTANYA

ORIENTACIÓ

PÀDEL

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

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

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

Grup 2
St. Hilari B-CP Vic (ds. 12.00h)
Olot-Taradell B (ds. 12.00h)
AE Ripollès-AP Vic (ds. 12.00h)

Quarta. Grup 1
Abadessenc-Seva B (ds. 12.00h)
AP Vic B-P. Lluçanès B (ds. 12.00h)
CT Manlleu B-Osona W. (ds. 12.00h)
PI Manlleu B-Solana C (ds. 12.00h)

Cinquena. Grup 1
Torelló D-CT Manlleu D (ds. 12.00h)
Fom. Tona C-St. Hilari C (ds. 12.00h)
AE Ripollès B-Indoor Pàdel 7 
(ds. 12.00h)
CT Manlleu C-Osona Wellness B 
(ds. 12.00h)
CT Vic C-P. Moià B (ds. 12.00h)

Grup 2
St. Quirze B-For. Centelles D 
(ds. 12.00h)
P. Lluçanès C-Avinyó (ds. 12.00h)
Arbúcies C-Indoor Pàdel 7 B 
(ds. 12.00h)

Voltregà B-Torelló C (ds. 12.00h)
Abadessenc B-Taradell C (ds. 12.00h)

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

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

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

Grup 2
CT Vic D-Osona W. (ds. 11.00h)
AP Vic B-P. Osona (ds. 11.00h)
Seva-For. Centelles C (ds. 11.00h)

Femení Quarta. Grup 1
St. Quirze-Campdevànol (ds. 11.00h)
P. Lluçanès C-Taradell C (ds. 11.00h)
P. Moià B-CT Manlleu B (ds. 11.00h)
CT Vic C-Sta. Eugènia (ds. 11.00h)

PETANCA

Segona Divisió. Grup 3
Casc Antic Montgat-Amics de 
Balenyà (dg. 9.00h)

Quarta Divisió. Grup 13
Roda de Ter-Quatre Barres 
(dg. 9.00h)

RUGBI

Divisió Honor. Grup 4
Osona RC-Martorelles-Esp.
(ds. 16.00h)

Grup 5
CNPN C-Ripollès RC (ds. 18.00h)

TENNIS

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

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

Bronze
Voltregà B-Can Juli B
Torelló C-Citysports
CT Vic C-Manlleu C
Sant Julià-Centelles C

TENNIS TAULA

Superdivisió Femenina. Grup 1
Girbau Vic TT-UCAM Cartagena
(dv. 20.00h)

Divisió Honor Femení. Grup 2B
Girbau Vic TT-Bàscara (ds. 17.00h)

Primera Divisió. Grup 3B
CTT Torelló-Sallent (ds. 17.30h)

Grup 4A
Girbau Vic TT-Titus Badalona 
(ds. 17.00h)

Segona Divisió. Grup 6A
Ateneu 1882-Girbau Vic TT 
(ds. 17.00h)

Tercera Divisió. Grup 2B
Tona-La Garriga (ds. 17.00h)
Ripoll-Cardedeu (ds. 17.00h)

VOLEIBOL

Femení Tercera Divisió. Grup B
Torelló-Escola Elisabeth (dg. 16.00h)

Femení Quarta Divisió. Grup F
Manresa B-Taradell (ds. 18.15h)

Amateur Mixt. Grup D
Sta. Eugènia-UE Trinitat (dg. 10.00h)
Gironella-Calldetenes Negre
 (dg. 17.00h)

Grup E
AEEDI-Calldetenes Groc
(dg. 17.00h)
PAIP-Taradell (ds. 19.00h)

13a Cursa-caminada de Sant 
Galderic de Tavèrnoles. Diu-
menge, a les 10 del matí, sortida 
del camp de futbol. Desnivell 
de 555m i dificultat tècnica mit-
jana-baixa.

Lliga EBA. Grup C-3
Sol Gironès Bisbal-CB Vic-UVic
(ds. 18.05h)

El CB Vic-UVic s’enfrontarà 
al Sol Gironès Bisbal, un rival 
directe en la classificació per 
mantenir el liderat de grup. Els 
dos equips arriben invictes a la 
tercera jornada.

Primera Catalana. Grup 2
Vic Riuprimer-Vic (ds. 16.00h)
Rubí-Tona (dg. 12.00h)
Manlleu-Sabadell Nord 
(dg. 17.00h)

La tercera jornada del grup 2 de 
Primera Catalana ens porta un 
nou derbi, el segon consecutiu 
pel Vic Riuprimer. Els del Rie-
ral rebran el Vic dissabte a les 
4 de la tarda en un partit en el 
qual els dos equips es voldran 
retrobar amb la victòria després 
de perdre tots dos en la segona 
jornada. Diumenge al migdia, 
el Tona visitarà el Rubí per 
sumar el ple de punts i mante-
nir-se com a líder en solitari. I 
diumenge, a les 5 de la tarda, el 
Manlleu rebrà el Sabadell Nord 
i buscarà guanyar per continuar 
a la zona alta de la classificació.

Champions League
SF 2: Dinamo Moscú-EFS Ripoll
(divendres tarda)
Final (dissabte)

L’EFS Ripoll intentarà superar 
un dels favorits a guanyar la 
competició en la semifinal de 
divendres per disputar la final 
de dissabte.

Fem. Primera Nacional. Grup 3
Huesca-Vic Riuprimer (ds. 18.00h)

OK Lliga
Martinelia Manlleu-Parlem 
Calafell (ds. 20.00h)
Noia Freixenet-Voltregà Stern 
Motor (ds. 19.30h)

El Manlleu buscarà retrobar-se 
amb la victòria després de tres 
jornades contra el Parlem Cala-
fell, dissabte a les 8 del vespre, 
mentre que el Voltregà voldrà 
sumar la segona victòria conse-
cutiva a la pista del Noià Freixe-
net, un dels equips forts, dis-
sabte a 2/4 de 8 de la tarda, per 
continuar escalant posicions en 
la classificació.

Copa Catalana d’Orientació. 
Diumenge, a partir de 2/4 de 9 
del matí, al camp de futbol de 
Rupit. La cursa sprint comença-
rà a 2/4 de 10 del matí la prime-
ra sortida de la primera ronda i 
a les 11, la segona ronda, on la 
puntuació mitjana dels punts 
de les dues rondes serà la que 
puntuarà per la Copa Catalana 
d’orientació a peu. A les 10 del 
matí, tindrà sortida la cursa 
popular, de circuit únic, no pun-
tuable per la Copa Catalana. 

Trail del Bisaura. Dissabte, tor-
na el Trail del Bisaura de Sant 
Quirze de Besora amb tres cur-
ses que sortiran des de la plaça 
del Bisaura. El Trail, de 56km 
i +3.800m, començarà a 2/4 de 
8 del matí. La Mitja, de 22km i 
+1.000m, a partir de les 9. I la 
Curta, d’11km i +500, amb sorti-
da a 2/4 d’11.

Lliga Catalana Femenina. 
Grup 1
Voltregà Stern Motor-Bigues i 
Riells (ds. 17.30h)

Grup 2
Vila-sana-Martinelia Manlleu
(ds. 19.00h)
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Resultats i classificacions

Beisbol

SÉNIOR SEGONA DIVISIÓ

Barcino, 10 - Vic Bat, 12 
Tarragona Black-Barcelona, ajornat
Viladecans, 13 - L’Hospitalet, 15
Descansa: Tarragona Red

Equips ................................. PJ  PG  PP  AVG GB
 1.- Tarragona Red .................3 3 0 1000 0
 2.- Barcelona ..........................2 2 0 1000 0,5
 3.- Vic Bat............................ 2 2 0 1000 0,5
 4.- L’Hospitalet .....................3 2 1 667 1
 5.- Viladecans ........................4 1 3 250 2,5
 6.- Barcino..............................3 0 3 0 3
 7.- Tarragona Black...............3 0 3 0 3

Pàdel

QUARTA. GRUP 1

PI Manlleu B, 3 - Abadessenc, 0
Seva B, 2 - AP Vic B, 1
P. Lluçanès B, 3 - Voltregà C, 08
Solana C, 0 - Osona Wellness, 3
Descansa: CT Manlleu B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pPI Manlleu B ..............2 2 0 0 5 1 5
 2.- rOsona Wellness .........1 1 0 0 3 0 3
 3.- CT Manlleu B ...............1 1 0 0 3 0 3
 4.- Voltregà C ....................2 1 0 1 3 3 3
 5.- P. Lluçanès B ................2 1 0 1 3 3 3
 6.- sAP Vic B ......................2 0 0 2 2 4 2
 7.- qSeva B .........................2 1 0 1 2 4 2
 8.- qAbadessenc ................2 1 0 1 2 4 2
 9.- qSolana C ......................2 0 0 2 1 5 1

GRUP 2

St. Julià B, 3 - P. Osona C, 0
Arbúcies B, 3 - Fom. Tona B, 0
P. Privilege B, 3 - Campdevànol B, 0
CT Vic B, 3 - For. Centelles C, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pCT Vic B ......................2 2 0 0 6 0 6
 2.- rArbúcies B ..................2 2 0 0 6 0 6

 3.- P. Privilege B ................2 1 0 1 4 2 4
 4.- St. Julià B ......................2 1 0 1 4 2 4
 5.- For. Centelles C ...........2 1 0 1 2 4 2
 6.- sFom. Tona B ...............2 1 0 1 2 4 2
 7.- sCampdevànol B .........2 0 0 2 0 6 0
 8.- qP. Osona C ..................2 0 0 2 0 6 0

CINQUENA. GRUP 1

CT Vic C, 1 - Torelló D, 2
CT Manlleu D, 0 - Fom. Tona C, 3
St. Hilari C, 2 - AE Ripollès B, 1
Indoor Pàdel 7, 2 - CT Manlleu C, 1
P. Moià B, 3 - Osona Wellness B, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pP. Moià B.....................2 2 0 0 6 0 6
 2.- rFom. Tona C ...............2 2 0 0 6 0 6
 3.- rCT Manlleu C ............2 1 0 1 4 2 4
 4.- AE Ripollès B ...............2 1 0 1 4 2 4
 5.- Osona Wellness B .......2 1 0 1 3 3 3
 6.- Indoor Pàdel 7 .............2 1 0 1 2 4 2
 7.- St. Hilari C ...................2 1 0 1 2 4 2
 8.- Torelló D ......................2 1 0 1 2 4 2
 9.- CT Vic C ........................2 0 0 2 1 5 1
 10.- CT Manlleu D ..............2 0 0 2 0 6 0

GRUP 2

Taradell C, 3 - St. Quirze B, 0
For. Centelles D, 1 - P. Lluçanès C, 2
Avinyó, 2 - Arbúcies C, 1
Indoor Pàdel 7 B, 0 - Voltregà B, 3
Abadessenc B, 0 - Torelló C, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pTorelló C .....................2 2 0 0 6 0 6
 2.- rVoltregà B ..................2 2 0 0 6 0 6
 3.- rTaradell C ...................2 2 0 0 6 0 6
 4.- Arbúcies C ....................2 1 0 1 3 3 3
 5.- St. Quirze B ..................2 1 0 1 3 3 3
 6.- Avinyó...........................2 1 0 1 2 4 2
 7.- P. Lluçanès C ................2 1 0 1 2 4 2
 8.- For. Centelles D ...........2 0 0 2 2 4 2
 9.- Abadessenc B ...............2 0 0 2 0 6 0
 10.- Indoor Pàdel 7 B ..........2 0 0 2 0 6 0

PRIMERA +45

Fom. Tona, 1 - St. Julià, 2
Torelló, 2 - CT Vic, 1
Abadessenc, 1 - AP Vic, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AP Vic ...........................1 1 0 0 2 1 2
 2.- Torelló ..........................1 1 0 0 2 1 2
 3.- St. Julià .........................1 1 0 0 2 1 2
 4.- Abadessenc ..................1 0 0 1 1 2 1
 5.- CT Vic ...........................1 0 0 1 1 2 1
 6.- Fom. Tona .....................1 0 0 1 1 2 1

SEGONA +45

For. Centelles - Ripollès, np.
P. Osona, 2 - St. Quirze, 1
Descansa: P. Lluçanès

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- For. Centelles ...............1 1 0 0 0 0 3
 2.- P. Osona ........................1 1 0 0 2 1 2
 3.- St. Quirze .....................1 0 0 1 1 2 1
 4.- P. Lluçanès....................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Ripollès .........................1 0 0 1 0 0 -1

FEMENÍ QUARTA. GRUP 1

CT Vic C, 2 - St. Quirze, 0
Campdevànol, 2 - P. Lluçanès C, 0
Taradell C, 0 - Arbúcies C, 2
Sta. Eugènia, 1 - CT Manlleu B, 1
Descansa: P. Moià B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pArbúcies C ..................2 2 0 0 4 0 4
 2.- rCT Vic C .....................2 2 0 0 4 0 4
 3.- rCampdevànol .............2 1 0 1 2 2 2
 4.- St. Quirze .....................2 1 0 1 2 2 2
 5.- CT Manlleu B ...............1 0 1 0 1 1 1
 6.- P. Moià B .......................1 0 1 0 1 1 1
 7.- Sta. Eugènia .................2 0 1 1 1 3 1
 8.- Taradell C .....................2 0 1 1 1 3 1
 9.- P. Lluçanès C ................2 0 0 2 0 4 0

GRUP 2

PI Garrotxa B, 1 - Voltregà B, 1
Torelló C, 2 - Taradell B, 0
P. Lluçanès B, 1 - Avinyó, 1
P. Privilege, 2 - Fom. Tona C, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pP. Privilege .................2 2 0 0 4 0 4
 2.- rAvinyó ........................2 1 1 0 3 1 3
 3.- rP. Lluçanès B ..............2 1 1 0 3 1 3

 4.- Torelló C .......................2 1 0 1 2 2 2
 5.- PI Garrotxa B ...............2 0 2 0 2 2 2
 6.- Taradell B .....................2 0 1 1 1 3 1
 7.- Voltregà B.....................2 0 1 1 1 3 1
 8.- Fom. Tona C .................2 0 0 2 0 4 0

GRUP 3

St. Julià B, 2 - Torelló D, 0
Indoor Pàdel 7, 2 - CP Vic, 0
Voltregà C, 0 - Ripollès B, 2
Seva B, 1 - Sta. Eugènia B, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pSta. Eugènia B ............2 1 1 0 3 1 3
 2.- rSeva B .........................2 1 1 0 3 1 3
 3.- rRipollès B ...................2 1 1 0 3 1 3
 4.- Indoor Pàdel 7 .............2 1 1 0 3 1 3
 5.- CP Vic ...........................2 1 0 1 2 2 2
 6.- St. Julià B ......................2 1 0 1 2 2 2
 7.- Voltregà C ....................2 0 0 2 0 4 0
 8.- Torelló D ......................2 0 0 2 0 4 0

Petanca

SEGONA DIVISIÓ. GRUP 3

Amics de Balenyà - Can Bassa, sr.
Llinars At., 11 - St. Pol Mar B, 5
Estalvis Cardedeu, 12 - Casc Antic Montgat, 4
St. Cebrià Vallalta, 11 - Bellavista-Franq., 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pLlinars At. ..................5 4 1 0 53 27 13
 2.- rSt. Cebrià Vallalta .....5 3 1 1 45 35 10
 3.- Estalvis Cardedeu .......5 3 0 2 43 37 9
 4.- Can Bassa .....................4 2 2 0 37 27 8
 5.- sBellavista-Franq. .......5 2 0 3 40 40 6
 6.- sSt. Pol Mar B ..............5 1 1 3 38 42 4
 7.- qAmics de Balenyà .... 4 1 0 3 25 39 3
 8.- qCasc Antic Montgat ..5 0 1 4 23 57 1

QUARTA DIVISIÓ. GRUP 13

Can Borrell, 10 - Can St. Joan, 6
Centre Font Verda - Roda de Ter, sr.
Canovelles B, 12 - Roca-Palmera, 4
Quatre Barres, 15 - La Torreta, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pCanovelles B ..............5 4 1 0 59 21 13
 2.- rCan Borrell .................5 4 0 1 57 23 12
 3.- Can St. Joan ..................5 3 1 1 49 31 10
 4.- Quatre Barres ..............5 2 2 1 44 36 8
 5.- sRoca-Palmera .............5 1 1 3 35 45 4
 6.- sRoda de Ter ............. 4 1 0 3 23 41 3
 7.- qCentre Font Verda ....4 1 0 3 19 45 3
 8.- qLa Torreta ...................5 0 1 4 18 62 1

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ 
GRUP B

Salle Bonanova - Escola Elisabeth, ajornat
Prat B, 3 - Vilafranca Negre, 0
Cubelles, 1 - Girona, 3
Panteres Grogues B, 3 - Torelló, 0

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Panteres Grogues B .........3 3 0 9 1 6
 2.- Prat B ................................3 3 0 9 2 6
 3.- Cubelles ............................3 2 1 7 4 5
 4.- Girona ...............................3 2 1 7 5 5
 5.- Salle Bonanova ................2 1 1 5 5 3
 6.- Torelló ........................... 3 0 3 3 9 3
 7.- Vilafranca Negre .............3 0 3 1 9 3
 8.- Escola Elisabeth...............2 0 2 0 6 2

FEMENÍ QUARTA DIVISIÓ. 
GRUP F

Les Franqueses, 3 - Manresa B, 0
Taradell, 3 - Andorra, 0
Descansa: Igualada B, Premià de Dalt

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Les Franqueses ................3 3 0 9 0 6
 2.- Andorra ............................3 1 2 3 6 4
 3.- Taradell ......................... 2 1 1 3 3 3
 4.- Premià de Dalt .................2 1 1 3 3 3
 5.- Igualada B ........................2 1 1 3 5 3
 6.- Manresa B ........................2 0 2 2 6 2

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 
   

El Club Tennis Vic vol oferir tots els serveis 
a la major quantitat de socis com sigui 
possible. Per aquest motiu, l’esport del 
tennis, l’esport protagonista del club, 
l’ofereix a un públic molt ampli. 
    Un exemple és l’Escola d’Adults. 
Aquest servei va dirigit a totes aquelles 
persones majors de 18 anys que volen 
aprendre, practicar l’esport o perfeccionar 
el seu nivell de tennis. Els grups de treball 

són molt reduïts per tal de donar una 
atenció més personalitzada i s’ofereix un 
horari ampli per poder escollir aquell que 
millor s’adeqüi a cada jugador. Es pot triar 
entre quatre dies a la setmana de les 7 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
   Per a més informació  es pot demanar 
a través del correu electrònic <escola@
clubtennisvic.cat> o bé trucant al telèfon 
93 883 34 60.

Els membres de la colla Fem Més Club, el passat 1 d’octubre

La colla Fem Més Club 
torna a la pista 

El tennis, un esport 
obert a tothom

Imatge d’algunes de les pistes de tennis del CT Vic

Aquesta temporada 2021/22, la colla Fem 
Més Club, amb més de set anys d’exis-
tència, ha tornat a les pistes del Club 
Tennis Vic. 
    Es tracta d’una colla formada per 
tennistes veterans i jubilats del CT Vic que 
amb la idea de no perdre el ritme es van 
reunint per jugar amb altres clubs. Va ser 
el passat 1 d’octubre quan els membres  
de l’equip Fem Més Club es van reunir per 

tornar a jugar un partit de tennis després 
de més d’un d’any de no poder-ho fer a 
causa de la pandèmia.
    Va ser una trobada matinal que va 
començar al voltant de les 11 del matí i 
es va allargar fins a la 1. Es va fer a les 
instal·lacions del Club Tennis Vic, on els 
tennistes que formen part de la colla es 
van trobar, reunir, jugar i alhora gaudir amb 
els jugadors del Club Tennis d’Aro.



EL CALAIXNOU9EL Divendres, 15 d’octubre de 202150

LA PORTALADA

Rupit El primer element destacat 
de la finca ja és la mateixa porta 
de la casa, que obre al carrer a tra-
vés d’una portalada mig partida 
per un ampit que s’emprava com 
a taulell-expositor, un dels pocs 
exemples conservats d’aquest 
tipus d’estructures arquitectòni-
ques. La finestra del costat pre-
senta dos orificis d’un sistema de 
tancament anterior amb embar-
rat; i els batents de fusta preser-
ven les ferramentes originals i un 
conjunt d’empremtes, possibles 
proves de marques de bestiar o 
ferradures. Per la seva singulari-
tat, és un dels edificis reproduïts 
al Poble Espanyol.

ELS EMBOTITS

Rupit L’elaboració d’embotits, 
que es comercialitzaven amb el 
mateix nom de la casa, és una 
altra de les activitats econòmi-
ques que es van desplegar dins 
d’aquesta finca. L’obrador es 
conserva pràcticament intacte en 
una de les estances del primer 
pis –connectat directament amb 
l’habitatge familiar, on també 
sembla haver-se aturat el temps–. 
La petita fàbrica artesanal també 
disposava dels seus assecadors 
–que ocupen part de la segona 
planta i tota la tercera–, amb els 
tradicionals embigats de fusta i 
un sistema d’obertura de fines-
tres per procedir a la curació. 

Un tresor      
fet ferreria

Rupit rep en llegat testamentari la històrica casa Rovira, un 

conjunt excepcional per reviure l’evolució de l’ofici de ferrer

Rupit podrà oferir un altre actiu 
excepcional als visitants del po-
ble. Es tracta de l’antiga ferreria 
de Can Rovira, que permet reviu-

re l’evolució de l’ofici de ferrer. 
El conjunt de la casa, en procés 
de documentació, és el resultat 
d’una deixa testamentària.

Rupit

Miquel Erra (text)

Albert Llimós (fotos)

Entrar a dins és endinsar-se 
en un autèntic viatge en el 
temps. Un viatge que recula 
més de tres segles i on tot 
sembla haver-se aturat. La 
minsa il·luminació, el con-
junt ennegrit, l’olor de rovell 
o les mateixes teranyines 
formen part d’una ambi-
entació tan autèntica com 
evocadora. Som a la planta 
baixa de la ferreria i taller de 
Can Rovira, al número 8 del 
carrer de la Barbacana, una 
de les cases amb història del 
nucli antic de Rupit. En el 
seu interior hi ha aparegut 
un més que notable conjunt 
patrimonial i etnològic, que 
permet reviure l’evolució 
de l’ofici de ferrer: des de la 
producció artesanal de prin-
cipis del segle XVIII fins a 
les primeres mecanitzacions 
dels inicis del segle XX. Un 
inesperat regal per al munici-
pi, cridat a convertir-se en un 
reclam més de cara a atreure 
un perfil de turisme cultural 
i de qualitat.

Tot comença el març del 
2020, quan l’Ajuntament de 
Rupit rep en llegat testamen-
tari aquest edifici i tots els 
béns mobles que atresora. 
De fet, es tracta d’una de les 
cases més emblemàtiques del 

s’assenta sobre un paviment 
natural de roca. L’antiga fer-
reria preserva, precisament, 
el seu terra de pedra origi-
nal. L’estança consta de dos 
espais: l’obrador, que dona al 
carrer, i la carbonera, situada 
just al darrere i adossada 
a la paret natural de roca. 
Presideix l’ennegrida sala 
una fornal de planta circular 
de construcció més recent. 
“A mitjan segle XX es degué 

reformar amb l’objectiu de 
poder assumir els treballs de 
serralleria relacionats amb la 
construcció de l’emblemàtic 
pont penjat de Rupit, inau-
gurat l’any 1945”, interpreta 
la historiadora.

Entre les eines primitives 
de ferrer destaquen dues 
encluses de la històrica mar-
ca Bagà, datades de 1840. 
L’utillatge de la ferreria 
està perfectament col·locat 

poble, la façana de la qual ja 
va ser una de les que es va 
reproduir al Poble Espanyol 
de Barcelona per la seva sin-
gularitat. La llinda de la por-
ta principal situa el punt de 
partida de la casa: 1610. No 
serà fins al 1711, però, quan 
consta que la família Rovira 

hi implantarà una activitat 
de ferreria; més endavant hi 
aniran incorporant d’altres 
activitats productives. L’úl-
tim ferrer de la nissaga serà 
Pere Rovira, que va cessar 
l’activitat el 1973. Des de 
llavors, hi va continuar vivint 
l’única supervivent dels 13 
germans de la família, que va 
morir el març de 2020. Ella és 
la que formalitzarà el llegat 
de l’immoble al poble. 

Durant aquests últims 
anys, el portal de la casa 

només s’obria puntualment 
per recrear-hi una de les 
escenes del pessebre vivent. 
La imatge tot just deixava 
entreveure part del pastís. 
Quan ara fa un any i mig 
l’Ajuntament va poder acce-
dir al conjunt de les estances 
va constatar l’excepcionalitat 
de tot el conjunt. 

El primer pas va ser dema-
nar assessorament a l’Ofi-
cina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació. D’aquí en 
va sortir un primer estudi 
documental, que ha redactat 
Lluïsa Amenós, doctora en 
Història de l’Art i tècnica 
de Patrimoni Cultural. És 
ella qui confirmarà que “ens 
trobem davant d’un extra-
ordinari exemple de l’evo-
lució del treball del ferro a 
Catalunya”. La singularitat 
del conjunt radica, sobretot, 
en el fet que conserva en 
molt bon estat “tant l’arqui-
tectura com l’utillatge de dos 
tipus d’obradors que habitu-
alment es troben separats: 
una ferreria preindustrial, a 
la part central, i en un espai 
adjacent un taller metal-
lúrgic de la primera indus-
trialització”. Dos obradors 
emplaçats a la planta baixa 
de dues de les tres finques 
que es van anar sumant al 
conjunt de la propietat.

L’edifici, construït princi-
palment amb pedra i fusta, 

La primitiva 
ferreria data de 
començaments 
del segle XVIII

Tres imatges de la ferreria de principis del segle XVIII, amb l’obrador, algunes de les eines i la carbonera; a la fotografia de baix, a la dreta, una imatge del taller ja mecanitzat, ubicat just a la sala del costat

A principis del 
segle XX el taller 
es va mecanitzar; 
va tancar el 1973
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ELS ESCURADENTS

Rupit Una altra de les activitats 
que s’havien fet a la casa, de ben 
segur la més singular, és un petit 
taller d’elaboració d’escuradents, 
que ocupa la meitat de la segona 
planta. Encara s’hi conserven 
tres màquines i algun grapat de 
palillos. També s’hi han localitzat 
embolcalls de la marca El Elefan-
te. Algunes fonts orals del poble 
apunten la possibilitat que Pere 
Rovira, l’últim ferrer de la nissa-
ga i amb fama d’inventor, podria 
haver estat el creador dels escu-
radents de forma rodona –en lloc 
dels plans habituals fins llavors–. 
Confirmar-ho, però, resta pen-
dent de futures investigacions.

per sectors i en funció dels 
usos a què estava destinat. 
Cada eina i producte penja 
de barres i claus clavats a les 
parets o romanen col·locats 
en mobles i prestatgeries 
de fusta. S’hi compten tena-
lles, llimes, malls, martells 
o bufadors; fins i tot dos 
hostiers. També es conserva 
la manxa original del segle 
XVIII, que injectava aire a la 
primitiva fornal.

Una porta a mà dreta 
d’aquesta estança central 
permet accedir al taller 
metal·lúrgic. Un salt en el 
temps per situar-nos just a 
l’entrada del segle XX. La 
pavimentació amb formigó 
i la construcció del rec de 
conducció d’aigua en són la 
primera evidència. El taller 
està il·luminat aquí per un 
gran finestral. Presideix 
l’espai l’embarrat que mou 

la maquinària, accionat per 
un motor i un sistema de 
politges. La millor evidència 
que la ferreria s’ha meca-
nitzat. Hi ha maquinària de 
producció artesanal, com 
la mola d’aigua accionada a 
pedal i el tornall d’esmolar 
mogut amb l’embarrat; i tam-
bé maquinària de producció 
industrial, entre la qual des-
taquen la serra de vaivé, la 
màquina d’esmolar i polir de 

la casa Lluís Prats de Vic, el 
trepant de columna amb el 
banc de les broques o el torn-
fresadora adquirit a la casa 
Defries de 1930. L’obrador 
disposa de prestatgeries i 
armaris plens de llimes, claus 
de diverses tipologies, torna-
visos, martells, maces o ser-
jants. A les parets del taller 
també hi pengen claus amb 
una gran varietat de peces 
degudament ordenades. Tot  

sembla haver quedat conge-
lat des que, el 1973, va deixar 
de funcionar el taller.

Un cop inventariat el 
material de l’antiga ferreria 
i taller metal·lúrgic, l’Ajun-
tament ja ha encarregat un 
segon estudi per documentar 
tant la història d’aquesta nis-
saga de ferrers com la inci-
dència que va tenir aquest 
ofici al poble. Tot plegat ha 
d’anar vestint el corpus de 
futures accions de dinamit-
zació a l’entorn de la forja i el 
patrimoni de ferro al poble. 
De moment, aquest estiu ja 
van convocar unes jornades 
de portes obertes adreçades 
als veïns del poble, de les 
quals també s’ha recollit 
informació oral puntual de la 
història de la casa. El cap de 
setmana passat, en el marc 
del Collsacabra Viu, ja es van 
fer les primeres visites gui-
ades al públic en general, i a 
partir d’ara es podran oferir 
de forma concertada. 

De moment l’Ajuntament 
ha posat el focus en la ferre-
ria, però el conjunt de l’edi-
fici, de tres plantes, preserva 
el testimoni d’altres activi-
tats econòmiques que, en un 
futur, s’aniran documentant. 
Destaca, al primer pis, i a 
l’altra banda de l’habitatge 
familiar, un obrador d’ela-
boració d’embotits i els seus 
històrics assecadors, ja a la 
segona i tercera plantes. Com 
a singularitat, a una banda 
del segon pis també hi ha la 
maquinària d’un taller d’ela-
boració d’escuradents.

Conscients del potencial de 
tot plegat, l’Ajuntament vol 
anar pas a pas. “Ens caldrà 
elaborar un pla director per 
acabar de gestionar com es 
faran les visites a tot l’edi-
fici, però ho volem fer ben 
fet, sense presses; la prioritat 
serà conservar degudament 
tot el conjunt”, avança l’al-
calde, Albert Marcé. Un dels 
projectes en cartera seria 
l’habilitació, a la banda de la 
planta baixa que havia acollit 
una fusteria, d’un centre 
d’interpretació per explicar 
tant la casa com el conjunt 
patrimonial de Rupit.

Tres imatges de la ferreria de principis del segle XVIII, amb l’obrador, algunes de les eines i la carbonera; a la fotografia de baix, a la dreta, una imatge del taller ja mecanitzat, ubicat just a la sala del costat
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Tavèrnoles torna al 1485
Després de l’aturada per la pandèmia, aquest cap de setmana Tavèrnoles viurà la 

segona edició de la Festa Remença, amb una escenificació històrica com a reclam

Tavèrnoles

M.E.

Després d’11 edicions com 
a Fira de Sant Galderic, fa 
dos anys l’Ajuntament de 
Tavèrnoles va voler donar 
renovat format a la seva fira 
de tardor. Naixia la Festa 
Remença, amb l’escenifica-
ció d’uns fets històrics de 
l’edat mitjana com a reclam. 
L’estrena va tenir molt bona 
acollida, però la pandèmia va 
obligar a suspendre la fira, 
l’any passat. Aquest cap de 
setmana retorna amb més 
força si cal.

Una cinquantena d’actors 
tornaran a participar en la 
representació de La presa 
del castell de Savassona, un 
muntatge itinerant per dife-
rents espais del poble. Preci-
sament, l’èxit de l’estrena, el 
2019, ha obligat a sumar una 
representació més a les dues 
de diumenge (a 2/4 d’11 i a 
les 4), que es farà dissabte 
a la tarda (a les 4), amb afo-

Programa

Concurs Instagram d’octubre
2021

Ajuntament
de Tavèrnoles

Divendres, 15 d’octubre de 202152

rament limitat. La història 
narra com una colla de page-
sos de remença van prendre 
el castell de Savassona, l’any 
1485, després de segles 
d’opressió per part dels 
senyors feudals. Més enllà 

d’aquesta representació, la 
Festa Remença viurà dis-
sabte un segon preàmbul: el 
tradicional concurs de bolets. 
Diumenge de bon matí els 
carrers s’ompliran amb para-
des d’artesans, exhibicions 

de ferradors de cavalls i forja 
i diverses activitats infantils. 
Paral·lelament es disputarà 
la 13a Cursa de Sant Galderic 
i des de l’Oficina de Turisme 
també s’ha convocat un con-
curs d’Instagram.

L’assaig general
Tavèrnoles Com ja es va 
fer fa dos anys, la represen-
tació de La presa del castell 
de Savassona va viure una 
preestrena adreçada als 
veïns de Tavèrnoles. Va ser 
aquest dimarts, a les 4 de 
la tarda, amb la resposta 
entusiasta d’un centenar 
llarg d’espectadors. El relat 
parteix d’un treball de 
recerca de la historiadora 
Elisenda Collelldemont a 
partir d’una documentació 
trobada a l’Arxiu Munici-
pal de Vic. El text teatral és 
obra de Montse Albàs i la 
direcció del muntatge, de 
Bernat Molist.M
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Fira del Bolet a 
Cantoni i Aplec 
Modernista, al 
Collsacabra Viu

L’Esquirol

EL 9 NOU

El programa del Collsacabra 
Viu, que va arrencar el cap 
de setmana passat, continua 
aquest segon cap de setmana 
a l’Esquirol i Cantonigròs. 
Destaca la històrica Fira del 
Bolet, que diumenge viurà 
a Cantoni la 24a edició, des-
prés d’haver-se suspès l’any 
passat. Durant tot el dia hi 
haurà exposició de bolets, 
tallers familiars o, entre 
d’altres, la sortida del tercer 
Canicròs del Collsacabra.

També hi ha diverses pro-
postes a l’Esquirol, entre les 
quals tot el programa, de 
divendres a diumenge, de la 
IV edició de l’Aplec Moder-
nista d’Osona, una iniciativa 
que va néixer l’any 2009 a 
Vic de la mà del Vespa Club 
Osona, i que després d’un 
parèntesi de 10 anys torna a 
convocar els amants de les 
motos Vespa i Lambretta, i 
de la música mod.

    PUBLICITAT Serveis
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Manlleu

Miquel Erra

La centenària pastisseria 
Gaja, de Manlleu, va tancar 
el passat 30 de setembre l’úl-
tima de les quatre botigues 
que va arribar a tenir, la de 
la cantonada de l’avinguda 
de Roma amb el carrer de la 
Pau. Segimon Gaja, tercera 
generació d’aquesta nissaga 
de forners i pastissers man-
lleuencs, juntament amb la 
seva dona, Dolors Buxasa, 
que s’hi va incorporar quan 
es van casar, s’han jubilat. El 
negoci no tindrà continuïtat.

Segimon Gaja reconeix 
que aquests primers dies 
ho està passant malament. 
“Estic negre”, deixa anar. 
Després de més de 50 anys a 
peus de l’obrador, encara no 
s’ha avesat a no haver-se de 
llevar a les 4 de la matinada, 
per exemple. L’establiment 
el va obrir el seu avi, Segi-
mon Gaja Puig, un llunyà 14 
d’agost de 1907. Ho va fer en 
un cèntric local del número 
2 del carrer Fedanci, a tocar 
de la plaça Fra Bernadí. El 
fill del fundador, Jaume Gaja 
Molist, li va seguir les passes. 
D’aquesta etapa en queda el 
record dels mítics josepets, 
uns pastissets de merenga i 
ametlla “que es va inventar 
ell i van tenir nomenada”. 
Segimon Gaja Rifà es va 
incorporar al negoci als 16 
anys, i a partir del 1982, en 
morir el seu pare, ja en va 

Adeu a Can Gaja
La centenària pastisseria i forn de Manlleu, que va arribar a tenir quatre locals, tanca per jubilació dels propietaris

agafar definitivament les 
regnes. 

D’esperit inquiet i empre-
nedor, Gaja va donar reno-
vada empenta al negoci, 
començant per la diversi-
ficació de l’assortiment de 
pastisseria i rebosteria, amb 
propostes que aleshores 
sorprenien els paladars de la 
clientela, com les primeres 
mousse de llimona o el mític 

pastís de Reis, coincidint 
amb els millors anys de la 
Fira de Reis. També van ser 
pioners en l’elaboració de 
baguets, fetes amb autèntica 
farina francesa. A Vic se’l 
recorda especialment per les 
postres que servia a la mítica 
Mostra Gastronòmica del 
Mercat del Ram.

L’embranzida que va aga-
far el negoci li va permetre, 

l’any 1998, d’obrir un segon 
establiment, a l’avinguda de 
Roma, on fins llavors teni-
en el magatzem. El local va 
incorporar espai de degus-
tació i bar, un complement 
també novedós per l’època. 
Amb la crisi del 2008, Gaja va 
optar per fer al revés que la 
majoria: va apostar per conti-
nuar creixent. L’any 2009 va 
obrir un tercer local a Man-
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Segimon Gaja i Dolors Buxasa, davant del taulell buit de la pastisseria de l’avinguda de Roma, un cop tancada

lleu, a tocar el Mercat Muni-
cipal; i el 2012, un quart, en 
aquest cas a Torelló. Ara fa 
tres anys, Gaja va iniciar un 
procés de replegament, en 
part motivat per l’edat, que 
va començar amb el tanca-
ment del local original del 
carrer Fedanci i ha acabat 
aquest 30 de setembre amb 
el de l’avinguda de Roma. 

Gaja admet que l’ofici ha 
canviat molts aquests anys. La 
incorporació d’alguna maqui-
nària, com la del fred, els ha 
permès guanyar qualitat de 
vida, malgrat que l’essència 
del dia a dia ha continuat sent 
“completament artesanal”. En 
els últims anys, com tots els 
petits forners i pastissers, han 
hagut de competir amb els 
productes “industrialitzats” 
que serveixen a supermercats 
i pastisseries; “la gent jove ja 
s’hi està acostumant”.

Gaja diu que li hauria 
agradat veure continuar el 
negoci, “però no ha pogut 
ser”. Cap dels seus fills no els 
ha agafat el relleu. Ara, amb 
tots dos superant la setante-
na, “era un bon moment per 
retirar-nos”, apunta el matri-
moni. Durant aquests anys, 
l’establiment ha recollit un 
doble reconeixement, el títol 
de mestre artesà alimentari 
(2002) i el de la trajectòria 
com a establiment centenari 
(2007). “Hi he disfrutat molt, 
aquí dins”, conclou Gaja, tot 
abaixant per últim cop la per-
siana. El local està en lloguer.

El veïnat Joanot Martorell, la Cabanya 
i la Caçada de Torelló recupera la festa
Torelló Li donen el nom de Tastet de festa 
amb la voluntat del juliol vinent poder recu-
perar la festa del veïnat de la plaça Joanot 
Martorell, la Cabanya i la Caçada després que 
s’hagi reactivat la comissió de festes i cons-
tituït una nova associació veïnal. L’any 2017 
es va fer l’activitat per darrer cop i el 2019 es 
va iniciar el projecte de la nova associació i al 

cap d’uns mesos la pandèmia els ha condicio-
nat per muntar una activitat fins ara. Aquest 
dissabte a la tarda el programa d’actes l’obri-
ran a les 4 els gegants de Torelló, que prece-
diran una actuació de les escoles de dansa La 
Fàbrica de les Arts i Dansa’t i el sorteig d’una 
panera amb productes dels comerços de la 
zona. La jornada continuarà amb el grup de 
ball de saló MTI, un correfoc dels Diables del 
Ges i DJ Pescallunes.
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40anys
Portades de Nadal

Amb el suport de:

Organitza:

Col·laboren:

a CALLDETENES

40 cartells guanyadors, que
han estat portada de Nadal
d’EL 9 NOU del 1980 al 2020

Vestíbul de l’Ajuntament de Calldetenes

Divendres 15 d’octubre de 2021

19.00h

Del 15 al 29 d’octubre

Dilluns, matí de 9 a 
14.30h i tarda de 
15.30 a 17.30h
De dimarts a 
divendres,
matins de 9 a 
14.30h

Obertura de l’exposició i CoL·Loqui
sobre periodisme local amb Víctor 
Palomar, director d’EL 9 NOU 
d’Osona i el Ripollès

Divendres, 15 d’octubre de 202154



LA GUIANOU9EL Divendres, 15 d’octubre de 2021 55

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Divendres 15

Calldetenes. Obertura 
de l’exposició “40 anys de 
portades de Nadal EL 9 NOU”. 
I col·loqui sobre periodisme 
local amb Víctor Palomar, 
director d’EL 9 NOU d’Osona 
i el Ripollès. Vestíbul de 
l’ajuntament. 19.00.

Centelles. Creem un hort 
urbà. Sessió informativa. 
Pati entre l’Espai Jove i el 
PIPA. 16.30.

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 21.00, sopar 
amb bufet lliure de pa amb 
tomàquet i embotits. 22.00, 
ball amb Fernando. Amb 
reserva de taules.

11a Mostra Internacional de 
Cinema Etnogràfic. Jaume 
Bruguera i Joan Farré, 
artesans de Folgueroles, al 
projecte audiovisual Mans 
destres, una etnografia del 
gest. Centre Cultural. 20.00.

Prats de Lluçanès. Jornades 
de Memòria Històrica. 19.30, 
sala de Cal Bach, inauguració 
de l’exposició “Desenterrant 
la memòria. Els primers anys 
de la repressió franquista 
a Prats de Lluçanès”, a 
càrrec d’Anna Gorchs i 
Roser Reixach, amb reserva 
prèvia. 21.00, a l’esplanada 
de Lurdes, Homenatge al 
President Companys, acte 
conjunt amb la participació 
de partits polítics i entitats. 

Ripoll. Club de lectura 
juvenil +14. Del llibre El 
vigilant en el camp de sègol. 
Amb Montse Maestre. 
Cal confirmar assistència. 
Biblioteca Lambert Mata. 
18.30.

Presentació del llibre 
Rebelión contra la educación 
posmoderna. Platón contra 
el ‘coaching’, de Josep Alsina 
Calvés. A càrrec de Miquel 
Sitjar Serra. Cal inscripció 
prèvia. Biblioteca Lambert 
Mata. 20.00.

Íntims. Cicle de teatre de 
prop. Obra 36+1, amb Maria 
Pla. Teatre Comtal. 20.30.

Taradell. Taradellencs pel 
món. Cicle de projeccions a 
la biblioteca. Geòrgia: el gran 
Caucas, amb Joan Roqué i 
M. Teresa Simón. Centre 
Cultural Costa i Font i canal 
d’Instagram de la biblioteca. 
19.30.

Torelló. Espectacle Jo bé, i 
tu?. Una producció del músic 
osonenc Arnau Tordera i 

d’Osonament, que té com 
a protagonistes persones 
usuàries i professionals 
dels serveis de salut mental 
i addiccions de l’entitat. 
Teatre Cirvianum. 20.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes. 

Inauguració de l’exposició 
“At Home i +”. Fotografies 
de Francesc Ventura. Galeria 
fotogràfica Tres-e-u. 19.00.

23è Alhambra Festvial Jazz 
Vic. Concert d’ADHD. Jazz 
Cava. 20.00.

9è Festival Protesta. 
Inauguració del Festival, 
monòleg d’Ana Polo i Oye 
Sherman i projecció de 
Shadow Game. L’Atlàntida. 
20.00.

Poesia visual Desdoblament 
de la lletra A d’en Joan Brossa. 
Nou espectacle de la vigatana 
Teresa MO, a través del 
treball dels actors Martina 
Soler i Joan Petit. L’acte  
clourà amb un vernissatge on 
els assistents podran menjar-
se la lletra “A” elaborada 
en xocolata per un dels 
col·laboradors, El Xocolater 
de Taradell, i acompanyada 
d’un vi. Pati del claustre de 
l’Escola d’Art de Vic. 21.00.

Vidrà. Tallers islados. Curs 
“Proust, l’escriptor total”, 
impartit pel professor, 
escriptor i traductor Lluís 
Maria Todó. Cal Pubill de 
Ciuret.

Dissabte 16

Campdevànol. Mostra 
nacional Itinera de grups 
amateur de teatre de 
Catalunya. Obra El crèdit, de 
Jordi Galceran, amb el grup 
de teatre del Centre Catòlic 
d’Olot. Sala Diagonal. 18.00.

Camprodon. Visites als 
camins de la retirada 
republicana. Sortida de 
Camprodon fins a Espinavell 
amb el trenet. Tot seguit, 
visita guiada a peu al Coll 
Pregon. Camí de la Cerdanya. 
09.30.

Inauguració de l’exposició 
“Unió Esportiva Camprodon”. 
Espai Cultural Cal Marquès. 
19.00.

Centelles. Teatre solidari 
Ni rastre de qui vam ser. 
Amb Carles Xuriguera i Fel 
Faixedas. Casal Francesc 
Macià. 19.00.

TEATrE CIrvIANUm
ToReLLó
 
Divendres, a les 8 del vespre, 
espectacle d’Osonament i 
Arnau Tordera ‘Jo bé, i tu?’

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 20.00, sopar 
amb bufet lliure de pa amb 
tomàquet i embotits. 21.00, 
ball amb Sol de Nit. Amb 
reserva de taules.

Descobreix els Sistemes 
Naturals 2021. Sortides 
Naturalistes a Osona. 
“Descobrim el que 
trepitgem”. Osona té 
una història geològica 
privilegiada, dominada per 
un mar de fa uns 40 milions 
d’anys. Els milions d’anys 
de processos geològics l’han 
modelada d’una manera 
característica. En aquesta 
sortida s’observaran fòssils 
i roques que ens permetran 
llegir i comprendre aquest 
paisatge. Amb Jordi Vilà 
i Íngrit Soriguera, de 
Geòleg.cat. Davant del Bar-
Restaurant l’Espai. 10.00.

Gaudim a l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona. “A la 
recerca d’espècies invasores”. 
Passejada a l’entorn de 
la Damunt i taller de 
reconeixement d’espècies 
invasores. Amb inscripció 
prèvia. La Damunt. 11.00.

Manlleu. Ball a Les Dames. 
Sopar i ball amb el duet 
Cotton Club. 20.00.

Concert de cobla i veu. Amb 
la Cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona i el tenor Josep 
Fadó. Teatre Municipal. 
21.00.

Infanticida. Monòleg a 
càrrec de la companyia del 
Teatre Centre que recupera 
el clàssic de la literatura 
La infanticida, de Caterina 
Albert. Espai Rusiñol. 21.00.

Prats de Lluçanès. Jornades 
de Memòria Històrica. 
Projecció del documental 
Milicianes i conversa 

posterior amb Gonzalo 
Berger, autor del documental 
i del llibre Les milícies 
antifeixistes de Catalunya. 
Sala d’actes de l’Espai. 12.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Sant Joan de les Abadesses, 
la joia del romànic. Visita 
guiada. Oficina de Turisme, 
Palau de l’Abadia. 11.30.

Inauguració del mural de 
les Abadesses. Presentació 
del mural de ceràmica 
artesanal fet amb motiu del 
mil·lenari de l’expulsió de 
les Abadesses del monestir. 
Palau de l’Abadia. 18.00.

Santa eugènia de Berga. 
VIII Concurs de Teatre 
Amateur. Avui no sopem, amb 
el Grup Encert, de Sabadell. 
Teatre Àngel Guimerà. 21.30.

Seva. Munart. Festival de les 
arts. 18.00, Yldor Llach, circ. 
19.00, Camut Band Junior, 
percussió i claqué. 20.00, 
Manzau, cantautora. 22.00, 
II Quartetto Stravagante, 
versions italianes. 23.00, 
Núria Garcia, violí i música 
electrònica. 00.00, DJ Püre 
ín, John Brown Sound 
System, roots reggae/steppa. 
Durant la tarda: Live 
Painting i Escultura. Font 
dels Sors. 18.00-01.00.

Taradell. Presentació 
del llibre Desenterrar 
l’oblit. Memòries més enllà 
de la dignificació de la 
fossa comuna de Cervera. 
I homenatge a Josep 
Miret, un home de poble. 
L’acte començarà amb la 
presentació del llibre que 
ell mateix va coordinar 
juntament amb una altra 
taradellenca, Rosa Papell, 
Jordi Oliva i Paquita Burón. 
L’acte comptarà amb dos 
dels autors, Papell i Oliva, 
acompanyats de l’alcaldessa 

de Taradell, Mercè Cabanas, 
i la regidora de Cultura, 
Míriam Martínez. Amb 
reserva prèvia. Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font 
i canal d’Instagram de la 
biblioteca. 11.00.

Tavèrnoles. II Festa 
Remença. Concurs de bolets: 
8.00, esmorzar a Can Janot. 
9.00-13.00, sortida a buscar 
bolets. Tot seguit, entrega de 
premis davant l’ajuntament. 
16.00, nucli antic, La presa 
del castell de Savassona, 
recreació històrica dels fets 
succeïts el juliol de 1485.

Torelló. Tastet de festa dels 
barris Joanot, la Cabanya i 
la Caçada. 16.00, gegants. 
17.00, actuació de les escoles 
de dansa La Fàbrica de les 
Arts i Dansa’t. A continuació, 
sorteig d’una panera. 18.30, 
concert amb el grup de 
ball de saló M.T.I. (música 
pregravada). 20.00, correfoc 
estàtic amb els Diables del 
Ges. 21.00, DJ Pescallunes. 
Hi haurà inflables durant 
tota la tarda. Skate la 
Cabanya.

Espectacle Excalibur i altres 
històries d’animals morts. 
Amb la cia. Hermanas 
Picohueso. Teatre Cirvianum. 
20.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes.

23è Alhambra Festvial Jazz 
Vic. 17.00, escenari Cervezas 
Alhambra, concert de Tàlveg. 
20.00, Jazz Cava, concert de 
Lucia Fumero Trio.

Espectacle Canto jo i la 
muntanya balla. 19.00, 
xerrada divulgativa a 
l’entorn de l’obra a càrrec 
de Carme Rubio. 20.00, 
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Guillem Albà i Joan Arqué 
ens proposen portar a 
escena el llibre d’èxit 
d’Irene Solà Canto jo i 
la muntanya balla. Una 
dramatúrgia de Clàudia 
Cedó amb música de Judit 
Neddermann, que ens 
portarà a gaudir d’un text 
màgic on podrem veure un 
híbrid de teatre de gest, 
text i música en directe. 
L’Atlàntida.

9è Festival Protesta. 10.00-
13.00, Espai ETC, projecció 
de curtmetratges de la 
selecció no competitiva. 
12.00, bar del Casino, vermut 
pro: “Festivals de cinema 
amb mirada social. Cap a on 
anem?”. 18.00, Espai ETC, 
projecció de 100UP. 20.00, 
Espai ETC, projecció d’El 
retorn, la vida després de 
l’ISIS.

1a Cursa Infantil Adaptada. 
La cursa, totalment gratuïta, 
està oberta a infants fins 
als 12 anys amb diversitat 
funcional, discapacitat, 
TEA o altres. El recorregut 
de la cursa serà lineal, 
al llarg del passeig de la 
Generalitat, i comptarà 
amb un traçat lineal amb 
diferents distàncies –10, 
20, 30, 40 o 50 metres–. 
Es tracta d’una prova de 
caràcter no competitiu i on 
s’entregarà una medalla i 
diversos obsequis per part de 
les entitats col·laboradores a 
tothom qui hi participi. Parc 
Jaume Balmes. 10.00-14.00.

Fem dissabte amb Francesc 
Ventura. Podem compartir 
i aprofundir amb les 
explicacions que ens faci 
personalment dels seus 
treballs. Galeria fotogràfica 
Tres-e-u. 10.00-13.00.

L’esplendor del gòtic. Coneix 
les millors peces del gòtic 

català amb una visita guiada 
per les sales del museu i la 
catedral de Vic. Amb reserva 
prèvia. Museu Episcopal. 
10.30.

Presentació del llibre La 
meravellosa i horripilant 
casa de la iaia. Meritxell 
Martí i Xavier Salomó ens 
visiten per presentar el seu 
llibre. A partir de 4 anys 
(només un adult per infant). 
Amb inscripció prèvia. 
Llibreria El Petit Tresor. 
11.30.

Recorregut medieval. 
Visita comentada pel món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Cicle de Dante. “L’infern, 
el purgatori i el paradís”, 
habitants de l’infern, 
ànimes del purgatori i éssers 
celestials ens acompanyaran 
al món medieval. 
Redescobreix la col·lecció del 
MEV a través de La Divina 
Comèdia. Visita comentada 
gratuïta amb el preu de 
l’entrada. Museu Episcopal. 
17.00.

Espectacle Prometeu. 
L’Agrupación Señor Serrano 
presenta Prometeu, el 
primer volum del Projecte 
Olympus, una sèrie teatral 
basada en una visió crítica 
i desenfadada dels mites 
grecs destinada a un 
públic infantil. L’objectiu 
és que puguin gaudir de 
l’espectacle amb autonomia 
sense la presència dels 
pares i mares a la sala. 
Recomanada de 6 a 11 anys. 
L’Atlàntida. 18.00.

Vidrà. Tallers islados. Curs 
“Proust, l’escriptor total”, 
impartit pel professor, 
escriptor i traductor Lluís 
Maria Todó. Cal Pubill de 
Ciuret.
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Centelles. XXXVI Caminada 
Popular. Recorregut de 
16km. Amb inscripció. Parc 
del Pla del Mestre. 07.30.

Ballada de sardanes. Amb la 
Cobla Osona. Passeig. 18.00.

Folgueroles. Cicle 
Coneguem Folgueroles. 
“Els Pujol, els escultors de 
Folgueroles”, ruta guiada 
a càrrec de Joan Vilamala. 
Cal inscripció prèvia. Plaça 
Verdaguer. 10.00.

Berenar-ball a la sala Dolce 
Vita. Amb Jordi Bruch. Amb 
reserva de taules. 17.30.

Manlleu. Berenar-ball a Les 
Dames. Amb el músic Raül 
de la costa brava. 17.30.

Infanticida. Monòleg a 
càrrec de la companyia del 
Teatre Centre que recupera 
el clàssic de la literatura 
La infanticida, de Caterina 
Albert. Espai Rusiñol. 18.00.

Montesquiu. Notes a la 
Cabanya. Notes mediterrànies 
amb Ferran Savall & Momi 
Maiga. Cal inscripció prèvia. 
Jardins de davant la Cabanya 
del Castell de Montesquiu. 
12.00.

Orís. 27è Mercat de la 
Patata del Bufet. 10.00-13.00, 
Mercat de la Patata del 
Bufet i mostra gastronòmica. 
9.00-14.00, 25è Concurs 
de Pintura Ràpida d’Orís. 
Jardins de la Rectoria.

Prats de Lluçanès. Jornades 
de Memòria Històrica. 
Passejada guiada “Espais 
de memòria”, amb Raül 
Romeva, conseller de la 
Generalitat 2016-2017. 
Ermita de Sant Sebastià. 
17.00.

Ripoll. Visita guiada al 
conjunt monàstic de Ripoll. 
Amb reserva prèvia. 12.00.

Roda de Ter. Tardes de 
concert a Can Planoles. Amb 
Albert Paulo. 17.00-19.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
1r Aplec de represaliades, 
familiars, amigues i grups de 
suport. 12.00, benvinguda 
i xerinola. 12.05, aperitiu. 
14.30, paella. 15.00, música i 
sobretaula. 18.00, arreveure. 
La Pista.

Sant Joan de les Abadesses. 
Cicle de Tardor 2021. 
Concert El nou viatge, amb 
Donesstrings. Estrena 
mundial. Palau de l’Abadia. 
12.30.

Taradell. Concert de Roger 
Mas. Recull de les seves 
cançons més emblemàtiques 
junt amb poemes cantats o 
recitats, inclosos al seu últim 
disc, i d’altres autors. Centre 
Cultural Costa i Font. 18.00.

Tavèrnoles. II Festa 
Remença. 10.00-18.00, c. 
Montseny, fira d’artesans 
i oficis; camps del Jutglar, 
mostra de bestiar de pagès. 
10.30 i 16.00, nucli antic, La 
presa del castell de Savassona, 
recreació històrica. 11.00-
13.00, c. Montseny, forjador 
i ferrador de cavalls. 11.00-
14.00, camps del Jutglar, 
recorregut amb ponis. 
12.00-14.00, aparcament, tir 
amb arc. 12.30, visita guiada 
a l’església romànica de 
Sant Esteve. 15.00-18.00, c. 
Montseny, jocs medievals. 
16.00-18.00, c. Montseny, 
forjador. 17.30-18.30, davant 
del refugi, taller infantil de la 
Joglaressa.

Tona. Quedem?. 9.30, 
caminada a càrrec de Claudi 
Pagès. 11.00, esmorzar i 
animació a càrrec de Jaume 
Barri. 12.00, acte per a socis 
i presentació del llibre dels 
50 anys d’Òmnium Osona a 
càrrec de Xavier Bardolet, 
Núria Vila i Jordi Ortiz. 
13.00, acte institucional amb 
la inauguració de la placa de 
l’Espai Muriel Casals. Espai 
Muriel Casals.

Torelló. Rutes guiades 
2021 del Parc del Castell de 
Montesquiu. “Sant Bartomeu 
de Covildases des del coll de 
Bracons”, Vidrà i Sant Pere 
de Torelló. Ens endinsem a la 
zona de Vidrà, on destaquen 
fagedes, rouredes i prats 
muntans, així com diverses 
fonts i salts d’aigua. La 
ruta ens porta a la bonica 
ermita de Sant Bartomeu 
de Covildases, del segle 
XII, envoltada de rics prats 
de pastura i un dels punts 
d’ascensió al mític cim del 
Puigsacalm. 8.15, per als que 
no han fet marxa nòrdica; 8.45 

per als que sí. Aparcament del 
Mercat Municipal.

Espectacle Déjà vu. Amb la 
cia. Manolo Alcántara. Teatre 
Cirvianum. 18.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes. 

23è Alhambra Festival 
Jazz Vic. 12.30, concert de 
Martí Mitjavila Trio. 17.00, 
concert d’Alba Careta Group. 
Escenari Cervezas Alhambra. 

9è Festival Protesta. 12.00, La 
Fàbrica dels Somnis, vermut 
“Ozona de privilegis”. 17.00, 
l’Atlàntida, Xic Protesta 
projecció de Fritzi. Un conte 
revolucionari. 20.00, Espai 
ETC, projecció de Gunda.

Festes de la Calla. Caminada 
familiar amb esmorzar a 
mig camí i servei de cotxe 
escombra. Capella de la Guia. 
09.00.

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 famílies 
amb infants a partir de 5 anys. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 10.30.

Visita guiada dels 
diumenges. “Els portals 
de la muralla i les seves 
advocacions. Sants protectors 
de la ciutat i dels viatgers”, 
a càrrec de l’Associació Vic 
Informadors. Reserva prèvia 
a l’Oficina de Turisme. 
Oficina de Turisme. 11.30.

Recorregut medieval. 
Visita comentada pel món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

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.

Concert Flor al cul, de Pelat i 
Pelut. Pelat i Pelut presenten 
el seu disc amb artistes 
convidats en un concert 
solidari amb el menjador 
social El Tupí. L’acte serà 
presentat per Lluís Toran i 
comptarà amb l’actuació de 
Dàlies Duet com a teloners. 
Recomanat a partir de 14 
anys. L’Atlàntida. 18.00.

Vidrà. Tallers islados. Curs 
“Proust, l’escriptor total”, 
impartit pel professor, 
escriptor i traductor Lluís 
Maria Todó. Cal Pubill de 
Ciuret.

EscENArI cErvEzAs 
ALhAmbrA
ViC
 
Diumenge, a 2/4 d’1 del 
migdia, concert de Martí 
Mitjavila Trio dins el 23è 
Alhambra Festival Jazz Vic
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Farmàcies

Vic

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 15

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 16

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 17

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 15 i 16

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 15 i 16

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | dies 

15, 16 i 17

Torelló

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 15

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dies 16 i 17

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 15

✚ROSELL

C. Montseny, 71 | dies 16 i 17

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 15 i 

16 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 16 matí i 

17 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 16 matí

Ripoll

✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dia 15

✚RIERA

C. Tarragona 12 | dies 16 i 17

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 15, 

16 i 17

Defuncions

Dolors Cols Rojas. 91 anys. Vic

Isabel Cano Asensio. 86 anys. Vic/Cercs

Mercè Puigdemont Barcons. 91 anys. Granollers/Manlleu

Fernando Vilardaga Vila. 81 anys. Tavèrnoles/Vic

Eugeni Pérez Pascual. 92 anys. Vic

Lluís Donoso Hernández. 82 anys. Vic

Mimoun Annasiri. 79 anys. Manlleu/Beni Sidel-Louta

Esperança Muntadas Taña. 94 anys. Vic

Maria Bonfill Gamel. 64 anys. Vic/Els Hostalets d’en Bas

Ramon Casanovas Gibert. 80 anys. Vic

Catalina Martí Mercader. 71 anys. Manlleu/Vic

Maria Carme Ventura Roca. 78 anys. Barcelona/Vic

Maria Civil Fabrellas. 79 anys. Vic

Jordi Bonada Mora. 84 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 15

Santa Teresa de Jesús
Sol: h 08.03 i 19.13

Dissabte, 16

Sant Galderic
Sol: h 08.04 i 19.11

Diumenge, 17

Sant Ignasi
Sol: h 08.05 i 19.10

Dilluns, 18

Sant Lluc
Sol: h 08.06 i 19.08

Dimarts, 19

Santa Laura
 
Sol: h 08.07 i 19.06

Dimecres, 20

Santa Irene
Sol: h 08.09 i 19.05

Dijous, 21

Santa Úrsula
Sol: h 08.10 i 19.03

Segimon Riera Freixas. 79 anys. Taradell

Emili Pladevall Santaugini. 69 anys. Taradell

Joan Casas Roqueta. 92 anys. Tona

Carmen Garcia Cerrillo. 81 anys. Tona

Pere Rusiñol Fajula. 99 anys. Tona

Maria Carme Bassaganya Puigdemunt. 70 anys. Torelló

Rafi Gómez Raigon. 77 anys. Torelló

Esteve Roqué Soler. 81 anys. Les Masies de Voltregà

Lluís Estrada Marginet. 94 anys. Santa Eulàlia de Puig-oriol 

(Lluçà)

Donato Gallego Serrano. 58 anys. Ripoll

Josefa Faula Soler. 82 anys. Sant Joan de les Abadesses

Aurora Marcos Farizo. 89 anys. Ripoll

Maria Peitiví Rigat. 91 anys. Camprodon

Pere Colomer Casals. 79 anys. Ripoll

Naixements

Si voleu publicar
el nom dels vostres 

fills en aquest apartat 
truqueu al

tel. 93 889 49 49
o bé envieu
un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Arlet Jutglà Font. Tona
Noa Cardona Molas. Vic
Mar Puche Bolívar. Vic
Quim López Aznar. Roda de Ter
Aron De Lamo Fabregó. Manlleu
Núria Vieites Capdevila. Torelló
Bilal Bouda. Torelló
Carlota Theresia García Müller. Vic
Abril Riba Gumí. Vic
Jan Verdaguer Crous. Vic
Walid Jawo Cortés. Sant Bartomeu del Grau

Dimecres, 21.00 i 23.30h
Presenta: Jordi Sunyer

Espai dedicat a les arts escèniques
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Vic

Ripoll

8.03 am

7.10 pm

Vic

Ripoll

8.02 am

7.12 pm

Vic

Ripoll

8.01 am

7.13 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
elèctrica

Neu

Boira
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Plugims

Vent
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Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Bellmunt 11-Oct. 7,4 07-Oct. 16,9 0,6

Gombrèn 11-Oct. 3,1 11-Oct. 20,3 0

Hostalets de Balenyà 12-Oct. 6,2 07-Oct. 22,6 0,5

La Gleva 12-Oct. 5,8 07-Oct. 22,9 0,4

Molló 08-Oct. 3,5 12-Oct. 17,6 0,3

Núria 09-Oct. -0,2 11-Oct. 14,3 0

Ribes de Freser 11-Oct. -0,4 07-Oct. 21,0 0,4

Ripoll 12-Oct. 3,9 07-Oct. 21,6 0

Rupit 11-Oct. 3,4 07-Oct. 21,6 0,6

Sant Julià de Vilatorta 12-Oct. 5,0 07-Oct. 22,5 0,6

Sant Pau de Segúries 13-Oct. 2,3 07-Oct. 19,7 0,1

Taradell 12-Oct. 5,8 12-Oct. 23,6 0,2

Vic 12-Oct. 5,2 07-Oct. 22,9 0

Previsió divendres
Pocs canvis. Aquest divendres continuarà el 
temps estable i anticiclònic. El més destacat 
serà algun banc de boira i franges de núvols 
alts i prims que poden deixar el cel mig 
enteranyinat. Les temperatures seran fres-
ques al matí i molt suaus al migdia. El vent, 
entre fluix i moderat del sud-oest.

Previsió dissabte
Es mantindrà l’ambient fresc, amb algunes 
boires matinals. Aquest dissabte les tempe-
ratures baixaran un grau, tant les màximes 
com les mínimes. A partir del migdia hi 
haurà augment de la nuvolositat. Un front 
fregarà el Pirineu, i podria deixar algun 
ruixat aïllat al sud del Ripollès i nord Oso-
na.

Previsió diumenge
Domini dels núvols aquest diumenge. Les 
restes del front atlàntic deixaran el cel ennu-
volat, i això farà que les temperatures míni-
mes pugin un parell de graus i les màximes 
en baixin un. Més clarianes a partir del mig-
dia, amb vent moderat del sud-oest. Dilluns 
continuarà el temps anticiclònic i amb con-
trast tèrmic destacat. 

EL TEMPS Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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NOU9EL PUBLICITAT

: 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, 15 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

ToThom paTeix ansieTaT
alguna vegada
L’ansietat és la més comuna i universal de les emocions, reacció 
de tensió sense causa aparent, més difusa i menys focalitzada 
que les pors. És important entendre l’ansietat com una sensació 
o un estat emocional normal davant de determinades situacions 
i que constitueix una resposta habitual a diferents situacions 
quotidianes estressants. Així, un cert grau d’ansietat és fins i tot 
desitjable per al maneig normal de les exigències del dia a dia. Tan 
sols quan sobrepassa una certa intensitat o supera la capacitat 
d’adaptació de la persona, és quan l’ansietat es converteix en 
patològica, provocant malestar significatiu amb símptomes que 
afecten tant el pla físic, com el psicològic i la conducta.

Quins són els símptomes d’ansietat?
L’ansietat pot produir diversos tipus de símptomes, en funció del 
seu origen, ja sigui aquest psicològic, físic o conductual.
Els signes i símptomes de l’ansietat més comuns són: sensació 
de nerviosisme, agitació o de perill imminent, pànic o catàstrofe, 
augment de la freqüència cardíaca, respiració accelerada, 
sudoració, tremolors, insomni, símptomes gastrointestinals com 
nàusees, vòmits o diarrea.

Com em pot ajudar el meu metge/essa de família?
Des del teu equip d’atenció primària farem una valoració 
exhaustiva mitjançant una o més entrevistes a la persona i, fins 
i tot, si resulta necessari, amb els seus familiars, per poder fer 
una detecció precoç dels trastorns ansiosos on l’ansietat tingui 
un paper rellevant.
També es valorarà descartar possibles causes orgàniques 
subjacents, mitjançant analítica de sang o altres proves 
complementàries.
Un cop descartada l’existència de qualsevol patologia, el/la metge/
essa de família li pot recomanar diferents eines no farmacològiques 
que poden ajudar a complementar el pla terapèutic.
Finalment cal esmentar que el/la metge/essa pot fer ús, com a 
recurs, de tractament amb medicació, sempre valorant el context de 
cada persona i havent esgotat possibilitats no farmacològiques.

Eines no farmacològiques
Tècniques de respiració i de relaxació muscular. Poden ser 
guiades, presencialment o a través d’àudios o vídeos, i després 
realitzades per la persona per si sola, segons la seva necessitat.
Pràctica de taitxí, ioga, mindfulness, meditació.
Fer ús de recursos comunitaris del barri mitjançant la prescripció 
social.

Psicoteràpia individual.
Tècniques de biofeedback (tenen com a objectiu que la persona 
aconsegueixi modificar voluntàriament els seus propis estats 
biològics, per disminuir l’ansietat i millorar la seva salut).

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

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

Projectes de naus 
ramaderes

Bar - Restaurant - Habitacions

Av. Manuel López, 6-8 - Tel. 93 838 50 01
Santa Maria d’Oló - www.hostalsantamaria.cat

ClaSSifiCaTS

Serveis

Detectius Privats. Pagès i Gas-
só. Investigacions familiars, 
laborals i mercantils. Control 
de menors. Tel. 93 883 28 33.

Treball

Es necessita oficial/a de perru-
queria a Vic a jornada comple-
ta. Tel. 696 45 75 45.

Creacció Agència d’Empre-
nedoria, Innovació i Conei-
xements. Selecciona: Tècnic/a 
de l’ecosistema KIBS. Bus-
quem professionals dinàmics, 
innovadors i resolutius, que 
sàpiguen treballar en equip i 
que disposin de coneixements 
del sector dels serveis empresa-
rials intensius en coneixement 
(Consultoria, tecnologia, engi-
nyeria, màrqueting...) Es reque-
reix: com a mínim, titulació 
universitària. Condicions labo-
rals: contracte temporal d’una 
durada de 12 mesos, prorroga-
ble fins a un màxim de 3 anys, 
amb una jornada de treball de 
37.5 hores setmanals. Per a 
més informació i per presentar 

candidatures, consulteu bases 
al web creaccio.cat/creaccio/
treballa-amb-nosaltres/. El 
termini serà de 15 dies naturals 
a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci al 
BOPB

Fundació Educació i Art, pro-
cés de selecció d’educadors/es 
d’infantil. Per a les Escoles 
Bressol Municipals de Vic . La 
informació de la convocatòria 
la trobareu a www.feduart.cat.
El termini de presentació de la 
sol·licitud és del 8 al 22 d’oc-
tubre del 2021, en línia.

Ajuntament de Vic. Selecció 
d’una plaça d’Arquitecte/a 
Tècnic/a La informació de la 
convocatòria està penjada a 
web d’ofertes de Vic Ocupació 
xaloc.diba.cat (oferta núme-
ro 314939). Per participar en 
aquest procés selectiu us podeu 
apuntar a través del mateix 
web, o bé enviant currículum 
a ocupacio@vic.cat fins al 15-
10-2021, inclòs. Informació: 
Vic Ocupació. Tel. 93 886 21 
00 / ocupacio@vic.cat

Ajuntament de Manlleu con-
voca una borsa de treball de
Tècnic/a d’innovació Tasques: 

coordinar i executar les dife-
rents accions i línies de tre-
ball que es desenvoluparan en 
el marc del projecte Manlleu 
Smart City Lab: Implementació 
d’actuacions de transformació 
digital d’innovació social. Ter-
minis: publicació oficial de la 
convocatòria prevista per al 14 
d’octubre. Presentació de sol-
licituds del 15 al 23 d’octubre 
ambdós. Més informació de la 
convocatòria: manlleu.cat/tre-
ball-municipal

Hospital Comarcal del Ripo-
llès convoca plaça de direc-
tor/a assistencial. Es reque-
reix: Títol de llicenciat/ada o 
Grau en Medicina. Formació 
acreditada en gestió. Es valo-
rarà: Facultatiu/iva especialista 
(qualsevol especialitat o exper-
tesa). Experiència en gestió 
i/o comandaments d’equips. 
Experiència en el sector sanita-
ri. S’ofereix: Comandar l’Àrea 
Assistencial de la institució 
amb possibilitat de promoció 
interna. Formar part de l’equip 
directiu. Formació pel càrrec, 
en cas de ser necessària. Retri-
bució a convenir segons les 
captacions i característiques del 
candidat elegit. Salari amb una 

part fixa i una variable, segons 
objectius. Contracte laboral 
indefinit. Interessats/ades adre-
ceu el Currículum vitae com-
plet, amb fotografia recent i 
carta de presentació manuscrita 
abans del dia 20 d’octubre de 
20231 a la adreça electrònica: 
uch@uch.cat indicant a l’as-
sumpte DACampdevànol.

Es busquen muntadors per 
empresa dedicada al muntat-
ge de tancaments d’alumini, 
vidre i PVC. Amb experiència 
o ganes d’aprendre. Tel. 93 881 
08 35.

Traspassos

Es traspassa per jubilació 
perruqueria masculina molt 
cèntrica a Torelló. Tel. 618 18 
32 21.

lloguers

Busquem 100 m2 de magat-
zem de lloguer a la comarca 
d’Osona per poder guardar 
maquinària. Interessats truqueu 
al 93 852 99 85 o envieu correu 
electrònic a info@selmetron.
com

Ensenyament

Curs de guitarra flamenca.
Professor: Adán Pérez. Inici: 
16 d’octubre de 2021, al Casal 
Guiteras, C. Soledat núm. 13 
de Vic. Dissabtes d’11 a 12 
h. Inscripcions: 615 35 68 40
(Luís)

Curs de ball flamenc. Pro-
fessora: Marina Parra.  Inici: 
16 d’octubre de 2021, al Casal 
Guiteras, C. Soledat, núm. 13 
de Vic.  Dissabtes d’11 a 12 
h. Inscripcions: 615 35 68 40
(Luís)

guia dE SERvEiS
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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.

participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

SORTEIG D’ENTRADES DOBLESSORTEIG D’ENTRADES DOBLES

APARQUEU PER 1  AL DIA
al pàrquing del

Mercat Municipal de Vic

SORTEIG DE CASTANYES SORTEIG DE LOTS

Regal de lots de vi
per a aquesta castanyada

Divendres 22 d’octubre - A les 20h VIC

Highlands
Música

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

MATEIx DTE. quE ELS SOCIS DEL TENNIS

SANTA
EuGèNIA

DE BERGA

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

EL TROBADOR
Dissabte 23 octubre

a les 21.30

REGAL DE 2 KG DE CASTANYA ECOLÒGICA
DE VILADRAu

Divendres, 15 d’octubre de 202162
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Jordi 
Sunyer

O sí. Que no hi ha mal que per 
bé no vingui. Tot plegat ve a 
tomb arran de l’emissió de La 
tramoia d’EL 9 TV d’aquest 

dimecres, amb Nucli Trio i Joana Serrat de 
protagonistes. Tots van passar per l’espai 
amb novetats discogràfiques sota el braç. 
Nucli Trio un nou –i excel·lent– disc que van 
presentar aquest dijous a la Jazz Cava de Vic i 
Serrat va ser a l’espai de cultura i espectacles 
d’EL 9 TV per parlar dels cinc anys de Great 
Canyon Records i de la festa que s’havia de 
fer dissabte per presentar un disc recopi-
latori fet especialment per commemorar 
l’efemèride. I diem s’havia perquè resulta 
que dimecres al vespre, quan el programa 
ja s’havia gravat (sí, no era en directe), la 
fàbrica que s’encarregava de planxar l’àlbum 

en format CD va comunicar a Serrat que el 
treball no estaria llest per dissabte. Vaja, que 
per tenir el disc físic encara caldria esperar 
un mes! La Joana m’ho va fer saber de segui-
da, però quan vaig fer un cop d’ull al mòbil 
ella i jo ja estàvem parlant per televisió can-
tant les bondats de la festa de dissabte i del 
nou treball. I la celebració, de moment, s’ha 
ajornat. Què hi farem. A l’acte vaig pensar 
que el programa no s’hauria d’haver emès 
mai, però com que ja no es podia parar el vaig 
engolir i em vaig deixar endur per la Joana i 
la seva passió per la música. Una passió que 
l’ha portat a ser la principal ambaixadora de 
la música osonenca al món i a ser la mare (en 
David, el pare) d’un segell discogràfic, Great 
Canyon Records, que és un petit miracle en 
un món devorat per plataformes, gegantots 
i multinacionals. Tot i els entrebancs, doncs, 
per molts anys, Great Canyon Records!

EL FORAT DEL 9

Diada castellera 
de Santa Teresa 
Diada castellera de Santa 
Teresa en directe des 
del Vendrell, amb les 
actuacions dels Nens del 
Vendrell, els Joves de 
Valls i la colla Jove de 
Tarragona.

Diada castellera  
diumenge, 12.25 

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

Gala de celebració 
dels 40 anys de 
l’ACM
Acte de celebració dels 
40 anys de l’Associació 
Catalana de Municipis, 
des de L’Atlàntida de Vic.

Gala de celebració dels 40 
anys de l’ACM 

dissabte, 23.00

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 15

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 CAMINS DE L’EIX.  Divul-
gatiu. El Bages. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
09.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Pau Ferran i Ramon 
Llorà. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
18.30 TORN DE TARDA. 
Magazín. 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 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 SALA 9. Cinema. La qua-
drilla dels onze. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU.  
1.30 CONNECTI.CAT.
02.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dissabte 16

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
7.00 CAMINS DE L’EIX.
7.30 DES DEL CAMPANAR.  
8.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
8.30 EL 9 INFORMATIU.
9.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Pau Ferran i Ramon 
Llorà . 
10.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
10.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
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 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Malla. 
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 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Malla. 
21.30 QUINA CANALLA!. Edu-
catiu. 
22.00 FLYHANDBALL. Esports. 
Handbol femení. 
22.30 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Art i cultura. 
23.00 GALA DE CELEBRACIÓ 
DELS 40 ANYS DE L’ACM. Acte 
de celebració dels 40 anys de l’As-
sociació Catalana de Municipis. 

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.
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6.00 TORN DE TARDA. 
8.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bages. 
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. Pau Ferran i Ramon 
Llorà. 
11.00 MISSA DE MONTSERRAT. 
Missa conventual des de l’abadia 
de Montserrat. En directe. 
12.25 DIADA CASTELLERA 
DE SANTA TERESA DEL 
VENDRELL. En directe. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Malla. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Meteorologia. Presenta: 
Alfred Picó i Laura Ribes. 
22.15 FLYHANDBALL. Esports. 
Resum. 
22.30 DOSOS AMUNT!. Caste-
llers. 
23.30 FIRA MEDITERRÀNIA 
2021. Cultural. Concert inaugu-
ral: Trencadís. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
2.00 AVENTURA’T. 

Un programa que no 
s’hauria d’haver emès?

Jenn Díaz  
i Montserrat Tura, 
a ‘... i bona lletra’ 
Natàlia Peix entrevista Jenn 
Díaz, escriptora i diputa-
da d’ERC al Parlament; 
Montserrat Tura, excon-
sellera de Justícia i d’In-
terior, i Carme Sanmartí, 
doctora en Història 
Contemporània.

... i bona lletra 
dv., 18.30; ds., 14.30

‘La quadrilla dels 
onze’, a ‘Sala 9’ 
Lewis Milestone dirigeix 
aquest thriller amb tocs 
de comèdia en què onze 
excombatents de la Segona 
Guerra Mundial planegen 
robar cinc casinos de Las 
Vegas en una sola nit.

Sala 9 
divendres, 23.00

Practica anglès 
amb ‘The Weekly 
Mag’ 
Marcela Topor presenta 
aquest magazín en anglès 
i subtitulat en català cada 
dissabte a la tarda, amb 
entrevistes d’actualitat i 
reportatges.

The Weekly Mag 
dissabte, 16.30
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Cromos

Escotorit
El músic Ferran Orriols explicava 
que va sortir a passejar pel poble amb 
el seu fill acabat de néixer i que els 
comentaris dels veïns van ser: “és 
escotorit”, “escaraboiat” i “que fa 
botells”. En resum, és el nen més maco 
del món. Si algú tem pel futur del 
català que vagi a la Torre d’Oristà.

Eriçó
Els policies de Balenyà van compartir 
a les xarxes una foto d’un eriçó amb 
aquest missatge: “En el torn de nit 
s’acostuma a trobar tot tipus d’ani-
mals nocturns... Els agents van treure 
de la carretera aquest eriçó i el van 
portar a una zona segura”. Tots els 
animals nocturns fossin com aquest. 

Terratrèmol
Ens pocs dies hi hagut petits ter-
ratrèmols al Ripollès, l’Alt Urgell i 
Andorra. L’expert en devoció popular 
ha recordat que si s’acosta un terra-
trèmol cal invocar la intercessió de 
sant Just, un frare de Vic gràcies al 
qual els moviments sísmics del segle 
XV no van afectar la capital d’Osona.

Vegà
El director general de Drets Animals, 
del Ministeri de Drets Socials, va reco-
nèixer que es va fer vegà gràcies al 
cofundador del Santuari Gaia, Ismael 
López. Ho va explicar a les ministres 
Irene Montero i Ione Belarre mentre 
López els entregava un exemplar del 
seu llibre Animals com tu.

No calien 
campanetes 
a la porta. 
Quan la 
Juana venia 
a comprar a 
casa engega-
va a parlar 
abans del 

dring, com una descàrrega 
de metralleta. A la tardor es 
presentava amb una crema 
de carbassa que mai ningú 
ha superat. Amb l’Angelina 
era més complicat perquè al 
matí no es posava l’audiòfon 

i allò semblava un gag del 
Tricicle però a crits. El marit 
de la Pilar ens ha demanat 
que no li venguem més cer-
veses, si us plau, que té un 
problema, i per nosaltres no 
haurà de patir. En Pere baixa 
tres vegades cada dia a com-
prar una sola cosa, ben bé 
per distreure’s i fer-la petar. 
El pròssia del barri entra 
corrents a la botiga perquè 
té taquicàrdia i necessita una 
ambulància. S’ha acollonit. 
La meva mare li atansa el 
telèfon i l’adverteix que si no 

vigiles acabaràs malament.
Si dibuixéssim sobre paper 

els camins que fèiem vint o 

trenta anys enrere en la nos-
tra rutina, m’imagino que en 
sortiria una trama plena de 
línies en totes direccions, com 
un mandala. En canvi, si avui 
ens poséssim un radar a sobre 
–o, millor dit, al cotxe– és 
probable que les línies fossin 
molt més subratllades: casa-
escola-feina-casa-súper. Hem 
optimitzat el temps limitant 
les interaccions socials més 
properes, sobretot el qui-és-
l’últim i el cabàs. Resulta que 
no tenim temps d’anar a peu, 
ni d’esperar. I amb els anys, 

els pobles s’han desertitzat, 
no coneixem els veïns, els 
carrers semblen més foscos, 
el barri està mort i, per tant, 
hem d’agafar el cotxe sempre, 
sigui per anar a treballar o 
per un enciam –sobretot, de 
quilòmetre zero. 

Aquesta setmana, arran del 
Dia de la Salut Mental hem 
llegit com l’impacte de la 
pandèmia ha tingut efectes 
nefastos en el nostre benes-
tar emocional. El 2020 van 
créixer un 127% els trastorns 
d’ansietat i un 33% els casos 
de depressió i altres malalties 
mentals. Els intents de suïcidi 
es van multiplicar el 195%. 
És tan greu, que La Marató es 
dedicarà a la salut mental i la 
Generalitat crearà als CAP la 
figura del referent en salut 
mental de la comunitat. 

Als Països Baixos, vora el 
60% de persones més grans 
de 75 anys diuen patir una 
“soledat total”. Per això, grans 
empreses i el govern neerlan-
dès han pensat fórmules per 
trencar l’aïllament. Una cade-
na de supermercats ha creat 
la “caixa per xerrar”, on la 
dependenta podrà conversar 
amb la clienta, i una empresa 
de missatgeria de Rotterdam 
alertarà dels casos de soledat 
que trobi perillosos. Són dues 
idees que certifiquen que 
som una societat malalta. 

Perquè aquesta xarxa 
que ens feia la vida menys 
miserable i solitària, que ens 
socialitzava i ens sostenia, ja 
la teníem: se’n deien pobles, 
botigues i veïns. I jo encara 
els recordo. 

Laura Serra
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Amb els anys 
s’han desertitzat, 

no coneixem 
els veïns i hem 
d’agafar sempre 

el cotxe

SE’N DEIEN POBLES
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