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El premi Osonenc de l’Any 
reconeix la feina dels 
voluntaris en la pandèmia  
La Coordinadora del Voluntariat es va endur el premi; Julià Blanco i Núria Macià van ser finalistes

Després que l’any passat l’entrega del 
guardó s’hagués de fer sense públic, 
la Canal de Tona va acollir una gala 
del premi Osonenc de l’Any carregada 

d’emocions. La dels voluntaris, que des 
de fa dos anys estan units en una coor-
dinadora, però també la dels professio-
nals sanitaris, que van rebre un home-

natge durant l’acte. També van rebre 
premis l’escriptora Irene Solà, de la mà 
de la Cambra d’Osona, i l’actor Abel 
Reyes, per part del Consell Comarcal.

(Pàgines 2 i 3)
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Una gala especial carregada d’emocions 

El Ripollès ha 
recaptat un milió 
d’euros amb la taxa 
turística des que es 
va crear fa nou anys

(Pàgines 4 i 5)

Dos veïns de Roda, 
denunciats per 
abocar trastos i 
runa en diversos 
descampats d’Osona

(Pàgina 7)

(Pàgina 34)
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Desallotjats per un incendi a Manlleu   
Els veïns de dos blocs de pisos del passatge dels Oms de 
Manlleu van ser desallotjats la matinada de dissabte per 
l’incendi en un habitatge. L’Ajuntament afirma que va ser 
intencionat, però fonts pròximes a l’ocupant ho neguen.

(Pàgina 6)
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Clara Ballart, Premi Miquel Martí i Pol   
La jove Clara Ballart, de Barcelona, és la guanyadora del 
37è Premi Miquel Martí i Pol de poesia, que diumenge es 
va entregar al Teatre Eliseu de Roda. Aquest any s’havien 
presentat 63 originals a la convocatòria.

Imma Cervós: “A 
l’escola primària és 
on ara detectem els 
brots de Covid-19 
més importants”

(Pàgina 8)
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La Diputació de Barcelona ha desplegat a 12 
municipis un projecte pilot adreçat a persones 
amb principis de demència i els seus familiars 
i cuidadors. L’objectiu és convidar-los a ballar, 
cantar, imitar animals... I, així, tot perdent la ver-

gonya, passar una bona estona i fer activitats que 
poden endarrerir el desenvolupament de la malal-
tia, ja que tant es treballa el moviment com la par-
la o la memòria, a més de deixar aflorar tota mena 
d’emocions. Un dels pobles on s’ha dut a terme 

CulturaMent és Castellterçol, que dissabte aco-
miadava el programa. La majoria de participants 
ja es coneixien del poble, però ara, més alliberats 
i més feliços, senten que també comparteixen una 
nova família. 
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Gestos i sons com si fossin animals, una de les activitats de l’últim taller de CulturaMent a Castellterçol, aquest dissabte a Cal Recoder
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Projecte pilot a Castellterçol per millorar la qualitat de vida de les persones amb demència i els seus cuidadors 

Més alliberats i més feliços
(Pàgines 2 i 3) 

L’única dona 
alcaldessa
Anna Guixà, alcaldessa 
de Sant Quirze Safaja, és 
l’única dona que hi ha al 
Moianès al capdavant d’un 
ajuntament. Es va estrenar 
el 2015 i governa amb 
majoria absoluta.

(Pàgines 4 i 5)
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EL 9 MOIANÈS

Talent nascut al 
Moià Golf Club
El golfista professional 
Adri Arnaus actualment 
viu a Dubai, però els 
seus orígens van ser al 
Moià Golf Club. El negoci 
familiar l’ha vist créixer. 
D’edat i en èxits. 

(Pàgina 6)

Contracultura
amb segell moianès
Eudald van der Pla té un 
estudi de disseny que 
treballa per empreses de 
la comarca, però a més  
també fa samarretes i és 
l’alma mater del festival Ex 
Abrupto de Moià.

(Pàgina 8)
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Inundacions a les 
Coves del Toll  
A les Coves del Toll de Moià 
hi ha inundacions. Això 
compromet les visites i la 
recerca. Per trobar l’origen 
de les filtracions ara es fan 
servir biomarcadors que 
tenyeixen l’aigua.

(Pàgina 10)

Un nou relat 
sobre el territori
La geògrafa cultural Rosa 
Cerarols és calderina de tota 
la vida, però viu i treballa a 
Barcelona. Reivindica que 
el relat tradicional sobre un 
territori pot anar molt més 
enllà de fets històrics.

(Pàgina 12)
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(Suplement)

Suplement  
‘El 9 Moianès’

El Tona es posa 
líder de Primera 
Catalana després 
d’empatar al camp 
del Santboià

(Pàgines 16 i 17)

Victòria del 
Manlleu femení 
d’hoquei davant 
el Liceo i segona 
derrota del Voltregà

(Pàgina 14)


