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Preocupació per l’allau de 
plantacions de marihuana 
al Montseny i les Guilleries
Els Mossos han detingut 19 persones i han comissat 25.000 plantes a Osona i el Ripollès

L’extensa superfície forestal de la 
zona del Montseny i les Guilleries i 
l’abundant aigua que hi ha al territori 
han convertit els seus municipis en 

un atractiu per les màfies que planten 
marihuana a l’aire lliure. Els Mossos 
d’Esquadra han comissat 25.000 plan-
tes des de principis d’any a Osona i el 

Ripollès, i han detingut 19 persones. 
L’última plantació –a la foto– tenia 600 
exemplars i es va desmantellar dijous 
passat a Sant Sadurní d’Osormort. 

(Pàgina 7)

L’última, a Sant Sadurní d’Osormort

Creen una 
plataforma  
a Manlleu per 
reclamar més 
seguretat i civisme

(Pàgines 6 i 7)

Lluís Bassat, 
doctor ‘honoris 
causa’ de la UVic  
Envoltat de nombroses 
personalitats –des del 
major dels Mossos, Josep 
Lluís Trapero, fins a  
l’exministre Joan Majó o 
l’expresident d’Abertis 
Salvador Alemany–, el 
publicista Lluís Bassat 
va ser investit dijous 
doctor honoris causa per 
la UVic-UCC. Bassat va 
repassar la seva trajectòria 
professional apel·lant als 
valors.

(Pàgina 15)
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   Bassat va rebre la distinció de mans del rector de la UVic, Josep Eladi Baños

El cuiner Nandu 
Jubany publica 
un llibre de 
receptes fetes  
en el confinament

(Pàgina 46)

(Pàgines 4 i 5)

Del crim a la detenció: les 
hores prèvies i posteriors a 
la mort de la veïna de Ripoll

El testimoni dels veïns 
d’escala de l’habitatge de 
Ripoll on vivia Maria Isabel 
Carpio Caro permet fer-se 
només una idea de l’infern 
que havia de suportar a casa 
seva amb el seu fill Gerard 
Pasamontes, de 19 anys. El 
matí del diumenge 31 d’oc-
tubre el jove va posar fi a la 
vida de la seva mare a gani-

vetades. Després del crim 
va iniciar una fugida que va 
durar unes 30 hores. El van 
detenir després que fos vist 
sortint del bosc a les Llosses 
per un grup que estava 
dinant al restaurant Can 
Dachs. Abans havia intentat 
robar menjar i diners en una 
casa. El jutge ha ordenat el 
seu ingrés a presó.

La fiscalia admet a 
tràmit la denúncia 
per maltractaments 
a la residència de 
Ripoll l’any 2016

(Pàgina 14)

Arrenca l’OK 
Lliga femenina 
amb canvis a 
les porteries de 
Manlleu i Voltregà

(Pàgina 39)
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La vegetació espessa i la disponibilitat d’aigua per al cultiu fan 
d’aquests espais naturals un escenari perfecte per als traficants 

L’arribada del fred ha de posar 
punt final a les plantacions de 
marihuana en zones forestals, 
una estratègia que ha anat a l’al-

ça en els últims anys. A Osona, 
aquest any les principals actua-
cions dels Mossos s’han centrat a 
Sant Sadurní d’Osormort.

Vilanova de Sau

Guillem Freixa

En els primers 10 mesos del 
2021, els Mossos d’Esquadra 
han comissat a Osona un 
total de 19.677 plantes de 
marihuana a través de 12 
operacions. Set d’elles s’han 
realitzat en espais interiors 
–principalment naus en 
desús–, però el volum més 
gran de la potencial droga 
s’ha detectat en les cinc 
actuacions a l’exterior: al 
mig del bosc s’han arribat 
a tallar 13.112 plantes, i la 
gran majoria s’han localitzat 
a l’Espai Natural Guilleries-
Savassona. També s’han fet 
troballes en punts de Rupit 
o Tavertet. Aquestes xifres 
fan evident l’aposta dels 
traficants per muntar plan-
tacions en zones boscoses. 
En el cas de les Guilleries i 
el Montseny, a més, els jar-
diners disposen d’abundant 
aigua a l’abast per muntar les 
infraestructures de reg.

El desmantellament de cul-
tius de marihuana ascendeix 
fins als 25.000 exemplars 
sumant les 5.335 plantes que 
es van trobar en un camp 
a Pardines, al Ripollès, i es 
multiplica si l’àmbit d’actu-
ació s’amplia al Montseny: a 
Viladrau se’n van trobar més 
de 400 a finals d’estiu, i en 
punts com l’entorn forestal 
d’Arbúcies s’han comissat 
unes 20.000 plantes en els 
últims tres mesos. De fet, 
l’alcalde d’aquest municipi 
de la Selva, Pere Garriga, 
va admetre a l’ACN que la 
situació geogràfica i l’orogra-
fia dels seus boscos “és un 
caramel per als traficants”. 
Amb aquesta sentència hi 
coincideix de ple l’alcalde de 
Vilanova de Sau i  president 
de l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona, Joan Riera. 
Des del territori, “en detec-
tem constantment al mig 
del bosc, per exemple quan 
sortim a caçar”, i a través 
de l’observació “veiem gent 

estranya i matrícules sospito-
ses que apareixen pel poble”. 
Riera és crític amb l’actuació 
de la policia i apunta que 
“estic fart de dir on són, no 
et fan cas i quan venen al cap 
d’un temps els delinqüents 
ja han marxat”. Al poble veí, 
Sant Sadurní d’Osormort, 
la informació ciutadana ha 

servit en els últims mesos 
per detectar plantacions al 
mig del bosc i desmantellar-
les. “Tenim la sensació que 
els Mossos hi estan a sobre, i 
quan algú els ha avisat, resul-
ta que ja feien seguiment 
d’aquell punt”, comenta l’al-
calde, Enric Riera.

El cap dels Mossos d’Es-
quadra a Osona, l’inspector 
Joan Salamaña, explica que 
el degoteig de plantacions 
trobades aquest any a la 
zona de les Guilleries “no 
vol dir que tots els trafi-
cants hagin vingut a plantar 
aquí”, sinó que respon a una 
estratègia d’un únic grup 

delinqüencial. Els jardiners 
creen diversos horts repar-
tits per tota una zona, “i es 
van movent per cuidar els 
cultius de marihuana”. De 
fet, en les diverses opera-
cions realitzades en aquest 
espai natural de la comarca 
d’Osona “les plantacions són 
gairebé idèntiques”, fins i tot 
amb les mateixes tendes de 
campanya perquè hi puguin 
passar la nit els cuidadors “o 
la mateixa aigua embotellada 
comprada a un mateix esta-
bliment”. 

La diversificació del cul-
tiu, però, respon a dos grans 
objectius: d’una banda, 
perquè no poden tenir un 
camp de grans dimensions al 
mig del bosc, “i per això fan 
una plantació de 400 aquí, 
una de 1.000 allà, etc.”, diu 
Salamaña, reduint també 
el risc de ser detectats. De 
l’altra, perquè “si intervenim 
una plantació, en trobes una 
però els queden les altres per 
continuar produint”. Entre 
d’altres eines, els Mossos 
utilitzen mitjans aeris per 
detectar possibles zones 
de cultiu de marihuana “o 
vigilar punts on se n’hi havia 
plantat en anys anteriors”. 
Tot i així, la informació que 
arriba per part de ciutadans 
que fan activitats al medi 
natural –com pot ser la caça 
o l’esport– acaba sent un dels 
grans fils per estirar. 

Això, però, també com-
porta riscos, perquè tal com 
comenta l’alcaldessa de 
Viladrau, Noemi Bastias, tot-
hom pot acabar al mig d’una 
plantació “tot passejant pel 
bosc” i posar-se en risc “sense 
saber-ho”. Salamaña també 
fa evident que la protecció 
de la ciutadania és una de 
les grans preocupacions dels 
Mossos d’Esquadra: “La gent 
no pot tenir por d’anar a 
espais naturals a fer activi-
tats d’esport i d’oci”, comen-
ta. Tot i l’augment de les acti-
tuds violentes per defensar 
les plantacions de marihuana 

que s’han registrat en altres 
punts de Catalunya –fins i 
tot amb episodis de sistema 
de tiroteig automàtic a l’ac-
cedir als terrenys cultivats–, 
en les operacions fetes a 
Osona “no hem trobat aquest 
tipus de paranys”, i quan s’hi 
ha enganxat alguna persona 
“es tracta de mà d’obra que 
cuida les plantacions”, el que 
es coneix popularment com a 
jardiners.

Aquest fet fa evident que 
les plantacions comporten 
“altres tipus de criminalitat 
associada més enllà de la 
marihuana”. Un dels exem-
ples d’aquesta situació es 
va poder comprovar en la 
desarticulació el juliol passat 
d’una xarxa que es dedicava 
a explotar ciutadans xine-
sos obligant-los a vigilar 
plantacions clandestines de 
marihuana. Una de les naus 

Tres imatges de l’última plantació trobada a Sant Sadurní d’Osormort. A dalt, el cultiu de la      marihuana i a sota, dues zones de campament

persones han 
estat detingudes 

per delictes 
relacionats amb 

el cultiu de 
marihuana

són el nombre 
de plantes que 
s’han comissat 

a Osona i el 
Ripollès aquest 

2021
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El cultiu a l’exterior permet 
fer dues collites per temporada

Vic/Moià

G.F.

Les plantacions exteriors 
de marihuana a la zona de 
les Guilleries i el Montseny 
“estan del tot marcades pel 
clima”, explica el cap dels 
Mossos d’Esquadra a Osona, 
Joan Salamaña. En aquest 
sentit, després d’uns mesos 
de degoteig constant de 
troballes al mig del bosc, la 
situació hauria de quedar 

frenada amb la baixada de 
temperatures d’aquest final 
d’octubre. “Amb el fred, 
les plantes exteriors ja no 
són productives”, explica 
Salamaña. Així doncs, la 
climatologia marca que el 
cultiu exterior permeti fer 
com a molt dues collites per 
temporada: una “a finals de 
primavera i principi d’estiu” 
i l’altra amb l’arribada de 
la tardor. Salamaña també 
explica que un cop detectada 

Allau de plantacions 
de marihuana als 
boscos del Montseny 
i les Guilleries 
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industrials de l’entramat es 
trobava a Centelles i es va 
poder alliberar una persona. 
Salamaña apunta que en 
les diverses operacions que 
s’han realitzat a la comarca 
d’Osona “ens hem trobat de 
tot”, des de ciutadans espa-
nyols fins a africans o de 
l’Europa de l’Est. En aquesta 
espiral de delinqüència crei-
xent, l’Àrea Bàsica Policial 
d’Osona “no és experta en 

xarxes criminals”, però en 
les últimes setmanes sí que 
s’han pogut escoltar veus 
procedents de la Divisió 
d’Investigació Criminal aler-
tant que en els últims anys 
al voltant del cultiu de la 
marihuana s’hi han aplegat 
altres activitats il·lícites com 
l’explotació de persones, el 
tràfic i ús d’armes de foc o 
les baralles entre bandes. El 
cas dels quatre agents de la 

Policia Local de Llinars del 
Vallès presumptament vincu-
lats amb el tràfic de marihua-
na va permetre veure un dels 
tentacles més temuts de la 
delinqüència: la corrupció de 
les institucions públiques.

En el que portem de 2021, 
a la comarca d’Osona s’han 
pogut detenir 15 persones, 
i com a mínim tres d’elles 
ja han ingressat a presó. 
Al Ripollès, en l’operació a 

Pardines que va permetre 
eliminar més de 5.000 plan-
tes també es van fer quatre 
detencions. 

Sobre el possible enduri-
ment de les penes per plantar  
grans quantitats de marihua-
na, “nosaltres treballem amb 
els mitjans que ens donen 
i amb la legislació vigent”, 
diu l’inspector Balmaña, fent 
evident que el debat “és molt 
complex”.
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Tres imatges de l’última plantació trobada a Sant Sadurní d’Osormort. A dalt, el cultiu de la      marihuana i a sota, dues zones de campament

A Sant Sadurní s’han desmantellat tres cultius en els últims mesos

L’aigua de la riera Major 
‘rega’ més de 9.000 plantes

Sant Sadurní d’Osormort

G.F.

En poc més de dos mesos, 
els Mossos d’Esquadra han 
detectat i desmantellat tres 
plantacions de marihuana 
situades en terme municipal 
de Sant Sadurní d’Osormort. 
L’extensa i frondosa vege-
tació, l’escassa població i 
l’aigua abundant que circula 
per nombrosos corriols en 
direcció a la riera Major fan 
d’aquesta població un esce-
nari perfecte per amagar-hi 
els cultius. 

La primera, i més impor-
tant, es va localitzar en uns 
terrenys al costat de la riera 
Major, entre la Cantina 
i la carretera que porta a 
Viladrau. Des de principis 
d’agost, la policia tenia con-
trolat l’espai i finalment es 
va fer una intervenció el dia 
25 del mateix mes. Enmig del 
bosc hi van aparèixer 8.700 
plantes de marihuana, el que 
suposa la plantació més gran 
que s’ha trobat aquest 2021 a 
la comarca d’Osona. Tot i ser 
d’una extensió molt conside-
rable, encara queda lluny de 
les 15.342 plantes que es van 
localitzar enmig de la vegeta-
ció i a través de l’helicòpter a 
Seva l’agost del 2019. La tro-
balla, un cop més fent valer 

l’amagatall de la natura, es 
va valorar en uns 6 milions 
d’euros. Pel que fa a l’actua-
ció del 25 d’agost, no es van 
fer detencions però sí que es 
van poder identificar algu-
nes persones suposadament 
vinculades amb el cultiu. 

Unes setmanes després, 
un avís ciutadà va alertar 
d’un possible cultiu a la zona 
de la Font del Rifà, també 

en terme municipal de Sant 
Sadurní d’Osormort i amb 
aigua abundant ben a prop. 
En aquesta ocasió, però, el 
terreny ja mostrava les plan-
tes tallades i els traficants 
havien abandonat la zona 
boscosa. 

Per últim, dijous passat es 
va fer una tercera interven-
ció a l’extens municipi de les 
Guilleries amb l’objectiu de 
frenar una activitat il·legal 
com és el cultiu de mari-
huana. De nou, els Mossos 
d’Esquadra van rebre l’avís 

d’activitat sospitosa al mig 
del bosc en una zona prope-
ra a la masia de Can Faira. 
Quan la policia catalana hi 
va arribar, hi va trobar un 
cultiu exterior amb unes 600 
plantes repartides en tres 
camps annexos. També s’hi 
va detectar un espai de cam-
pament destinat a les perso-
nes que s’haurien encarregat 
de vigilar i cuidar la poten-
cial droga. Per la inspecció 
ocular i els objectes que s’hi 
van trobar, ja feia uns dies 
que els delinqüents havien 
abandonat l’espai i no es van 
poder fer detencions.

En un municipi on la 
tranquil·litat enmig de la 
natura és la protagonista, els 
fets de les darreres setma-
nes han alterat el dia a dia 
dels seus habitants. I és que 
per tal d’intentar caçar els 
presumptes traficants i cul-
tivadors de marihuana, els 
Mossos d’Esquadra han fet 
importants desplegaments. 
Una de les escenes més des-
tacades, a banda del tall i 
control de carreteres per evi-
tar la fugida de sospitosos, és 
la presència d’un helicòpter 
en l’operació del 25 d’agost 
que sobrevolava el bosc “len-
tament i a poca alçada, com 
si seguissin algú”, descriuen 
els veïns del poble.

La troballa de 
marihuana de 
finals d’agost 

és la més gran a 
Osona del 2021 

Un informe 
intern dels 
Mossos 
valora l’opció 
de legalitzar 
la marihuana

Barcelona

EL 9 NOU

Un informe intern i confiden-
cial dels Mossos d’Esquadra 
elaborat per la Comissaria 
General d’Investigació Crimi-
nal del cos recull la visió poli-
cial del fenomen que suposa 
l’augment de plantacions de 
marihuana a Catalunya i els 
fets delinqüencials que se’n 
deriven. El document el va fer 
públic aquest dimecres el pro-
grama de TV3 Planta baixa, 
i s’anunciava que els Mossos 
d’Esquadra “demanen legalit-
zar la marihuana”. La policia 
catalana va matisar a través 
d’un comunicat que no és la 
seva tasca “posicionar-se per 
una o altra opció legislativa 
sobre el cànnabis o qualsevol 
altra matèria”, i que l’informe 
intern analitza “les diferents 
opcions que existeixen”, per 
tal de buscar una solució a 
l’escenari actual. 

I és que són diverses les 
veus policials que apunten 
que les plantacions de mari-
huana i el tràfic de drogues 
que se’n deriva han patit un 
creixement exponencial en els 
darrers anys. En aquesta línia, 
i en declaracions al programa 
de La 2 Cafè d’idees, el cap de 
l’àrea central de crim organit-
zat dels Mossos, Toni Salleras, 
va apuntar que si cultivar 
marihuana “ha de ser il·legal, 
cal adequar el delicte que 
comporta a la realitat actual”. 
I això passa per un enduri-
ment de les penes que decanti 
la balança cap als riscos de 
cultivar i no cap als beneficis. 
La legalització podria derivar 
una part del consum cap a 
vies controlades, reduint la 
xarxa delinqüencial i l’enca-
llament judicial existent. 
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una plantació exterior, la 
feina no es limita a arrencar 
la marihuana sinó que cal 
desmantellar tota l’estruc-
tura de reg “en alguns casos, 
molt elaborada”.

En les plantacions interi-
ors, les collites són periòdi-
ques al llarg de l’any, ja que 
les condicions meteorològi-
ques s’estabilitzen muntant 
tota una infraestructura 
que en molts casos “compor-
ta un delicte de defraudació 
del fluid elèctric”. A Malla, 
Espinelves o Castellterçol 
s’han trobat plantacions a 
dins de masies i naus amb 
milers d’exemplars.
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La psicologia té tipificat com a tras-
torn d’estrès posttraumàtic el fet 
d’experimentar escenes retrospec-
tives, records o malsons relacionats 
amb una situació viscuda prèvia-
ment. Els ripollesos que afortuna-

dament no hem viscut mai cap guerra hem heretat 
les seqüeles derivades de la destrucció de la vila 
que es va patir durant la primera guerra carlina, el 
1839, o un segle després els bombardejos de l’avi-
ació franquista que també van castigar el muni-
cipi. Molt més recent en el temps és la sotragada 
que van representar els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017, amb la cèl·lula de 

joves ripollesos liderada per l’imam local Es-Satty. 
Aquesta la perpetuarem també als nostres descen-
dents.

El record d’aquella data de fa poc més de qua-
tre anys va sobrevolar durant un dia i escaig 
la memòria dels vilatans que a banda del canvi 
horari van haver de superar una notícia funesta. 

L’assassinat d’una dona presumptament en mans 
del seu fill va estendre’s com una capa de malas-
trugança a través de xarxes socials i el boca-orella 
durant tot el matí de diumenge. Altre cop una 
mort, altre cop amb jovent implicat, i altre cop 
un fugitiu. Aquesta vegada, però, el principal 
sospitós estava prop de casa, presumiblement a 
la muntanya. A partir de mitja tarda periodistes 
de diferents mitjans de comunicació generalistes 
arribaven al centre del poble. Càmeres, trípodes 
i micròfons es deixaven veure com van fer-ho el 
2017 i com hi tornen des d’aleshores coincidint 
amb l’aniversari d’aquella tragèdia, i com també 
ho havien fet el 2007 quan l’advocada Conxita 
Huerta va ser escanyada mortalment per la seva 
parella, que posteriorment es va suïcidar. Aquell 
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Jordi Remolins

Retorn al malson

Ripoll ha reviscut la inquietud 
i vergonya d’estar sota els 

focus per fets protagonitzats 
per joves

Cap a quarts de 9 del matí del 
diumenge 31 d’octubre Maria 
Isabel Carpio arriba al seu 
domicili de Ripoll després de 
treballar. S’inicia una discussió 
amb el seu fill. Gerard Pasa-
montes ataca amb dos ganivets 
la mare, que mor a causa de les 
punyalades.  

BLOC DE PISOS DE L’AVINGUDA RIPOLLÈS

Gerard Pasamontes, de 19 anys, 
va ingressar dimecres a presó per 
l’assassinat de la seva mare, Maria 
Isabel Carpio, diumenge a Ripoll. 

Després de perpetrar el crim, el 
noi va passar més de 30 hores en 
crida i cerca. EL 9 NOU en recons-
trueix l’abans i el després.

Mossos d’Esquadra i vehicles d’emergència, diumenge al matí a l’avinguda Ripollès

Del crim  
a la detenció

Reconstrucció de les hores prèvies i posteriors a l’assassinat de Maria 
Isabel Carpio, a qui el seu fill va matar a ganivetades diumenge a Ripoll

Ripoll

Isaac Muntadas

Feia temps que el clima 
estava caldejat al número 
27 de l’avinguda Ripollès de 
Ripoll. Gerard Pasamontes, 
el noi de 19 anys que pre-
sumptament va assassinar 
la seva mare a ganivetades 
diumenge, ja l’havia amena-
çat anteriorment i des del 
Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, de fet, s’estava 
fent un seguiment a la famí-
lia. Dos anys abans hi havia 
hagut un incident previ amb 
una ballesta i una fletxa i 
els Mossos també estaven al 
corrent del cas, fins i tot s’ha-
via posat en contacte amb la 
policia la parella de la vícti-
ma, preocupat per la pressió 
i les agressions. El jove i la 
mare, Maria Isabel Carpio 
Caro (46 anys), vivien al 4t 
2a des de feia un parell o tres 

d’anys. Un veí amb qui ha 
parlat EL 9 NOU explica que 
la resta d’habitants del bloc 
havien hagut d’intervenir en 
més d’una discussió entre 
mare i fill, i que Carpio havia 
sortit altres vegades cridant 
auxili a l’escala perquè el noi 
l’havia pegat. Com que ella 
treballava de nits a l’empresa 
Fibran, a Sant Joan, Pasa-
montes aprofitava que estava 
sol a casa per fer festes. Els 
veïns li havien cridat l’aten-
ció més d’una vegada, dema-
nant-li silenci i que abaixés 
el volum, però es tornaven a 
trobar amb la mateixa situa-
ció la següent setmana. 

Els escàndols sovintejaven, 
fins al punt d’haver trucat 
força vegades als Mossos 
d’Esquadra. Dos exemples: a 
dalt de l’escala hi ha uns tras-
ters i Pasamontes hauria uti-
litzat el d’una parella d’avis 
que no hi pujaven mai per 

plantar-hi marihuana, igual 
que bolets al·lucinògens a la 
teulada. Tot això preocupava 
Carpio, que havia expressat 
la seva inquietud a la policia 
pel fet que trastegés amb 
droga. Els Mossos d’Esqua-
dra confirmen, d’altra banda, 
que a l’habitació del noi hi 
van trobar un munt de sim-
bologia nazi.

 LA NIT I EL MATÍ DE 
L’ASSASSINAT
La nit de dissabte, cap a les 
11, va haver-hi una baralla 
al bloc entre uns amics de 
Pasamontes. El veí del pis de 
davant va sortir al replà per 
acabar amb la discussió i els 
nois es van espantar i van 
baixar, però ell es va quedar 
a la porta. Va assentir quan li 
van demanar que s’aturessin 
la fressa i els crits. La resta 
de la nit l’hauria passat fent 

botellot fins que ell i un amic 
van tornar a casa, pels volts 
de les 8. Carpio va arribar 
de treballar al cap de poca 
estona i li va demanar que 
marxessin. Van començar a 
discutir. Segons la investi-
gació policial, va ser a l’habi-
tació del noi on Pasamontes 
hauria atacat la víctima amb 
una navalla automàtica. Com 
a resultat de l’agressió, l’ar-
ma es va trencar i part de la 
fulla va quedar clavada al cos 

de Carpio. Ella es va dirigir 
cap a l’entrada del pis per 
demanar ajuda, però el noi la 
va perseguir i li va clavar més 
ganivetades.  

El fill d’un veí va sentir els 
cops i, alertat pel soroll, va 
mirar el replà a través de l’es-
piell. Allà hi havia Pasamon-
tes i Carpio. Només va veure 
com la dona queia al terra 
fruit d’un atac al coll amb 
aquesta segona arma blanca. 
El nen va avisar el seu pare 

Pasamontes fuig de l’edifici en 
direcció a la pujada del Remei i 
s’esfuma. Els Mossos d’Esqua-
dra de seguida van muntar un 
dispositiu per caçar el principal 
sospitós del crim. Durant tot 
diumenge i part de dilluns, 
l’helicòpter i la policia van ras-
trejar l’entorn de Ripoll. 

RECERCA PER TERRA I AIRE
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havia estat l’últim episodi luctuós de violència 
domèstica a Ripoll.

El cas actual té l’element materno-filial que ha 
horroritzat i inquietat a parts iguals. Es coincideix 
a dir que alguna baula ha fallat, sobretot després 
de saber-se que hi havia antecedents en la rela-
ció. L’expressió “això és horrorós” es repetia una 
vegada i una altra mentre l’helicòpter dels Mossos 
d’Esquadra sobrevolava el nucli urbà a la recerca 
d’algun indici de la presència del noi. Els rumors 
apuntant un tarannà ideològic extrem del noi, la 
frondositat del bosc on l’havien vist endinsar-se i 
la possibilitat que anés armat van posar en alerta 
els veïns de les cases aïllades del barri dels Bruchs 
i del municipi de les Llosses, on va acabar sent 
detingut. Però un sentiment que ha aparegut en 
diverses converses ha estat la vergonya que alguns 
ripollesos experimenten quan el nom del poble 
apareix relacionat amb fets tan funestos. El senti-
ment de pertinença a un col·lectiu fa que molts es 

facin seva la desgràcia, i que malgrat no tenir-ne 
cap responsabilitat desitjarien poder desfer-se 
d’un estigma que fins fa uns anys s’atribuïa a la 
capital veïna d’Olot després de diferents successos 
que periòdicament l’esquitxaven de sang, i al qual 
ningú li agrada sentir-se vinculat.

Igual com en alguns sectors va semblar de mal 
gust que el dol oficial es decretés per la jornada 
de dilluns anul·lant tots els actes, però que no 
va evitar que durant tot diumenge se celebrés la 
fira esotèrica amb normalitat. Fins i tot la con-
centració del col·lectiu La Sarja va passar pel mig 
del mercat que es feia a la plaça Sant Eudald. Un 
simptomàtic nombre de persones han verbalitzat 
irreproduïbles conclusions respecte a la mena de 
justícia que exercirien amb l’autor de les ganive-
tades. Mentrestant, a les xarxes socials es discutia 
la terminologia a utilitzar –si homicidi, parricidi o 
feminicidi– per definir el que els nostres avis hau-
rien anomenat pel seu nom: crim. 
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Concentració en record de la víctima, dilluns a Ripoll
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Mossos d’Esquadra i vehicles d’emergència, diumenge al matí a l’avinguda Ripollès

i a partir d’aleshores la res-
ta de persones que viuen a 
l’edifici es van mobilitzar. 
Una veïna fins i tot va arribar 
a perseguir Pasamontes pel 
carrer després que l’amic que 
era amb ell a casa li digués 
que havia fugit, deixant la 
mare de bocaterrosa i plena 
de sang. 

Pasamontes va marxar 
corrents cap a la pujada del 
Remei que passa per sota 
la carretera, a mà dreta de 

l’edifici. La dona no va loca-
litzar-lo i, quan es va girar, 
va veure com l’amic cami-
nava en direcció contrària 
cap al carrer de Margarida 
Diligeon. Aquest noi es va 
presentar voluntàriament 
a comissaria diumenge a la 
tarda. En la seva declaració al 
jutjat, dimecres, va explicar 
que en el moment dels fets 
estava dormint en una altra 
habitació i que el va desper-
tar Pasamontes dient-li que 

havia matat la seva mare i 
que ja podia marxar si no 
volia ser el següent.

Un altre veí va trucar als 
serveis d’emergència mèdics 
a les 9 tocades. Hi van tor-
nar al cap de dotze minuts, 
reclamant l’ambulància amb 
urgència, ja que Carpio per-
dia molta sang. Segons les 
imatges dels veïns, els sani-
taris van arribar a les 9.35. 
Ells havien comprovat prèvi-
ament que la dona respirava 
i no van deixar de parlar-li 
per evitar que s’adormís. Els 
Mossos d’Esquadra, que ja 
eren a l’edifici, van provar de 
tapar-li la ferida d’arma blan-
ca, però Carpio va morir pocs 
minuts després, sense que 
poguessin fer res per salvar-
li la vida.

 LA DETENCIÓ, DILLUNS 
A LA TARDA
Què va fer Pasamontes des 
que es va esfumar a la pujada 
del Remei continua sent una 
incògnita. Patrullatge, heli-
còpter, avisos recurrents... 
Va estar en crida i cerca 
més d’un dia. Els primers a 
veure’l sortint del bosc a les 
Llosses van ser un grup que 
feia un dinar al restaurant 
Can Dachs. Alguns joves el 
coneixien i es van adonar 
que era ell. Veient-se entre 
l’espasa i la paret, el noi es 
va calçar les sabates –anava 
descalç–i es va posar a córrer 
en direcció al Cremat.

Cap a 2/4 de 5 de la tarda 
un grup de tres motoristes 
que estaven de ruta per la 
muntanya van veure la pro-

pietària de la casa del Molí al 
mig de la carretera, armada 
amb una pistola i amb el 
mòbil a la mà. La senyora 
havia trucat a la policia 
perquè s’havia trobat Pasa-
montes a dins de casa amb 
la intenció de robar menjar. 
Els motoristes van baixar uns 
500 metres per la carretera i 
van trobar-se quatre patru-
lles dels Mossos. L’helicòpter 
també pentinava la zona.

En aquell moment va 
passar per allà un cotxe que 
havia esquivat el jove i que 
va alertar els agents. El noi 
anava vestit amb una dessu-
adora blava, un texà fosc i 
unes sabates negres Adidas. 
Els Mossos el van veure i 
es van posar a perseguir-lo. 
Entre dos el van aconseguir 
atrapar i subjectar, però com 
que estaven molt a prop 
del marge de la carretera el 
presumpte parricida es va 
regirar i va fer caure un dels 
mossos gairebé cinc metres. 
L’agent va quedar a sota, 
però no el va deixar anar 
i amb la col·laboració dels 
motoristes finalment el van 
reduir. 

Pasamontes estava ple 
de sang després d’haver-se 
esgarrinxat amb les bardis-
ses. Van emmanillar-lo de 
mans i peus. Poc després 
va arribar l’ambulància per 
curar-li les ferides. La fugida 
s’havia acabat. 

 VERSIÓ EXCULPATÒRIA
Ja a comissaria, el noi es va 
acollir al dret a no declarar. 
Va passar a disposició 

judicial dimecres al jutjat 
de Ripoll. D’entrada no 
va voler dir res, però en el 
torn d’última paraula va 
assegurar que la primera 
que havia intentat atacar-
lo amb una navalla va ser 
Carpio. Sempre segons la 
seva versió, ell no va fer més 
que defensar-se i, mentre 
intentava que la mare no 
l’apunyalés, li va clavar la 
navalla al costat. El jove va 
explicar que després de ferir-
la va agafar un altre ganivet 
amb la intenció de fugir i 
anar-se’n a la muntanya, ja 
que ella li feia molta por. Tot 
i això, mentrestant la dona 
s’hauria desclavat la navalla 
i l’hauria intentat atacar 
amb un ganivet un altre cop. 
Va ser llavors, segons el fill, 
quan ell va clavar-li una coça 
al cap i va marxar del bloc de 
pisos de l’avinguda Ripollès. 
Pasamontes fins i tot 
assegura que va ser Carpio 
mateix qui s’hauria tallat el 
coll. 

Aquesta versió exculpatò-
ria es contradiu amb el relat 
dels testimonis, la recons-
trucció dels fets que han 
portat a terme els Mossos 
d’Esquadra i els resultats de 
l’autòpsia, que conclou que 
la víctima va patir diverses 
ganivetades i com a mínim 
mitja dotzena de lesions. 

El jutjat va enviar el pre-
sumpte parricida a la presó 
de forma provisional, comu-
nicada i sense fiança. A més a 
més del pare de la víctima, a 
l’esquela de Carpio que s’ha 
repartit a Ripoll hi apareixen 
els seus dos fills. 

Dilluns a la tarda, més de 30 
hores després de l’atac, Pasa-
montes és identificat sortint 
del bosc a les Llosses. Diverses 
persones també alerten que 
l’han vist per la zona. Agents 
dels Mossos ajudats per ciuta-
dans aconsegueixen reduir-lo i 
el detenen.

DETENCIÓ A LES LLOSSES 

Aquest dimecres, Pasamontes 
va passar a disposició judicial. 
En un primer moment va optar 
per no declarar però finalment 
va transmetre una versió ex-
culpatòria dels fets. Les seves 
paraules es contradiuen amb 
les dels testimonis i també amb 
el resultat de l’autòpsia.

DECLARACIÓ ALS JUTJATS DE RIPOLL
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Creen una plataforma per la 
seguretat i el civisme a Manlleu

Manlleu

Txell Vilamala

Més patrullatge i efectius 
policials, agilitat a l’hora de 
posar denúncies o que es 
reclami novament la comis-
saria de Mossos d’Esquadra 
que plantejava la Generalitat 
en un pla director del 2010. 
Són algunes de les propostes 
que treballa la plataforma 
per la seguretat i el civisme 
que ha germinat a Manlleu 
les últimes setmanes. Al 
darrere hi ha una vintena de 
veïns que van coincidir a la 
plaça Fra Bernadí a l’octubre, 
en el marc d’una primera 
convocatòria anònima per 
reclamar seguretat, i que 
malgrat no viure als matei-
xos barris ni conèixer-se prè-

viament comparteixen la pre-
ocupació per un increment 
dels delictes que qualifiquen 
de “desmesurat”. Reunits per 
EL 9 NOU aquest dimecres 
al vespre, es queixaven de 
robatoris a cases i botigues 
“dia sí dia també”, ocupaci-
ons il·legals d’habitatge i tot 
tipus de bretolades, des de 
vidres trencats fins a pin-
tades, insults injustificats 
anant pel carrer o cotxes cre-
mats: “Por, inseguretat... No 
estem tranquils. Veiem que 
ara mateix a Manlleu hi ha 
impunitat total”.

Per fer evident el malestar 
i calibrar amb quina força 
compten, la plataforma ha 
convocat una concentració 
que tindrà lloc diumenge a 
les 5 de la tarda a la plaça Fra 
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Eva Capdevila, Montse Piella, Rosa Vilalta, Timo Plaza, Àngel Serrat i Ramon Soldevila, alguns dels membres de la vintena que formen la plataforma

Després tenen previst 
trobar-se amb l’Ajuntament 
–aquest dijous hi va haver 
una primera reunió– i anar 
definint mesures per rebai-
xar el clima d’inseguretat i 
incivisme. Insisteixen que cal 
passar a l’acció perquè, si no 
s’intervé, “hi ha el risc que hi 
hagi una desgràcia i haguem 
de lamentar mals majors”.  

Una de les seves preocu-
pacions és, de fet, que es 
normalitzi l’ambient actual 
i que altres joves segueixin 
l’exemple de la vintena que 
el consistori i els cossos poli-
cials tenen identificats com 
a autors reincidents de la 
majoria de delictes. Confien 
que posar fre al malestar 
també serveixi perquè la 
gent no marxi de Manlleu, i 
per ressaltar les coses bones 
que té la ciutat, que “són 
moltes i molt diverses, des 
del passeig del Ter fins a les 
entitats o una oferta cultural 
atapeïda i variada”. 

Pels veïns que impulsen la 
plataforma també és impor-
tant aclarir que al darrere del 
grup no hi ha cap partit polí-
tic: “No ens hem preguntat 
en cap moment què votem a 
les eleccions”. Es defineixen 
senzillament com a ciutadans 
preocupats, amb diversitat 
de professions i barris, tant 
el centre com la Salut, Gràcia 
o l’Erm.

Veient el neguit creixent, 
l’equip de govern d’ERC i 
JxCat va donar a conèixer a 
finals d’octubre el projecte 
“Manlleu ciutat segura”, 
un paquet de mesures que 
inclou reclamar la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra, 
muscular més la Policia Local 
i, entre d’altres, instal·lar 
un sistema intel·ligent de 
càmeres de videovigilàn-
cia amb geolocalització. La 
plataforma en fa una bona 
valoració, però també apunta 
que a vegades les prioritats 
de l’Ajuntament i la ciutada-
nia no coincideixen: “Veient 
tot el que està passant, ens 
costa d’entendre per què 
s’inverteix en la passera o a 
fer un carril bici a l’avinguda 
de Roma”. 

Rovira: “Entenem la preocupació  
i hi treballem tant com podem”
Manlleu

T.V.

El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Arnau Rovi-
ra (JxCat), assegura que 
“entenem la preocupació 
dels veïns” i “estem treba-
llant tant com podem per 
trobar solucions”. Justa-
ment aquest dimecres es 
van reunir amb el secretari 
general d’Interior, Oriol 

Amorós, i dirigents dels 
Mossos d’Esquadra. De la 
trobada en van sortir diver-
sos compromisos, entre els 
quals un augment de la pre-
sència policial a Manlleu, 
amb equips d’intervenció 
i ARRO, i la creació d’un 
equip de 12 agents que 
faran “seguiment de les per-
sones multireincidents, amb 
l’objectiu d’atacar quirúrgi-
cament la problemàtica”.

Es queixen de robatoris, ocupacions i bretolades. Han convocat una concentració diumenge

Continuen indagant 
qui va atropellar  
un nen a Roda

Roda de Ter Els Mossos 
d’Esquadra i l’Ajuntament de 
Roda demanen la col·laboració 
de qualsevol persona que 
tingui informació sobre el 
vehicle que va atropellar un 
nen de 6 anys ara fa quinze 
dies. Els fets van tenir lloc a 
quarts de 8 del vespre a la car-
retera de Manlleu. El menor 
va patir diverses contusions, 
a més d’una cama trencada, 
però el conductor va fugir i 
de moment –hi ha un únic 
testimoni– no se l’ha pogut 
identificar.

Bernadí. Hi llegiran un mani-
fest i propostes i iniciaran 
una recollida de signatures 

per constatar si la preocupa-
ció és generalitzada a peu de 
carrer. 

Les Masies de Voltregà 

G.R.

Els Agents Rurals investiguen 
la procedència de prop de 
300 pneumàtics de vehicles 
que van localitzar divendres 
passat a la zona de Gallifa, a 
les Masies de Voltregà. Des 
del consistori apuntaven que 
l’abocament s’hauria produït 
a la nit a l’antiga fàbrica de 
Gallifa, al costat de l’aguait 
d’ocells ardeids. Segons els 
Agents Rurals, es van trobar 
en dos punts propers i en un 

n’hi havia 120 i a l’altre 150. 
Es van aixecar actes pels dos 
abocaments i ho van comu-
nicar a l’Ajuntament de les 
Masies perquè els retirés. El 
cost de l’abocament il·legal 
comportarà una despesa per 
a les arques municipals d’uns 
1.500 euros. D’altra banda, 
els Agents Rurals continu-
en investigant l’origen dels 
diversos abocaments de tras-
tos que s’han localitzat els 
darrers mesos en diferents 
municipis d’Osona i que pro-
vindrien del Ripollès.

Abocament de 300 pneumàtics 
a les Masies de Voltregà
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Una de les piles de pneumàtics abocades il·legalment a la zona de Gallifa
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SANT MARTI 
D’ALBARS 

Col·laboren:
Hi col·labora:

6 de Novembre - 17h 
Casino de Vic (C/ Verdaguer Nº5)

Durant l’entrega del premi també es presentaran breument els 

a càrrec de Bet Font.

També es lliurarà un ACCÈSSIT al projecte

tradicionals de fruiters i altres llenyoses”

i es lliurarà un RECONEIXEMENT al projecte

“Bicibús.cat”
de l’Associació Canvis en Cadena.

Acte d’entrega del
PREMI NATURA I SOCIETAT
de la Fundació Privada Girbau

3a edició

S’entregarà el PREMI al projecte

“Creació d’una reserva de rapinyaires nocturns 
a la Plana de Vic: Els propietaris amb les 
espècies protegides i els seus hàbitats”

del Grup de Naturalistes d’Osona (GNO - ICHN)
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L’últim robatori, 
a la botiga Idees 
de Manlleu

Manlleu

V.P.

Les càmeres de seguretat de 
l’establiment van gravar com 
quatre joves, equipats amb 
guants i caputxa, van entrar 
a 1/4 de 3 de la matinada de 
dijous a l’establiment Idees, 
situat entre el carrer del 
Pont i el Verge del Pilar, de 
Manlleu. Després de trencar 
el vidre de la porta amb una 
pedra de grans dimensions 
i cops de peu, tres d’ells van 
accedir a l’interior mentre 
que el quart es va quedar a 
fora fent tasques de vigilàn-
cia. Ràpidament es van dirigir 
al taulell i es van endur el 
calaix dels diners. L’alarma 
no va funcionar i 20 minuts 
després van tornar a entrar a 
l’establiment. Van començar 
a emportar-se tota mena de 
productes de les prestatgeri-
es. Des de perfums fins a llau-
nes de beguda o ampolles de 
cava selecte. Van trigar tres 
minuts i mig abans d’aban-
donar el local. Els propietaris 

mostraven aquest dijous la 
seva “indignació” i el seu 
sentiment “d’impotència”. 
No han calculat els danys, 
però asseguren que entre les 
destrosses i els productes que 
es van emportar són elevats. 
La mateixa nit, expliquen, 
van intentar entrar a un res-
taurant de Manlleu, que ja 
ha estat víctima de robatoris 
en tres ocasions. Els Mossos 
d’Esquadra tenen les imatges 
de les càmeres de seguretat 

on es pot veure el rostre d’un 
dels autors, tots ells nois 
joves. No van deixar emprem-
tes. El temor dels propietaris 
de l’establiment, que mostren 
el seu suport a la plataforma 
que s’ha creat recentment i a 
la convocatòria de la concen-
tració de diumenge, és que 
després d’haver aconseguit 
robar-lo en una ocasió hi 
puguin tornar els propers 
dies, tal com els ha passat a 
altres establiments del muni-

cipi. Per això dijous al matí 
estaven reforçant el sistema 
d’alarma i estudiaven altres 
mesures de seguretat per evi-
tar tornar a ser víctimes. Una 
setmana abans, la mateixa 
matinada de dijous, uns lla-
dres ja van entrar a la botiga 
Orange del passeig Sant Joan, 
gairebé a la mateixa hora que 
van robar a la botiga Idees 
aquesta setmana. I just la 
setmana abans, a 3/4 de 2 de 
la matinada de divendres, van 

forçar la porta d’una farmà-
cia de l’avinguda de Roma, 
de la qual es van endur les 
caixes registradores. A la foto 
de l’esquerra, fragment del 
vídeo i a la dreta, estat en què 
va quedar la porta d’entrada.

Codi QR amb 
les imatges de 
les càmeres de 
seguretat de 
la botiga
EL9NOU.CAT

    PUBLICITAT Serveis
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dones nascudes a Catalunya 
o d’origen estranger, un col·
lectiu en què generalment 
se’n registra més. 

Una altra dada d’interès 
que reporta l’Idescat és que 
tres quarts parts de les que 
se sotmeten a una interrup·
ció voluntària de l’embaràs 
són solteres. Majoritària·
ment no tenen cap fill ni han 

passat prèviament per una 
situació semblant. Pel que fa 
als professionals sanitaris, 
un 42% dels de ginecologia 
i obstetrícia es manifesten 
objectors de consciència i 
s’acullen al seu dret de no 
portar a terme aquesta mena 
de procediments. 

L’Hospital de Vic deixa de ser 
l’únic de la Catalunya Central  
on es pot avortar quirúrgicament

Vic

Txell Vilamala

L’Hospital Universitari de 
Vic és l’únic de la Catalunya 
Central on les dones poden 
avortar quirúrgicament. 
Gràcies a un acord entre el 
Servei Català de la Salut 
i la Fundació Althaia de 
Manresa, però, a partir d’ara 
la capital del Bages també 
tindrà aquesta prestació en 
cartera, una opció que els 
col·lectius feministes recla·
maven de fa temps. Segons 
expliquen des de la Regió 
Sanitària Catalunya Central, 
el CatSalut s’encarregarà de 
designar l’equip que durà 

a terme les intervencions, 
mentre que la Fundació 
Althaia facilitarà l’espai ade·
quat per dur·les a terme. Les 
mateixes fonts subratllen 
que evitar desplaçaments, 
majoritàriament a clíni·
ques privades de Barcelona, 
permetrà “posar la dona al 
centre de l’atenció mèdica, 
oferint·li un servei acurat, 
professionalitzat, de qualitat 
i pròxim”.

Tal com mostren els grà·
fics, les interrupcions volun·
tàries de l’embaràs (IVE) 
segueixen una tendència 
a l’alça tant al conjunt de 
Catalunya com a Osona, on 
el 2019 n’hi va haver 421. 

Els grups d’edat amb taxes 
més elevades són els de 20 a 
29 anys i de 35 a 39. La gran 
majoria, però, no es porten a 
terme quirúrgicament, sinó 
per via farmacològica a tra·
vés dels equips d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproducti·
va (ASSIR). El procediment 
passa per contactar amb la 
llevadora del CAP, que fa 
l’historial i les proves per·
tinents i informa les dones 
sobre les modalitats que 
existeixen. 

En cas de contraindicacions 
o que l’embaràs estigui més 
avançat de nou setmanes, els 
avortaments voluntaris es 
traslladen a l’Hospital Uni·

versitari de Vic, on s’adorm 
la pacient, es dilata el coll de 
la matriu i es fa un raspat i 
una aspiració. Generalment 
només s’ha de passar unes 
hores al centre, ja que es 
tracta d’una cirurgia major 
ambulatòria, sense ingrés 
amb llit.

Les circumstàncies que 
envolten cada cas són 
úniques, un compendi de 
factors personals, de salut, 
creences i entorn, però fonts 
del Departament de Salut 
expliquen que sovint els 
increments i descensos d’IVE 
es poden relacionar amb els 
cicles econòmics. Tampoc es 
repeteix el mateix patró en 

Interrupcions voluntàries de l'embaràs Font: Diputació de Barcelona amb dades de l'Idescat
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Un acord entre el CatSalut i la Fundació Althaia ha estès aquesta prestació també a Manresa

La FUNDACIÓ MAP busca
PROFESSIONALS DE SUPORT

per a les Unitats de Benestar i Comunitat 
i Vida Independent.

Requisits:
- Formació en l’àmbit social i/o sanitari o estudiants 

d’aquestes disciplines.
Places disponibles:
- 4 places disponibles en diferents torns, percentatges de 

jornada i horaris. Cal consultar.
Procés de selecció:
- Les persones interessades cal que enviïn el currículum 

actualitzat a marta.freixedas@fundaciomap.com

Fundació MAP · Polígon Els Pintors. C/ Dalí, 6-8 · Ripoll
Tel. 972 70 31 04 · www.fundaciomap.com

selecció de personal
Feduart
Procés de selecció 

d’educador/a social 
de carrer
La informació de la convocatòria està penjada al 
web d’ofertes de Vic Ocupació xaloc.diba.cat
(oferta número 316073).

Per participar en aquest procés selectiu us 
podeu apuntar a través del mateix web fins al 
14.11.2021, inclòs.

Informació: Vic Ocupació. Tel. 93 886 21 00 / 
ocupacio@vic.cat.
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Salut recorda que 
cal cita prèvia per la 
vacuna contra la grip

Vic/Torelló Salut recorda que 
cal cita prèvia per vacunar·se 
per la grip. Dilluns hi va haver 
llargues cues en alguns punts 
d’Osona, com el CAP de Tore·
lló, i des del servei d’atenció 
primària insisteixen que és 
important demanar hora per 
esglaonar la ciutadania i asse·
gurar els fàrmacs necessaris. 
Tal com recollia EL 9 NOU de 
dilluns, les persones de més 
de 70 anys poden demanar 
que en paral·lel se’ls admi·
nistri la tercera dosi contra la 
Covid·19.

I en cas de ser 
menor d’edat?

Vic/Ripoll Si una noia 
de 15 anys o menys vol 
avortar sempre necessita 
el consentiment dels seus 
pares o representants 
legals. Amb 16 o 17 anys 
la decisió correspon exclu·
sivament a ella, però la 
llei orgànica actual, del 
2010, fixa que almenys la 
mare, el pare o el tutor 
n’han d’estar al corrent i 
acompanyar·la al centre 
sanitari quan se li prac·
tiqui la interrupció de 
l’embaràs. Només és pos·
sible prescindir d’aquest 
requisit si la menor al·lega 
fundadament que això li 
pot provocar un conflicte 
greu, manifestat en un 
perill cert de violència 
intrafamiliar, amenaces, 
coaccions, maltracta·
ments, o que es produeixi 
una situació de desarrela·
ment o desemparament. 
En aquests casos, el metge 
o metgessa ha de mani·
festar per escrit, i amb la 
signatura de la dona, que 
les al·legacions que argu·
menta són fonamentades 
i, si escau, pot arribar a 
sol·licitar un informe psi·
cològic, psiquiàtric o d’un 
treballador social.
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D’esquerre a dreta, Aguayo, Cardona i Velasco en l’acte de Calldetenes

Ja hi ha data per al judici pels 
fets del tall de l’Eix del 21-F
L’acusació particular demana quatre anys de presó per a Roger Aguayo

Calldetenes

EL 9 NOU

En una compareixença públi-
ca organitzada pel grup de 
suport als represaliats polí-
tics d’Osona i el Lluçanès, 
Pigot Negre, es va comuni-
car que el judici al jove de 
Calldetenes Roger Aguayo 
es farà els dies 15 i 16 de 

desembre a l’Audiència de 
Barcelona. Aguayo està acu-
sat de dos presumptes delic-
tes d’atemptat a l’autoritat i 
desordres públics, dues acci-
ons que s’haurien comès en 
el marc de les protestes per 
l’inici del judici de l’1-O, el 
21 de febrer de 2019. En con-
cret, en el tall que centenars 
de manifestants van realitzar 

a la confluència entre l’Eix i 
la C-17 a Gurb. Per aquests 
fets, la fiscalia demana un 
any de presó i una sanció 
econòmica d’uns 2.455 euros. 
L’acusació particular, però, 
augmenta la reclamació fins 
als quatre anys de presó i una 
multa de més de 9.000 euros.

Amb l’objectiu de fer visi-
ble la situació d’Aguayo, per 
a qui la seva defensa recla-
ma la total absolució, en el 
proper mes s’organitzaran a 
diversos municipis d’Osona 
i el Lluçanès xerrades per 
explicar el cas. L’acte central 
es farà el 4 de desembre 
amb una manifestació a 
Calldetenes, “que volem que 
sigui una demostració de 
suport als represaliats per 
part de tota la comarca”, va 
explicar el portaveu de Pigot 
Negre, Nil Cardona. El dia 5 
de desembre també es farà 
un concert a la sala La Cabra 
de Gurb per tal de recollir 
recursos econòmics.

En la compareixença hi va 
intervenir el mateix Aguayo, 
que es va mostrar “agraït pel 
suport rebut des del primer 
dia”.

Suport de més 
institucions a 
Josep Arimany

Vic

EL 9 NOU
Després que la setmana 
passada el primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vic, Josep Arimany, acom-
panyat de tots els grups 
municipals tant del govern 
com de l’oposició, fes una 
compareixença pública per 
denunciar una campanya de 
calúmnies i amenaces contra 
ell a les xarxes socials (vegeu 
EL 9 NOU del 29 d’octubre), 
durant els últims dies ha 
rebut mostres de suport de 
diverses institucions a les 
quals està vinculat. Així, el 
Consorci Hospitalari de Vic, 
la Fundació d’Estudis Superi-
ors en Ciències de la Salut, la 
Fundació Universitària Bal-
mes i Creacció han expres-
sat mitjançant comunicats 
públics –es poden consultar a 
EL9NOU.CAT– el seu suport 
a la figura d’Arimany posant 
en valor la tasca que fa en 
cadascun d’aquests àmbits. 
“Desitgem que la campanya 
engegada, i que actualment 
es troba en tràmits judicials, 
es resolgui de manera ràpida 
i favorable”, conclouen.
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Quatre osonencs a l’assemblea 
del Consell per la República

Els escollits a les urnes són Carles Furriols, Eulàlia Sirvent, Laura Urtós i Ermen Llobet
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D’esquerra a dreta, Sirvent, Furriols, Urtós i Llobet en una imatge captada davant l’escultura de l’Abat Oliba

Vic

Guillem Freixa

El Consell per la República és 
una eina política impulsada 
des del govern de la Genera-
litat l’any 2018 que té com a 
objectiu fer efectiu el mandat 
sorgit del referèndum de l’1 
d’octubre: assolir la indepen-
dència de Catalunya. La insti-
tució, amb seu a Bèlgica i amb 
diversos dels seus membres a 
l’exili –com és el cas de Carles 
Puigdemont, Toni Comín o 
Clara Ponsatí–, va celebrar el 
passat cap de setmana elecci-
ons per tal de constituir l’as-
semblea de representants. 

Després de tres dies de 
votacions, quatre osonencs 
han estat escollits per ocu-
par un dels 121 escons que 
formaran l’assemblea. En 
l’urna de càrrecs electes –on 
es podien votar persones 
vinculades amb la política 
municipal–, van ser escollits 
la regidora de Santa Eugènia 
de Berga Laura Urtós (JxCat) 
i el regidor de Sant Pere de 

Torelló Ermen Llobet (Entesa 
Sant Pere-Acord Municipal). 
“Espero que sigui una eina 
útil per assolir la indepen-
dència i fer un país més 

lliure i just a nivell social”, 
comenta Urtós. En aquesta 
línia, Llobet remarca que el 
Consell “és el germen de la 
futura república catalana”, i 

que des del món local cadascú 
hi intentarà aportar la seva 
expertesa, “en el meu cas en 
l’àmbit de la transició ener-
gètica”. 

En la segona urna, amb 
llistes obertes i on qualsevol 
ciutadà inscrit al Consell per 
la República s’hi podia apun-
tar, han estat escollits Eulàlia 
Sirvent i Carles Furriols, tots 
dos de Vic. Sirvent posa en 
valor la singularitat d’obrir 
la política “a la participació 
ciutadana” i veu en el Consell 
l’oportunitat “perquè la soci-
etat recuperi la implicació i 
puguem acabar el que vam 
començar l’1 d’octubre”. Fur-
riols remarca que l’objectiu 
final “és implementar el man-

dat de l’1-O” i que les eines 
telemàtiques “ens ho perme-
ten fer en xarxa i sense les 
grapes de l’Estat espanyol”.

El candidat de l’urna de 
càrrecs electes més votat va 
ser l’expresident de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont. 
Aquesta setmana, al Consell 
per la República hi havia 
101.466 persones registrades, 
i en les eleccions a l’assem-
blea hi van participar 22.584 
inscrits, el que representa un 
26% del total del cens.

Els escollits 
remarquen que 

l’objectiu és 
implementar el 
mandat de l’1-O 
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Vic/Ripoll

Guillem Rico

La pandèmia ha agreujat la 
situació de vulnerabilitat 
sobretot de les persones que 
estaven en una situació de 
més risc. Una de les conse-
qüències ha estat l’augment 
del risc d’exclusió residencial 
i això s’ha notat entre la gent 
que atén Càritas Diocesana 
de Vic, que inclou les comar-
ques d’Osona i el Ripollès. 
Segons Sandra Costa, refe-
rent del programa d’habitatge 
de Càritas Diocesana de Vic, 
les famílies en risc d’exclusió 
residencial ha augmentat 
un 4% a les dues comarques 
respecte al 2019, abans de la 
pandèmia, de manera que en 
el que portem d’any el 52% 
dels qui atenen tenen pro-
blemes d’habitatge, sobretot 
en els municipis amb més 
habitants com Vic, Ripoll o 
Manlleu. Costa apunta que 
“ha augmentat la precarietat” 
en què viuen moltes perso-
nes a qui atenen, entre les 

quals moltes famílies amb 
fills, monoparentals i també 
persones migrades. En el dar-
rer cas, moltes es troben en 
situació administrativa irre-
gular, i per això no les poden 
atendre plenament a través 
dels serveis socials dels ajun-
taments. Com apunten des 
de Càritas, el que estan fent 
ells és complementar la feina 
de l’administració, “no l’hem 
de substituir”. Tot plegat, diu 
Costa, deriva d’una davallada 
dels ingressos a causa de la 
pandèmia. 

Quan parlen d’exclusió resi-
dencial, explica la referent 
del programa d’habitatge 
de Càritas, hi inclouen dife-
rents vessants amb més o 
menys incidència a Osona i 
el Ripollès. El nombre més 
baix de persones que atenen 
són les que viuen al carrer i 
que deriven als albergs. Amb 
tot, diu, han notat, sobretot 
al Ripollès, més persones que 
viuen situacions d’indigència. 
Sí que tenen un nombre més 
elevat d’usuaris que s’han 

quedat sense llar i necessiten 
un servei provisional. De 
fet, els dos darrers anys ha 
augmentat el nombre del que 
anomenen pisos de pas, d’in-

clusió social, que van lligats a 
un procés d’acompanyament 
per “poder fer el salt i viure 
amb autonomia”. A Vic en 
tenen set; a Torelló, un i 

preveuen obrir-ne un altre; 
a Ripoll també en va entrar 
un en funcionament durant 
la pandèmia. També des de 
Sant Joan s’està treballant en 
un pis d’emergència social. La 
problemàtica que es troben 
ara és que malgrat haver fet 
els processos i que a algunes 
persones “els tocaria acabar 
l’estada”, no troben opcions 
assequibles fora perquè tant 
els pisos de lloguer com 
les habitacions tenen uns 
preus que estan “disparats”, 
explica Costa. La sortida dels 
pisos d’acollida en aquests 
moments suposaria “abocar-
los, de nou, a una situació 
d’exclusió i vulnerabilitat 
social”. 

El major nombre de famíli-
es que atenen per problemes 
d’habitatge, comenten, són 
les que viuen en pisos amb 
lloguers o habitacions rello-
gades que “no poden pagar 
a causa de la reducció d’in-
gressos” que pot acabar gene-
rant un endeutament. Costa 
comenta que es troben amb 

En Mohamed, el fill gran de la família, la setmana passada a la seu d’EL 9 NOU de Vic

pocs casos que es tracti d’hi-
poteques. “La por de poder 
perdre el lloguer del pis i que 
no es renovi” crea aquestes 
situacions que anomenen 
d’habitatge insegur. Aquí 
també s’inclouen les dificul-
tats per poder pagar els sub-
ministraments –Càritas tam-

Càritas atén un 4% més de persones 
en risc d’exclusió residencial

Es tracta d’un 52% dels usuaris que atenen a Osona i el Ripollès en el que portem d’any

Moltes tenen 
dificultats 

per pagar els 
lloguers o els 

subministraments 

Creix el nombre 
de persones que 

opten per ocupar 
pisos per tenir 

un sostre 

La Plataforma pel Dret a l’Habitatge fa una campanya a través de les 
xarxes socials per denunciar, també, el racisme a l’hora de llogar pisos 

Vic

EL 9 NOU

El lloguer d’una habitació a 
Vic oscil·la entre els 250 i els 
350 euros al mes, un preu que 
moltes persones no poden 
assumir. La Siham, de Vic, 
n’és un exemple. Ella, que 
havia estat quatre anys en 
una situació administrativa 
irregular, en no tenir ingres-
sos per poder pagar va accep-

tar viure a casa d’una família 
on, a canvi d’una habitació, 
cuina i neteja cada dia. Està 
agraïda per tenir un lloc on 
viure, però se sent privada 
d’intimitat i sense un espai 
propi. Tot i que ara ella ja té 
ingressos econòmics i la seva 
situació està regularitzada no 
troba un lloguer assequible 
ni una habitació amb unes 
condicions mínimes d’habi-
tabilitat. El cas de la Siham, 

que feia públic el Casal Claret 
a través de les seves xarxes 
socials, és un dels molts que 
es donen a la ciutat de Vic. 
Per denunciar la dificultat 
de trobar habitatge la Pla-
taforma pel Dret a l’Habi-
tatge d’Osona, que integren 
el Casal Claret, Càritas, la 
PAH, Tapís o Òmnium, entre 
d’altres, ha iniciat una sèrie 
d’accions a través de les xar-
xes socials de les diferents 

entitats per denunciar la 
dificultat a l’hora de trobar 
un habitatge digne. Des de la 
plataforma expliquen que els 
van facilitar uns cartells des 
de Stop Racisme Lloguers, 
i van decidir fer aquestes 
accions setmanals fins a finals 
d’any. A part de donar a conèi-
xer situacions de racisme a 
l’hora de trobar habitatges, 
també denuncien tot tipus 
de situacions que dificulten 
a tots els col·lectius trobar 
un sostre. També demanen 
als propietaris de pisos buits 
que els posin en lloguer, que 
no discriminin a l’hora de llo-
gar per raó d’origen i que en 
demanin un preu assequible. 

Segon Congrés de Voluntariat, la setmana vinent
Vic Divendres i dissabte que ve Vic acollirà la segona edició 
del Congrés de Voluntariat d’Osona. Es farà a l’Aula Mag-
na de la UVic i tindrà com a eix central el món educatiu i 
el voluntariat. Durant el congrés es presentarà el pla pilot 
Escoles per la Justícia Social-COV.
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La Siham, que participa en les accions

La dificultat de trobar habitatge
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En Mohamed, el fill gran de la família, la setmana passada a la seu d’EL 9 NOU de Vic

Vic

G.R.

A casa d’en Mohamed són 
cinc. Ell, que té 18 anys, els 
seus pares i dos germans 
més petits, de 10 i 2 anys. 
Fa tres anys “vam decidir 
provar sort”, explica el fill 
gran, i deixar el país natal, el 
Marroc, per “venir a buscar 
una altra vida: al nostre país 
teníem menys drets, no tení-
em cap pis i tampoc feina” 
i la possibilitat d’estudiar, 
comenta el jove, era difí-
cil. Van fer els visats i van 
anar a Vic perquè hi conei-
xien gent. Però l’estada a 
Catalunya no està sent gens 
fàcil, assegura el noi, tant 
pel que fa a tenir un plat 
calent a taula cada dia com 
per disposar d’un sostre per 

dormir cada nit. 
Ells són una de les moltes 

famílies usuàries de Càritas, 
on van començar a ser-ne 
usuaris a través del banc 
d’aliments. Des de l’entitat 
els donen suport, també 

perquè el fill gran pugui 
estudiar un cicle formatiu 
de Cuina i Gastronomia a 
Ripoll, ja que s’hi van posar 
en contacte per poder obte-
nir una de les beques de la 
Fundació Impulsa i fer uns 
estudis que li agraden molt, 
comenta. 

Però trobar habitatge 
és el més complicat, per la 
qual cosa fa tres anys es van 
veure obligats a ocupar un 
pis a Vic perquè “no teníem 
on anar”. Ho van fer després 
que algú els digués que 
“podria obrir la porta” del 
lloc que ara és la seva llar. 
Amb els pocs ingressos que 
tenen a través de feines 
sense contracte no es podien 
permetre llogar un pis, enca-
ra que ara volen negociar un 
lloguer social amb la propie-
tat de l’immoble on viu tota 
la família i intentar pagar-
lo amb els pocs ingressos 
que aconsegueix el fill amb 
petites feines de cap de set-
mana. No tenir els papers en 
regla és un impediment per 
trobar feina. Una roda de la 
qual els costa sortir.

Una família de Vic explica com va ocupar un pis per tenir un sostre

“No teníem on anar”

bé dona ajuts–, per això es 
considera també un habitatge 
insegur. La pobresa energè-
tica a la qual molts estan sot-
mesos, diu Costa, pot acabar 
generant també problemes 

de salut per als residents, 
alguns dels quals els poden 
acabar tallant la llum, el gas o 
l’aigua, o també que viuen en 
pisos en mal estat.

A causa de la dificultat per 

trobar habitatges amb preus 
que puguin afrontar o de la 
manca d’un parc d’habitatges 
socials públics, comenten des 
de Càritas, hi ha moltes famí-
lies –la majoria han arribat a 

Osona des de l’àrea metropo-
litana o de processos migrato-
ris externs– que han optat per 
l’ocupació d’immobles: “S’han 
vist empeses a plantejar-s’ho 
o a fer-ho, en el que portem 

d’any és una alternativa per a 
moltes”, assegura Costa. Les 
persones que s’han vist abo-
cades a aquesta situació supo-
sen un 3% més que abans de 
la pandèmia, segons Càritas.

Buscaven noves 
oportunitats 

però “no és fàcil”

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

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

S.A.T.
Servei manteniment 24/365
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del CONCURS de
portades

edició

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament
i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així
com imatge i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio,
televisió, internet) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques.
Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

Bases del concurs
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Ripoll

Jordi Remolins

La fiscalia ha admès a tràmit 
la denúncia interposada 
contra dos treballadors de 
la residència de la Fundació 
Guifré de Ripoll, acusats de 
presumptes maltractaments 
a persones grans que hi 
estaven interns. Els acusats 
són la supervisora de les 
altres cuidadores i treballa-
dors del centre, i el director 
tècnic que la tenia sota el seu 
càrrec. Tots dos ja no estan 
vinculats al centre ripollès.

La fiscalia veu indicis de 
maltractament envers tres 
usuaris del centre. En l’escrit 
s’hi especifica com a un avi li 
van tallar els cabells i la bar-
ba que sempre havia portat 
llargs després que l’acusada 
l’hagués amenaçat de fer-ho 
“per treure-li tot signe d’iden-
titat”. També especifica una 

bufetada a una interna i fins 
a nou cops al cul d’una altra 
que es resistien a rentar-se. 
L’home i una de les dones ja 
són mortes, i tots tres patien 
patologies físiques i mentals. 
Aquests fets es consideren 
constitutius d’un delicte 

contra la integritat moral, 
dos contra el maltractament 
d’obra i dos més de delicte 
lleu de vexacions injustes. Per 
tot plegat demanen quatre 
anys de presó i inhabilitació 
per a la supervisora, dividits 
en dos anys pel delicte contra 
la integritat moral i un per 
cadascun dels delictes de 
maltractament d’obra, a més 

de dos mesos de multa i una 
quota diària de 10 euros per 
les vexacions. A més no es 
podrà acostar a menys de 200 
metres de l’àvia que encara 
és viva. Al director tècnic li 
demanen una pena d’un any 
de presó i inhabilitació. La 

inhabilitació suposa que no 
podrien realitzar un ofici que 
suposés tracte directe amb 
gent de la tercera edat o amb 
necessitats especials, durant 
dos anys.

El judici podria celebrar-
se el 2024 i la fiscalia hi ha 
admès les gravacions d’àudio 
on s’escolten els maltracta-
ments com a prova. A més ha 

citat a declarar 23 testimo-
nis. La denúncia inicial la van 
interposar extreballadores de 
la Fundació Guifré, que ara 
es retiren de l’acusació par-
ticular perquè és la fiscalia 
qui els pren el relleu. Consul-
tades per EL 9 NOU afirmen 
que s’ha complert l’objectiu 
que s’havien plantejat, tot i 
que lamenten el paper que 
ha tingut l’Ajuntament de 
Ripoll en aquest cas, i on es 
van haver de sentir a dir que 
podrien arribar a denunci-
ar-les a elles. Els fets van 
arribar als plens municipals 
el 2016 a través del regidor 
de la CUP, Santi Llagostera. 
Les primeres denúncies van 
ser el novembre de 2015 al 
mateix Ajuntament en tant 
que òrgan constituent de la 
Fundació Guifré, tot i que 
la mateixa CUP va acusar 
l’equip de govern de CiU de 
fer-ne cas omís.

La fiscalia veu indicis de delicte 
en els maltractaments denunciats  
a usuaris de la residència de Ripoll

Demana penes de quatre anys de presó per a la supervisora de les cuidadores i un per al director

Des de bufetades 
i cops al cul fins a  
fer-los perdre la 

identitat

Els acusats ja no 
estan vinculats 
al centre de la 

Fundació Guifré

Xerrada del 
forense Narcís 
Bardalet, a Ripoll

Ripoll L’especialista en medi-
cina legal i forense Narcís 
Bardalet serà aquest diven-
dres a Ripoll amb motiu de la 
xerrada “Protocols d’actuació 
en grans catàstrofes”. L’acte 
l’organitzen l’Ajuntament i 
Protecció Civil. Tindrà lloc 
al centre cívic La Devesa del 
Pla a les 7 del vespre. Amb 
una basta trajectòria profes-
sional que també combina 
amb la docència, Bardalet 
va participar en les tasques 
d’identificació de cadàvers 
del tsunami de l’Oceà Índic 
del 2004 a Tailàndia. 

“Conspiració contra 
Catalunya”, al 
Fòrum de Debats

Vic Els historiadors Stefano 
Cingolani i Xavier Camprubí 
són els protagonistes del 
Fòrum de Debats d’aquest 
divendres (8 del vespre 
a l’edifici del Sucre), que 
reprèn l’activitat presencial. 
Són coautors del llibre Pseu-
dohistòria contra Catalunya. 
De l’espanyolisme a la Nova 
Història, publicat per Eumo 
el 2020. Explicaran com amb 
la manipulació es construei-
xen relats alternatius.
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A l’esquerra, Lluís Bassat escoltant el degà Josep Burgaya. A la taula, Josep Arimany, Josep Eladi Baños i Anna Sabata

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

Pisos
en venda
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 100 m2, 2 habitacions, 
materials de primera qualitat. 
a partir de 240.000 €.
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Vic

Jordi Vilarrodà

Valors i equip. Lluís Bassat 
va transmetre aquest missat-
ge en el discurs d’acceptació 
del títol de doctor honoris 
causa per la UVic-UCC. La 
sala gran de L’Atlàntida va 
substituir l’Aula Magna 
aquest dijous per donar 
cabuda a totes les persones 
que volien acompanyar el 
que està considerat com un 
personatge clau per enten-
dre l’evolució del món de 
la publicitat a Catalunya i 
Espanya. “Ho ha estat tot 
en aquest camp”, deia Josep 
Burgaya, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de 
la UVic-UCC, que va propo-
sar el seu nomenament com 
a 10è doctorat honorífic de la 
institució. Personalitats del 
món de la publicitat, l’em-
presa, la política i la cultura 
van assistir a l’acte. 

Amb la sala plena al seu 
davant, Bassat va dedicar 
més d’una hora a fer un 
repàs de la seva trajectòria 
seguint dos fils: el dels prin-
cipis (“la professió es pot 
aprendre, però els valors 
es porten posats”) i el de 
les persones (“els premis 
els guanya l’equip, gairebé 
mai una persona sola”). La 
lleialtat entre els integrants 
d’aquest equip i amb els cli-
ents, la voluntat que permet 
arribar “on no s’arriba amb la 
intel·ligència”, l’honestedat 
i l’exemplaritat, la proactivi-
tat de saber avançar-se a les 
necessitats... O l’amabilitat 
en un món que, vist des de 
fora, és tingut per ferotge: 
“És molt més professional 
ser amable que no ser-ho”. 
Bassat va recordar una sen-
zilla idea que va tenir: fer 

la societat”. Per això, dels 
milers d’anuncis que ha creat 
se sent especialment orgullós 
de dos que va fer per la Gene-
ralitat: el de Johann Cruyff 
xutant el paquet de cigar-
retes per a una campanya 
antitabac i la campanya sobre 
l’alcohol i els accidents de car-
retera amb el lema “Barrejar 
alcohol i benzina mata”. 

Cap al final, va projectar 
un breu resum de la ceri-
mònia inaugural dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92, 
“el millor espot fet mai per 
donar a conèixer Catalunya 
al món”, havia dit Burgaya. 
En acabar, tot el públic va 
aplaudir espontàniament: 
aquella idea ha envellit molt 
bé. Assegut entre els con-
vidats hi havia el moianès 
Carlus Padrissa, de La Fura 
dels Baus, a qui Bassat s’abra-
çava a l’acabar l’acte dient: 
“El mèrit de la cerimònia 
és d’aquest home”. El nou 
doctor honoris causa acabava 
la seva intervenció amb una 
nova menció emocionada a la 
seva esposa, Carme Orellana. 

El discurs de Bassat va estar 
precedit de la intervenció del 
professor Santiago Jordán, 
que a més de la trajectòria 
com a publicitari va destacar 
de Bassat el seu compromís 
de mecenatge cultural: la 
seva col·lecció d’art, expo-
sada a Mataró, reuneix més 
de tres mil peces. “I no con-
tent només amb això, els ha 
promocionat internacional-
ment”. El rector de la UVic-
UCC, Josep Eladi Baños, va 
dir que serà “un model per 
als estudiants en els àmbits 
de la comunicació, el màr-
queting o el disseny”. 

El mateix rector va imposar 
a l’homenatjat la medalla que 
l’acredita com a doctor hono-
ris causa i se li va entregar 
la il·lustració d’una caplletra 
creada per l’artista Josep 
Ricart, que no va poder ser 
present a l’acte per motius 
de salut. Bassat es converteix 
així en la desena personalitat 
en rebre la màxima distinció 
acadèmica de la UVic-UCC, 
que l’any vinent celebrarà el 
25è aniversari. 

Bassat rep el doctorat ‘honoris causa’ 
de la UVic-UCC apel·lant als valors

El reconegut publicista va recordar la importància de les persones que han treballat al seu costat

imprimir un petit díptic amb 
el lema “Somrigueu, és con-
tagiós”. Es va fer viral abans 
que existissin les xarxes soci-
als. El seu relat es va omplir 
de referències a persones 
amb qui ha treballat, i es va 
emocionar en parlar de Jorge 
Villena, director creatiu que 
va morir d’un infart amb 

només 43 anys. L’havia fitxat 
després que aquest li digués 
que no podia treballar per a 
Bassat fins que no acabés el 
compromís amb l’empresa en 
què estava. “Vaig esperar un 
any i el vaig contractar”. I de 
dalt a baix, no es va oblidar 
ni de la recepcionista que va 
incorporar a l’equip després 

de veure que es recordava de 
les veus de la gent només de 
sentir-les una vegada. 

Bassat va intercalar pro-
jeccions d’anuncis en el seu 
discurs, explicant que la 
campanya òptima és aquella 
que aconsegueix no només 
vendre el producte i estendre 
la marca, sinó “fer millor 

Un acte ple de VIP
Vic El major dels Mossos, Josep Lluís 
Trapero (a la fotografia); l’exministre 
Joan Majó; l’expresident d’Abertis 
Salvador Alemany; els regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona Albert 
Batlle i Jaume Collboni; l’exdirigent 
socialista Manuela de Madre, o el 
notari Juan José López Burniol van 
ser algunes de les moltes personali-
tats presents a la cerimònia. En nom 
de l’Ajuntament de Vic va prendre la 
paraula Josep Arimany. 
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El Consell Comarcal d’Osona 
aborda aquest mandat la posada 
en marxa de l’empresa d’aigua en 
baixa i una nova etapa pel que fa a 

la recollida de residus. En parla en 
aquesta entrevista el president, 
Joan Carles Rodríguez (ERC), que 
és també l’alcalde de Sant Julià.

Joan Carles Rodríguez va ser aquest dimecres al plató de l’‘Angle obert’. Es va desplaçar des del      Consell Comarcal (a la foto) fins als estudis d’EL 9 TV en bicicleta

“No volem macroparcs, 
però sí que haurem de 
sacrificar alguna cosa per 
fer la transició energètica”
Entrevista a Joan Carles Rodríguez (ERC), president del Consell d’Osona

Vic

Txell Vilamala

Al juliol va fer dos anys que 
és president del Consell 
Comarcal. Li han passat 
ràpid o a poc a poc? 

Han passat estranys. La 
pandèmia fa que tots esti-
guem una mica descol·locats. 

En què ha canviat la seva 
visió d’Osona des que ocupa 
el càrrec?  

En moltes coses. M’he aca-
bat de convèncer que som 
una comarca emprenedora, 
cohesionada, i on en l’àmbit 
polític sempre hi ha ganes de 
teixir consensos per arribar a 
acords i prestar serveis. 

Aquest mandat és trans-
cendent perquè han de 
posar en marxa l’empresa 
d’aigua en baixa i licitar la 
recollida de residus. Són dos 
regals enverinats? 

El Consell Comarcal potser 
hauria d’haver començat a tre-
ballar aquests temes en man-
dats anteriors, per deixar-los 
més preparats, però els hem 
entomat amb ganes i il·lusió. 
Tant en un com en l’altre 
estem posant les bases perquè 
el Consell continuï sent un 
bon prestador de serveis. 

Amb l’empresa d’aigua 
van optar per la via pública. 
Que tres anys després enca-
ra no estigui operativa vol 
dir que es van equivocar?

No. A l’administració 
pública, com en qualsevol 
organització, fa falta temps 
per tirar endavant nous pro-
jectes. I més quan es tracta 
de donar servei a ajunta-
ments molt diferents, des de 
Torelló fins al Brull, amb la 
intenció que després se n’hi 
puguin incorporar d’altres. 
Tampoc ens enganyarem: 
hem hagut de respondre 
les impugnacions de Sorea 
i Aigües de Barcelona. Això 
ens ha dificultat el camí.

Ara treballen amb la fita 
del febrer de 2022. El princi-
pal entrebanc han sigut els 
contenciosos o bastir admi-
nistrativament l’empresa?

Bastir-la ha costat, però les 
impugnacions i estar sempre 
pendent de la línia judicial 
són bastons a les rodes. Insis-
teixo que nosaltres tenim 
ganes de prestar un bon ser-
vei als municipis, però sense 
ànim d’interferir en els que 
ja estan satisfets amb les 
seves companyies i concessi-

ons. Mai hem fet una política 
agressiva d’anar a buscar 
ajuntaments. 

Hi ha determinades tas-
ques que les hauran de 
continuar subcontractant a 
la privada. No és enganyós 
parlar d’una empresa 100% 
pública?

En absolut, perquè la 

governança serà pública. 
Onaigua tindrà personal 
adscrit, tècnics del Consell 
Comarcal que vetllaran per 
les directrius i per assessorar 
gradualment els municipis 
en tots els canvis i innova-
cions. Això no és cap raresa: 
als ajuntaments sempre hi 
ha certs serveis que els vas a 
buscar a empreses especialit-
zades, no tot es fa per presta-
ció directa.

En el cas de les escom-
braries, han de treure la 
recollida a concurs després 
que s’hagi extingit l’em-
presa mixta participada pel 
Consell i Cepsa. La filosofia 
de fons serà la mateixa que 
amb l’aigua?

Semblant, en el sentit que 
l’àrea de residus del Consell 
Comarcal es dotarà tècni-
cament: els interlocutors 
amb els municipis volem 
ser nosaltres. Determinats 
serveis es trauran a licitació, 
però sempre amb la visió i les 
directrius d’aquesta gover-
nança pública. 

El debat sobre les fórmu-
les pot semblar jurídic, però 
a darrere hi ha una visió 
política. La comparteixen 
tots tres socis de govern?

Sí, hi ha coincidència. Al 
final el que ens uneix és la 
voluntat de prestar serveis 
adaptats a la realitat de cada 
municipi, eficients i amb la 
màxima transparència i bona 
governança. Penso que el 
govern de coalició anem a 
l’una.

A la desena de municipis 
que ja fan porta a porta s’hi 
sumaran Gurb, Sant Hipòlit, 
les Masies de Voltregà, 
Montesquiu i Sant Quirze. És 
mèrit del Consell Comarcal? 

S’ha fet una aposta impor-
tant per adaptar-nos a les 
necessitats de cada municipi, 
i això segur que explica, ni 
que sigui en part, la bona 
selecció de residus que es 
porta a terme a Osona. Som i 
volem continuar sent de les 
comarques capdavanteres en 
reciclatge.  

Que Vic també s’hagi com-
promès a implantar aquest 
model el 2025 era una con-
dició sine qua non? 

No, perquè com a Consell 
Comarcal ens toca donar res-
posta a tots els municipis. Si 
Vic no s’hi hagués sumat, hi 
hauríem continuat sent per 
a la resta que ens deleguen 
el servei. A la gran majoria 
la recollida no seria viable 
sense mancomunar-la. Per 
tant, respecte total per l’au-
tonomia municipal, però 
també molt contents que 
l’Ajuntament de Vic confiï 
en el Consell. Això ens dona 
més múscul com a comarca i 
per efecte d’economia d’es-
cala tenim l’oportunitat de 
prestar més serveis. 

Contents que hi hagi Vic, 
però decebuts amb Manlleu, 
que anirà per compte propi?

Hi havia una subvenció 
europea molt important que 
entenem que Manlleu no es 
podia deixar perdre.

Desacord polític no n’hi 
ha hagut?

En absolut. El Feder era 
una molt bona oportunitat i 
és lògic que Manlleu la vol-
gués aprofitar. 

També estan redefinint la 
recollida d’animals abando-
nats. Per quina via optaran?

Volem ser més curosos i 
oferir servei 24 hores. Els 
ajuntaments tindran el Con-
sell Comarcal sempre a dis-
posició, tant a efectes pràc-
tics com d’assessorament. 
L’objectiu és que el servei 
s’adapti millor a les necessi-
tats del municipis, per això 

vam impulsar una comissió a 
l’hora de redefinir-lo. També 
ens farà falta l’empresa pri-
vada, però amb la governança 
a les nostres mans.  

On posaria vostè les 
plaques solars que calen 
perquè la comarca pugui 
fer realment la transició 
energètica?

En això el Consell Comar-
cal també ha estat emetent. 
La crisi climàtica ens fa molt 
respecte a tots, perquè con-
diciona el futur del planeta. 
Tal com expliquem al pla, 
cada municipi ha de veure a 
quins llocs es podrien ubicar 
parcs solars, però creiem 
que han de ser reduïts, de 
màxim 10 hectàrees, i amb 
una governança comunitària. 
Des del Consell estem pro-
movent la creació de comuni-
tats energètiques, pensant a 
treure profit de les teulades 
amb la gent associada en 
forma de cooperativa. Ja en 
tenim exemples a Sant Pere, 
Balenyà, Sant Julià... No 
volem macroparcs, però tam-
bé hem d’acceptar que ens 
calen instal·lacions per fer la 
transició, i que alguna cosa 
haurem de sacrificar. Un 
paisatge que ara veiem d’una 
determinada manera potser 
demà haurà de ser diferent.

En termes de mobilitat, 
pel Consell Comarcal és 
prioritari el carril bici entre 
Vic i Manlleu?

Són infraestructures que 
fomenten una mobilitat sos-
tenible. Hem aprovat el pla 
comarcal de la bicicleta, mar-
cant itineraris, i amb la feina 

“Amb l’aigua 
no hem fet una 

política agressiva 
d’anar a buscar 
ajuntaments”

“Tinc clar que 
el que sembrem 
per millorar l’R3 
no ho recollirem 
aquest mandat”

Divendres, 5 de novembre de 202116 L’entrevista

“Som i volem 
continuar sent 

de les comarques 
capdavanteres en 

reciclatge” 

“El Feder era 
una molt bona 

oportunitat per 
Manlleu. És lògic 
que l’aprofitin” 
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Joan Carles Rodríguez va ser aquest dimecres al plató de l’‘Angle obert’. Es va desplaçar des del      Consell Comarcal (a la foto) fins als estudis d’EL 9 TV en bicicleta

que ha portat a terme el 
gabinet tècnic queda clar que 
té molt sentit complementar 
les carreteres existents amb 
aquesta mena de carrils. Hi 
hem de treballar, encara som 
massa dependents del vehi-
cle privat. 

En el cas del tren, el fet 
d’haver crear una taula de 
mobilitat i una oficina tèc-
nica a Osona els posa pres-
sió perquè a curt termini 
es concretin actuacions a la 
línia R3?

Ens obliga a obtenir resul-
tats, segur, seguríssim, 
però tinc clar que els que 
sembrem no els recollirem 
aquest mandat. El tema de 
l’R3 no és ara un problema 
de diners, sinó tècnic: els 
projectes necessaris per 
avançar en el desdoblament 

de manera decidida no estan 
redactats. Des del Consell 
Comarcal hem de marcar 
l’Estat, com en un partit de 
futbol. Se’ns va dir que al 
setembre d’aquest any sor-
tiria l’estudi informatiu del 
traçat Vic-Centelles. No s’ha 
complert. La nostra pressió 
s’ha de concentrar ara en 
aquest pas. El desdoblament 
de la línia va molt a llarg ter-
mini, però almenys hem d’as-
segurar els treballs tècnics 
perquè després ni això ni el 
finançament siguin l’excusa. 

El projecte de la pota sud 
de Vic està enterrat?

El mandat passat hi va 
haver moviments. Ara mateix 
no és un dels temes sobre els 
quals s’està parlant. L’aposta 
en mobilitat no ha de passar 
pel vehicle privat, sinó sobre-

tot pel transport públic, més 
bicicleta, millores que facin 
que la ciutadania confiï en el 
tren.

Amb això està dient que 
pel Consell Comarcal no és 
prioritària.

Per desenvolupar-la cal-
dria consens territorial, 
se n’hauria de parlar. Ara 
mateix a l’agenda comarcal 
hi ha altres temes que passen 
per davant. Tot i això, si els 
municipis volen anar estudi-
ant traçat ens tindran a dis-
posició per dibuixar-lo.

De retruc de la pandèmia 
han augmentat les aglome-
racions de gent al pantà de 
Sau, Collformic, el Collsa-
cabra o la riera de Merlès. 
Cada municipi s’ha acabat 
buscant la seva pròpia solu-
ció. Tot i que en turisme 
tenen engegats diversos 
projectes, alguns amb fons 
Feder, ha faltat múscul del 
Consell per frenar la massi-
ficació?

És un tema difícil de regu-
lar. Hi ha implicats molts 
actors, des dels municipis 
fins a la Diputació, la Gene-
ralitat, efectius policials, 
Protecció Civil... Des del 
Consell hem creat una comis-
sió que aglutina els diferents 
agents i vol servir per com-
partir solucions. No ens hem 
quedat de braços plegats.

La tardor de fa dos anys 
van viure una crisi pel 
procés de selecció del nou 
gerent. Quin record en té?

Aquesta és una política 
que el Consell Comarcal va 
començar a aplicar ja el 2015, 
i que ha arribat per quedar-
se. Quan la ciutadania confia 
en nosaltres ens demana que 
els càrrecs de responsabilitat 
els ocupin les persones amb 
les millors competències. 
Hem optat per processos de 
selecció similars en la gerèn-
cia de depuradores d’Osona, 
o amb l’empresa d’aigua en 
baixa. Necessitem gent molt 
potent per desenvolupar els 
projectes de comarca. 

La tria del gerent, però, 
va ser més complicada, amb 
discrepàncies dins mateix 
d’Esquerra Republicana. 

Vostè es va plantejar dimi-
tir?

La veritat és que no, tenia 
la tranquil·litat d’haver actu-
at correctament. En aquell 
moment vam revisar que 
el procés s’hagués fet com 
tocava, els socis ho van poder 
comprovar, i que s’emmarca-
va a buscar els candidats amb 
les millors competències i 
aptituds. 

A dins del grup comarcal 
d’ERC hi ha mala maror? 
La setmana passada Josep 
Maria Freixanet deixa-
va el càrrec de conseller 
comarcal, després d’aquesta 
crisi es va donar de baixa 
l’exalcalde de Manlleu Pere 
Prat... 

Ara mateix Esquerra Repu-
blicana tenim una àmplia 
representació a la comarca. 
Formem part de diverses 
institucions i al Consell 
Comarcal, per exemple, hi 
hem impulsat polítiques 
progressistes, d’atenció a la 
ciutadania i desenvolupa-
ment dels serveis socials. 
En això els que pertanyem 
a la mateixa família política 
ens entenem. No només ha 
plegat el conseller Freixanet, 
hi ha hagut altres canvis. 
S’emmarquen en un pacte de 
l’executiva comarcal que fixa 
relleus cada dos anys.

Però no és cap secret que 
amb Josep Maria Freixanet 
vostè hi va tenir discrepàn-
cies…

Amb ell hi va haver un pro-
cés intern de partit sobre el 
qual jo tampoc em pronuncia-
ré. Ha fet declaracions als mit-
jans de comunicació que no 
comparteixo, però igual que 
amb tots els càrrecs electes em 
quedo amb les coses bones i la 
voluntat de deixar al Consell 
Comarcal el millor que tenim.

Ja han engegat la maqui-
nària electoral pensant en 
l’horitzó del 2023?

Ha sigut un mandat 
complicat i mostro el meu 
reconeixement a totes les 
alcaldies de la comarca, 
independentment del color 
polític. Els ajuntaments hem 
superat una situació difícil i 
s’ha de fer extensiu l’agraï-
ment i respecte als equips de 
govern.

No m’ha respost. 
Com a formació política és 

evident que ERC dona suport 
a cadascun dels grups i que 
es prepara per la contesa 
electoral, sí. 

Tornarà a ser cap de llista 
a Sant Julià?

És un tema que no hem 
posat sobre la taula. Tenim 
tanta feina a tirar projectes 
endavant que no n’hem parlat.

Li agradaria, però?
Ganes en tinc sempre. Ser 

alcalde del teu poble i presi-
dent del Consell Comarcal és 
un honor, sobretot pel que 
podem anar desenvolupant. 
També s’ha de dir que porto 
tres mandats i està bé posar-
ho tot en una balança. Al seu 
moment farem la reflexió 
com a grup, però de moment 
no en parlem.

Arribem al final de l’en-
trevista i no li he pogut pre-
guntar per Sant Julià… 

Si em tornen a citar estaré 
encantat de respondre el que 
calgui.

Sobre la Font d’en Titus 
també? O per vostès ja és 
una carpeta tancada?

Tancada, no. La Generali-
tat ha d’acabar d’executar el 
decret de divisió de termes. 
Han passat més de 20 anys... 
No va fer bé aquella modifi-
cació de límits, i això a qui ha 
perjudicat ha estat sobretot a 
Sant Julià.

[Sobre la selecció 
del gerent]: “Tinc 
la tranquil·litat 
d’haver actuat 
correctament”

“A Sant Julià no 
hem parlat de les 
eleccions. No sé 
si em tornaré a 

presentar”

Pl. Major - C. Berga - C. Gelada
C. Nou (descans)
C. Nou - C. Gelada
Camp de futbol Vell
(castell de focs)

CLUB
EXCURSIONISTA
VIA FORA
OLOST

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
DURANT TOT EL CAP DE SETMANA

De 9 a 13.00h a Sant Adjutori

1a Cronoescalada
de Sant Adjutori

A les 17h al Centre Cívic

Inauguració del Rocòdrom

A càrrec del CE Via Fora

I tot seguit

Què s'amaga sota l'aigua
dels estanys d'alta
muntanya?

DIUMENGE 7

+ INFORMACIÓ i INSCRICIONS a www.olost.cat

Xerrada a càrrec de Mireia Bartrons
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A càrrec del CE Via Fora

DISSABTE 6

De 9 a 13.00h a la plaça Major

Mercat de 2a mà

De 10 a 14h

A les 17.30h a la plaça Major

Correfoc Infantil

Visites guiades
Espai Perot
Rocaguinarda.
Reserves Escape
Room (10 h o 12h)

Sopar Popular

Tens objectes per
VENDRE o CANVIAR?
Vine a posar la teva parada!

A càrrec de Els Cremats d'Olost

I tot seguit

Correfoc
pels carrers del poble
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RECORREGUT:

A les 21.00h al camp de futbol vell

Venda anticipada de tiquets
als dos forns d'Olost

A càrrec de Els Cremats d'Olost

€ENTREPÀ de BOTIFARRA
o ENTREPÀ VEGÀ
+ BEGUDA

A partir de les 22.00h al mateix lloc

Versions amb
Trinxats i Sicuta
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Vine a buscar l'objecte més preuat 
d'en Perot Rocaguinarda 
i descobreix la seva història!

C. de les Escoles, 2 - Olost - 620 83 71 50

Seguiu-nos a: 
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Cansats d’arribar tard a classe

Torelló/Sant Quirze de B.

Guillem Rico

Ja ha sonat el timbre i al cap 
d’una estona, 5, 10, 15 o fins 
i tot en alguna ocasió 40 o 50 
minuts més tard, la vintena 
d’alumnes del Bisaura que 
fan Batxillerat a l’institut 
Cirviànum de Torelló obren 
la porta de la seva aula per 
començar classe. I això passa 
pràcticament cada dia, asse-
guren els alumnes, perquè 
l’autobús arriba tard. Segons 
l’horari, ells haurien de pujar 
a l’autobús a les 7.53 davant 
de l’institut de Sant Quirze. 
Es tracta del bus escolar que 
porta els alumnes de Vidrà 
i de Santa Maria de Besora 
que fan ESO a Sant Quirze 
i que s’utilitza també com a 
línia regular. De fet, els joves 
que van a Torelló paguen 
l’abonament regular ja que 
es tracta d’ensenyament pos-
tobligatori i per tant, encara 
que no es faci Batxillerat al 
seu poble, no hi ha transport 
gratuït per anar-hi. Els alum-
nes comenten que a l’inici 
de curs “venia un bus massa 
petit i no hi cabíem” i que ara 
van amb un de més gran, a 
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La vintena d’alumnes del Bisaura, dijous passat a la parada del bus de l’institut de Torelló

vegades amb gent dreta, però 
que s’havien trobat que en 
alguna ocasió havien deixat 
algú per manca d’espai. Els 
que ara fan segon comenten 
que “el curs passat passava 
però no tant”, però ara és dia 
sí i dia també. Tot i això, la 
setmana passada la mitjana 
dels retards van ser d’uns 

10 minuts i asseguren que 
arribar tard a classe cada 
dia afecta el seu rendiment 
escolar. “Hi ha assignatures 
que duren una hora” i en 
ocasions es perden la meitat 
de la classe. El dia que els 
va afectar més a una part va 
coincidir amb un examen de 
Biologia al qual van arribar 

gairebé una hora més tard, i 
tot i que els van deixar uns 
minuts més a l’hora del pati 
per acabar asseguren que els 
nervis per arribar tard i tenir 
menys temps “els vam veure 
reflectits a la nota”. 

La cap d’estudis de l’ins-
titut Cirviànum, Montse 
Carrera, afirma que els joves 

n’estan cansats, perquè “a 
vegades arriben i ja tenen la 
pissarra plena”, i que si van 
amb el bus anterior s’han 
d’esperar molta estona. Han 
fet arribar diverses queixes 
a l’empresa pels retards però 
“ara ja no agafen el telèfon”. 
En el fons es tracta del bus 
regular i no s’acaba d’ajustar 
amb l’horari del centre. En 
aquest sentit Carrera diu que 
s’està treballant amb l’Ajun-
tament de Sant Quirze –ella 
també n’és regidora–, amb la 
Generalitat i l’empresa Saga-

lés, que dona el servei, per 
ajustar els horaris. 

El director d’explotació 
d’Osona de Sagalés, Joan 
Martín, diu que van comen-
çar el recorregut amb un 
vehicle de 15 places i que 
ara han ampliat a un vehicle 
més gran que ha d’anar “més 
a poc a poc”. Malgrat això, 
que arribi tard, diu, “és pre-
ocupant”, però pel que fa als 
horaris afegeix que “s’està 
intentant reajustar, però por-
tarà temps”. Martín afegeix 
que el bus de línia no ha de 
passar per l’institut i que en 
part ja els fan un favor per-
què “els hi portem”.

Des de Sagalés 
diuen que 

s’està intentant 
reajustar

Sant Julià de Vilatorta

T.V.

Un cop el Consell d’Osona 
hagi adjudicat el nou servei de 
recollida d’escombraries, Sant 
Julià estendrà el porta a porta 
al vidre, una fracció que ara 
s’ha de llençar als únics conte-
nidors que perviuen al carrer. 
El canvi no serà immediat 
–segurament caldrà esperar 
fins a la tardor del 2022–, però 

la previsió és que el camió 
s’emporti aquest residu els 
dimecres de cada quinze dies, 
alternant-ho amb el rebuig. 
Lluís Solanas, regidor de Medi 
Ambient, va destacar al ple de 
dimarts que això servirà per 
millorar encara més els índexs 
de reciclatge, retirar tots els 
contenidors de la via pública 
i estalviar-se els diners que es 
destinen a reparar-los fruit de 
vandalisme i topades.

Al·legacions de Manlleu En Comú 
a la puja d’impostos a Manlleu

Manlleu

EL 9 NOU

El grup de Manlleu En Comú, 
ara sense representació a 
l’Ajuntament, ha anunciat 
al·legacions a l’increment de 
les ordenances fiscals. L’IBI 
pujarà prop d’un 5% el 2022 i 
la taxa de deixalles domicilià-
ria passarà de 135 a 142 euros. 
“El govern municipal hauria 
de ser més sensible social-

ment i no incrementar la 
pressió” sobre la ciutadania, 
diu el portaveu dels Comuns, 
Miquel Sánchez, que qualifica 
la pujada de “desmesurada”. 

L’equip de govern d’ERC i 
JxCat té majoria per tombar 
les al·legacions, però amb 
aquesta maniobra Manlleu En 
Comú força que les ordenan-
ces tornin a passar per ple i, 
per tant, obre una porta que 
es puguin reconsiderar.

Sant Julià també recollirà  
el vidre amb porta a porta

En la mateixa sessió es van 
aprovar les ordenances fiscals 
per a l’any 2022, amb un incre-
ment de l’IBI del 5%, noves 
bonificacions i, entre d’altres, 
un recàrrec del 50% d’aquest 
impost pels habitatges des-
ocupats. La recollida dels 
residus domèstics passarà de 
146 a 151 euros i també pujarà 
fins a 107 el rebut que paguen 
els disseminats. L’alcalde, Joan 
Carles Rodríguez, va parlar 
d’augments “moderats” i que 
s’emmarquen en la voluntat 
de “garantir els serveis” muni-
cipals i posar-ne en marxa de 
nous, com la futura biblioteca. 

Una vintena d’alumnes de Batxillerat del Bisaura denuncien que no poden arribar cap 
dia a l’hora a l’institut Cirviànum de Torelló perquè l’autobús va amb retard
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Julià Blanco, la Coordinadora 
del Voluntariat i Núria Macià, 
finalistes de l’Osonenc de l’Any

El guanyador, escollit per votació popular, es donarà a conèixer en una gala el 12 de novembre

Julià Blanco Irene Castro, Joan Turró i Anna Pujalt Núria Macià

Vic

EL 9 NOU

L’investigador Julià Blanco, 
la Coordinadora del Volunta-
riat d’Osona –representada 
per Irene Castro, Joan Turró 

i Anna Pujalt– i l’economista 
Núria Macià, directora de 
Creacció, l’Agència d’Empre-
nedoria, Innovació i Coneixe-
ment, són els tres finalistes 
de l’Osonenc de l’Any. La 
persona o entitat escollida 

pels lectors d’EL 9 NOU com 
a més destacada del 2020 es 
donarà a conèixer el diven-
dres 12 de novembre en una 
gala que es farà a La Canal 
de Tona (a les 9 del vespre) i 
que es podrà seguir en direc-

te a través d’EL 9 TV i per 
streaming per EL9NOU.CAT. 
Durant l’acte també s’entre-
garà a l’escriptora Irene Solà, 
de Malla, el premi a la Inno-
vació i al Talent, que convoca 
per segon any la Cambra 

d’Osona. El Consell Comar-
cal també lliurarà el segon 
Premi Promesa, que enguany 
rebrà l’actor vigatà Abel 
Reyes. L’acte, presentat pel 
periodista Guillem Freixa, 
comptarà amb l’actuació de 
Verge Santa i també servirà 
per homenatjar els professio-
nals sanitaris d’Osona en un 
any marcat per la pandèmia.  

Els tres finalistes del Premi 
Osonenc de l’Any s’han esco-
llit per votació –via butlletes 
publicades a EL 9 NOU i a 
través de la web EL9NOU.
CAT– d’una llista de 10 
candidats proposats per un 
jurat. Des que es convoquen 
els premis, s’ha distingit un 
total de 16 persones. L’últim 
guanyador va ser el cuiner i 
activista manlleuenc Manel 
Molera. En les anteriors 
edicions van rebre el reconei-
xement Tati Furriols (l’any 
2018), Ramon Bufí, Pilarín 
Bayés, Ferran Latorre i Marta 
Vaqué (en l’edició especial 
de 2017 amb motiu dels 40 
anys d’EL 9 NOU), Josep Font 
(2016), Mercè Generó (2015), 
The Santperencs 4G (2014), 
Joaquim Vivas (2013), Fidel 
Bofill (2012), Pilarín Bayés 
(2011), Núria Casamitjana 
(2010), Jeroni Vinyet (2009), 
Xavier Gómez (2008) i 
Montserrat Freixer (2007).

PROVES D’ACCÉS ESQUÍ ALPÍ i SURF DE NEU
Inscripció del 8 al 24 de novembre de 2021
Realització de les proves del 14 i 15 de
desembre de 2021

MATRÍCULA BLOC ESPECÍFIC ESQUÍ ALPÍ I SURF
DE NEU OFERTA NADAL
Del 9 al 21 de desembre de 2021

MATRÍCULA BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI
Nivell 1: del10 al 20 de gener de 2022
Nivell 2: del 14 al 25 de febrer de 2022

MATRÍCULA BLOCS ESPECÍFICS MUNTANYA
MITJANA, ESCALADA I BARRANCS
Del 10 al 20 de gener de 2022

www.insabatoliba.cat
972 70 11 50 Ripoll

RED OFISAT NORD
El vostre Servei Tècnic Oficial
Osona, Ripollès i Garrotxa

93 886 00 40
Carretera de Roda, 6, Vic

www.mantenimiento.saunierduval.es

Sempre al teu costat
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Joan Toll
i Rovira

La Unió Esportiva Vic i la Fundació UE Vic
s’uneixen al dolor per la pèrdua de Joan Toll i Rovira,

qui fou jugador, entrenador i coordinador del club.
Una forta abraçada a familiars i amics.

Descansi en pau.

Vic, novembre de 2021

Joan Toll
i Rovira

Ha mort cristianament el dia 31, a l’edat de 81 anys.

A.C.S.

La seva esposa, M. Carme Sorts Rodríguez; fills, Joan i Txell, Anna 
i Ricard; nets, Ariadna i Nil, i Berta; pare polític, Pere; germans, M. 
Àngels i Lluís ( ), Dolors i Joan; germans polítics, Jaume i Cristina, 
Jordi i Neus; nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres oracions i 
us agraeixen les mostres de condol. També volen donar les gràcies, 
a l’equip de metges, infermeres i tot el personal de l’Hospital de la 
Santa Creu de Vic, especialment als tres torns de la 3a planta, pel seu 
caliu humà i les atencions rebudes.

Vic, novembre de 2021
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Manlleu acull 
l’exposició dels 40 
anys de portades de 
Nadal d’EL 9 NOU

Manlleu L’exposició dels 40 
cartells guanyadors, que han 
estat portada de Nadal d’EL 
9 NOU entre 1980 i 2020, es 
poden veure des d’aquest 
divendres al Museu del Ter 
del Manlleu. Aquesta és 
l’última parada de l’expo-
sició que durant els últims 
mesos s’ha pogut veure en 
deu municipis d’Osona i el 
Ripollès: Vic, Centelles, Prats 
de Lluçanès, Sant Quirze, 
Taradell, Campdevànol, 
Sant Julià, Seva, Torelló i 
Calldetenes. L’exposició 
es pot veure del 5 al 20 de 
novembre al Museu del Ter 
i l’hora és de dimarts a diu-
menge de 10 del matí a 2 del 
migdia. El proper divendres 
19 de novembre, a les 7 de 
la tarda, es farà un col·loqui 
sobre periodisme de proximi-
tat amb Agustí Danés, direc-
tor editorial d’EL 9 NOU.

El segon pipicà 
de Taradell ja 
està totalment 
operatiu

Taradell L’Ajuntament de 
Taradell ha finalitzat, aques-
ta setmana, el pipicà ubicat 
al bosc del Pujoló. Tot i que 
des de principis d’estiu ja 
estava operatiu, hi faltaven 
els bancs, l’aigua potable per 
als animals, la il·luminació 
artificial i el dispensador de 
defecacions de les mascotes, 
totalment compostables. Es 
tracta d’un espai molt uti-
litzat per la ciutadania per 
passejar les seves mascotes 
i per aquest motiu el consis-
tori taradellenc va decidir 
ubicar aquest segon pipicà en 
aquesta zona. L’altre està al 
darrere de l’institut.

Taradell millora la 
seguretat a la cruïlla 
del carrer Ramon Pou   
i la carretera de Balenyà

Taradell Una vorera de 
grans dimensions a la cruïlla 
del carrer Ramon Pou amb 
la carretera de Balenyà ha de 
servir per millorar l’accessi-
bilitat i la seguretat d’aques-
ta zona de Taradell. L’Ajun-
tament també ha adequat 
els guals dels xamfrans a la 
normativa i ha desplaçat els 
arbres i l’enllumenat públic 
de la seva posició actual. 
Aquesta actuació ha de 
permetre facilitar el pas de 
les persones amb mobilitat 
reduïda i augmentar la segu-
retat d’aquesta cruïlla. Les 
obres es complementaran a 
l’estiu amb un pas elevat a 
la carretera de Balenyà que 
substituirà el semàfor i les 
berlineses existents.

Vic

EL 9 NOU

El projecte “Creació d’una 
reserva de rapinyaires noc-
turns a la Plana de Vic: els 
propietaris amb les espècies 
protegides i els seus hàbi-
tats”, presentat pel Grup de 
Naturalistes d’Osona, ha estat 
el guanyador de la 3a edició 
del Premi Natura i Societat 
promogut per la Fundació 
Privada Girbau. El premi, 
dotat amb 12.000 euros, es 
lliurarà aquest dissabte en 
un acte públic a les 5 de la 
tarda al Casino de Vic. A més 
d’aquest premi, la Fundació 
també donarà un accèssit al 
Col·lectiu Eixarcolant pel seu 
projecte de creació d’un arbo-
rètum per a la conservació i 
promoció del cultiu de varie-

tats tradicionals de fruiters i 
altres llenyoses i lliurarà un 
reconeixement al projecte 
Bicibús de l’Associació Canvis 
en Cadena, una iniciativa que 
incideix directament en la 
reducció de CO2. Tant l’accès-

sit com el reconeixement tin-
dran una dotació econòmica 
de 6.000 euros. 

En total, es van presentar 
39 propostes als guardons i 
el jurat va optar pel projecte 

de la creació d’una reserva 
de rapinyaires en una super-
fície de 1.500 hectàrees a la 
Plana de Vic. El jurat, reunit 
el 14 d’octubre, va valorar 
molt positivament que sigui 
un projecte transversal que 
agrupa diferents acords de 
custòdia per aplicar una 
gestió comuna i compta 
amb la complicitat de tots 
els agents implicats en el 
territori i, a més, pot ser 
fàcilment replicable en altres 
indrets. “Desitgem que sigui 
una realitat, perquè a més 
de preservar la continuïtat 
d’aquestes espècies posa en 
valor un model de territori”, 
expliquen des de la Fundació 
Privada Girbau. La Xarxa per 
a la Conservació de la Natura 
ha realitzat la gestió tècnica 
del premi.

La creació d’una reserva de 
rapinyaires nocturns a la Plana de Vic 
guanya el Premi Natura i Societat

El guardó, promogut per la Fundació Privada Girbau, s’atorga aquest dissabteRoda posa un 
radar mòbil 
per reduir la 
velocitat al poble

Roda de Ter

G.R.

L’Ajuntament de Roda de Ter 
disposa des d’aquest dijous 
d’un radar mòbil per evitar 
els excessos de velocitat dels 
vehicles al poble. Segons 
l’alcalde, Roger Corominas 
(ERC), l’aparell que els ha 
cedit el Servei Català de 
Trànsit s’ubicarà en diferents 
punts del poble fins al pro-
per 25 de novembre. Amb la 
mesura, diu Corominas, “no 
hi ha voluntat recaptadora”, 
sinó pedagògica i de sensibi-
lització, ja que han detectat 
diferents punts on se sobre-
passa el límit de velocitat. Per 
aquest motiu, el radar s’ubi-
carà, a banda de la travessera, 
en altres punts que han detec-
tat. L’alcalde afegeix que 
valoraran diferents propostes 
com instal·lar radars pedagò-
gics de cara al futur. 

Els ripollesos ja 
disposen de vehicle 
elèctric compartit
Ripoll Els vilatans de Ripoll han 
pogut començar a utilitzar aquesta 
setmana el Renault Zoe elèctric de 
Som Mobilitat, després d’unes set-
manes de prova per part del personal 
de l’Ajuntament, l’associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura i el Consorci de 
Benestar Social del Ripollès. Aquests 
mateixos organismes en seran usuaris 
durant les hores de treball, però els 
ripollesos que prèviament s’hagin 
registrat en el sistema de casharing 
podran utilitzar-lo les tardes de 
dilluns a divendres i durant tot el cap 
de setmana. Per fer-ho caldrà que dis-
posin de mòbil on prèviament s’hau-
ran hagut de descarregar l’aplicació 
de Som Mobilitat per fer la reserva 
prèvia i usar-lo. El cotxe està ubicat a 
la plaça de l’Ajuntament. J.R.
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El Col·lectiu 
Eixarcolant rebrà 

un accèssit i 
Canvis en Cadena, 
un reconeixement
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US CONVIDEM A VEURE-LA EN DIRECTE 
A LA SALA DE LA CANAL DE TONA

Seguiu
la gala per

Escanegeu
aquest codi QR

Durant la gala es lliuraran els següents premis:

Premi a la Innovació i al Talent, que atorgarà la Cambra d’Osona.

Premi Promesa, que concedirà el Consell Comarcal d’Osona.

Premi Osonenc 2020, que donarà EL 9 NOU.
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Té 16 anys. No en sé el nom. En 
conec detalls d’un informe mèdic 

i que està ingressada a Sant Joan de Déu. Diu que 
no recorda res i penso, quan ho llegeixo, que millor, 
que molt millor, que tant de bo mai no recordi res 
del que li va passar la nit del 31. 

Soc de les que defensen que cal saber sempre la 
veritat, però en aquest cas desitjo que ella no ho 
recordi mai, que la seva ment sigui còmplice de la 
mentida i no ho recordi. I li desitjo de tot cor. Tam-
bé desitjo, evidentment, que trobin qui ho va fer i 
que es podreixi a la presó, si pot ser tota la vida.

Soc de les que defensen la reinserció i la possi-
bilitat d’una segona oportunitat, però en aquest 
cas desitjo que no, que no n’hi hagi. Que el trobin 
i la seva vida estigui sempre privada de llibertat. 
Si algú creu que té el dret de torturar i violar algú 
altre, poc més es mereix. O res. 

Com a societat, tots plegats, continuem tenint 
un problema enorme. Enormíssim. El que permet 
–d’una manera general– que es cregui que això, 
que violar, encara es pot fer i, potser, fins i tot no et 
passarà res. Em fa por pensar que això és un proble-
ma encara actual; i sé que ho és i al mateix temps 
em nego a creure-ho. Em nego a pensar que encara 
hi hagi, dins la mentalitat d’algú, la idea que vio-
lar és una mena de dret dels que tenen polla, un 
exercici plaent que, per molt que ella no ho vulgui 
o s’hi negui o fins i tot estigui inconscient i no opo-
si resistència, es pot dur a terme. 

En realitat, es tracta de la idea profunda que 
un és més que un altre, que un té més drets, més 
poder, més impunitat. Que ell és més que ella, que 
el que ell desitja és més que el que ella no desit-
ja, que el que ell fa és més important que el que fa 
ella, que ell és més. 

Aquesta idea fatídica que els homes, per ser 
homes, són millors, més importants, més valuosos. 
Aquesta idea perversa que les dones som coses, cos-
sos, propietats. Que som aquí per servir, agradar, 
ser follades, ho vulguem o no. Aquestes idees amb 

segles de vigència que permeten salvatjades com la 
d’aquesta noia de la qual no sé el nom, que la van 
trobar i que creien que era morta, que està viva de 
miracle i que representa, de forma macabra i into-
lerable, que hi ha gent que encara es creu que pot 
violar, agredir i matar una dona, que pot fer-ho. 

I l’estómac del revés, el cor a mil i aquesta sensa-
ció d’impotència cada cop que llegeixo una notícia 
així perquè no, no podeu violar. No, no podeu agre-
dir. No, no som coses, cossos, propietats. 

Soc de les que s’aferren a les coses bones com si 
m’hi anés la vida, però avui no puc. 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

Soc de les que defensen 
la reinserció i una segona 

oportunitat, però no per als que 
han violat i torturat una noia 

de 16 anys la nit del 31

EL 9 NOU

A Manlleu fa dies que hi ha 
mala maror. Els sovintejats 
actes d’incivisme, accentuats 
durant els últims mesos per 
un repunt dels robatoris, 
han estat la gota que ha fet 
vessar el got de la paciència 
d’un conjunt de veïns que, 
agrupats a l’entorn de la 
denominada plataforma per a 
la seguretat i el civisme, han 
convocat per aquest diumen-
ge a la tarda una concentració 
a la plaça Fra Bernadí sota el 
lema de “Manlleu diu prou!”.

La convocatòria, que no 
va signada per cap entitat, 
s’ha difós a través de xarxes 
socials i grups de WhatsApp. 
Per això en aquesta edició EL 

9 NOU ha volgut posar cara 
als promotors. Expressar el 
malestar i manifestar-se no 
només és lícit, sinó que forma 
part dels drets fonamentals 
d’una societat democràtica. 
Des d’aquest punt de vista, la 
convocatòria serveix per visi-
bilitzar un problema existent 
que no s’ha d’ocultar. Ara bé, 
més enllà de posar el debat 
sobre la taula l’efectivitat que 
pugui tenir la iniciativa és 

incerta. Es diu que no és una 
convocatòria política quan 
l’única solució, precisament, 
passa per la política. Per això 
els partits, i especialment els 
que ostenten responsabilitats 
de govern, haurien de fer 
un immediat pas endavant. 
En aquesta manifestació hi 
conflueixen molts malestars 
i, si no s’hi donen respostes 
responsables des de la políti-
ca, existeix el risc que en vul-

guin treure profit formacions 
xenòfobes que mai aporten 
cap solució, però que s’ali-
menten del conflicte.   

Per evitar-ho, l’immobi-
lisme no és una opció. Els 
problemes, si s’abandonen a 
la pròpia inèrcia, tendeixen 
a empitjorar. Gestionar la 
complexitat d’una societat 
moderna, un repte al qual 
s’enfronta Manlleu però que 
també ocupa l’agenda política 

de moltes altres ciutats, exi-
geix complicitats, respostes 
diverses i una mirada llarga 
més enllà del municipi. Cal 
un reforç policial –l’Ajun-
tament ha demanat una 
comissaria dels Mossos–, 
però també activar políti-
ques transparents en l’àmbit 
social, decisions valentes en 
l’àmbit educatiu o accions 
determinades en l’àmbit eco-
nòmic. Per dur-ho a terme fa 
falta teixir un consens polític 
i civil que esdevingui un 
instrument capaç de sumar 
partits, agents econòmics i 
actors socials per buscar solu-
cions, dibuixar expectatives 
de futur i blindar la cohesió 
social. Manlleu s’hi juga 
molt.

Respostes polítiques 
al malestar a Manlleu

Coses, cossos, propietats

ÉM
IL

I 
BE

R
C

H
M

A
N

S 
(1

86
7-

19
47

) 
/ M

N
A

C



OPINIONOU9EL Divendres, 5 de novembre de 2021 23

Jaume Salés                          

Fa uns quants dies que l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU) ha estat notícia perquè, 
en la seva assemblea general, hi va irrompre, 
per sorpresa, en Frankie, un dinosaure, que, 
per si no havia deixat prou atònits els dirigents 

mundials que hi eren, a sobre va exhibir una facilitat de parau-
la i una claredat d’idees que ja voldrien molts d’ells. Ah!, i no es 
tractava de l’enèsima pel·lícula hollywoodiana sobre la resur-
recció dels dinosaures provinents d’un món perdut, no! Era 
una campanya publicitària del Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament per tal de conscienciar els governants 
planetaris que això del canvi climàtic i els seus efectes devas-
tadors és una qüestió mundial i seriosa, molt seriosa. “És hora 
que els humans deixeu de posar excuses i comenceu a fer can-
vis” en un context de reconstrucció de l’economia i la recupera-
ció postpandèmia, els va dir en Frankie. I fent gala d’un humor 
als antípodes d’alguns humoristes catalans que collen massa 
els cargols tot fent bricolatge, va acabar amb una sentència que 
segur que té molt de ganxo promocional: “Almenys nosaltres 
(els dinosaures) vam tenir un asteroide”, recordant com va ser 
la seva extinció. Aleshores, quina és l’excusa dels humans? Per 
què insistim tant a provocar nosaltres mateixos l’extinció del 
planeta on vivim?

Aquesta visita sorpresa a l’Assemblea General de les Nacions 
Unides ha passat pocs dies després de la commemoració dels 
50 anys d’una altra irrupció que va tenir, també, ressò mundial: 
el dia 24 d’octubre de 1971 el compositor i músic català i uni-
versal Pau Casals va rebre, de mans del secretari general de les 
Nacions Unides, U Thant, la Medalla de la Pau pel fet que es 
va passar tota la seva vida lluitant a favor de la pau, la justícia i 
la llibertat. Aquesta era una convicció tan profunda que, fins i 
tot, es va negar a fer cap actuació davant de personatges mun-
dialment poderosos i que tallaven el bacallà si aquests havien 
donat suport a règims totalitaris o participat en guerres con-
tra la humanitat. Potser ja va ser una premonició que els seus 
pares (o padrins) li posessin Pau, a l’hora de batejar-lo, perquè 
va ser considerat l’ambaixador de la pau al món! En aquell dia, 
d’ara fa mig segle, Pau Casals va tornar a fer una nova demos-
tració del seu compromís amb la pau i en el seu discurs d’agra-
ïment va recordar que el seu convenciment ja li venia de ben 
petit quan la seva mare li parlava de pau en un moment en què 
hi havia moltes guerres. Pau Casals va lligar, a més, la seva 
inqüestionable passió per la pau amb el seu altre amor que era  
la terra que el va veure néixer: Catalunya, proclamant-la l’ante-
cedent, onze segles abans, precisament de les actuals Nacions 
Unides (ONU), explicant que aleshores Catalunya va partici-
par en una reunió a Toluges per parlar-hi de pau. Com no podia 
ser de cap més manera, Pau Casals va arrodonir la interven-
ció interpretant una de les seves obres més cèlebres, El cant 
dels ocells, i va explicar que precisament aquestes aus quan 

es comuniquen van dient “peace, peace, peace”, és a dir, “pau, 
pau, pau”. Cada vegada que a Can Barça es guarda un minut 
de silenci abans d’un partit per la mort d’algú important d’un 
àmbit social, esportiu, nacional o internacional sona aquesta 
melodia. Llàstima que el senyor del xiulet, segurament apres-
sat pel materialisme de les televisions que són les que paguen 
bona part de la festa, no tingui prou sensibilitat i talli aquest 
himne de pau molt abans de complir-se el minut de rigor i sen-
se miraments de fer-ho en un moment musicalment adequat!

Josep Pla dedicà un dels seus Homenots a Pau Casals. Lle-
gint-lo descobrim que, abans de ser violoncel·lista, hauria pre-
ferit ser tres altres coses: “Primer, i abans que tot, composi-
tor. Després, director d’orquestra. Després, encara, pianista”. 
Tot i així Pla afirma, com tothom, que “Casals és, doncs, en el 
món del violoncel, un cas únic, un home absolutament superi-
or, un moment solar”. I a més de tot això i pacifista universal, 
era català i no se n’amagava. Va dir a l’Assemblea General de 
l’ONU: “I am a catalan”. Orgullós contesto: “Me too!”.

TRIBUNA

‘Me too’

Segon apunyalament  
a la zona d’oci nocturn 
entre Vic i Gurb

L’enquesta: Està a 
favor que es demani 
el certificat Covid per 
entrar als espais públics?

Obre una nova discoteca 
a Vic

Detingut el presumpte 
autor de l’homicidi de 
Ripoll

Primers efectes de la 
crisi de components a les 
empreses d’Osona
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El xef de Can 
Jubany acaba de 
publicar un llibre 
en què recull 80 
de les receptes 
que va cuinar 
durant els dos 

mesos de confinament i que 
emetia a través de les xarxes 
socials. Les il·lustracions són 
del seu fill gran.

PROTAGONISTES

El lliurament del 
doctorat honoris 
causa de la UVic-
UCC ha reconegut 
els mèrits d’un 
publicista que va 

marcar una època en la seva 
professió, molt actiu també 
en altres àmbits de la vida 
social i cultural del país. 

Els traficants apos-
ten cada vegada 
més per amagar 
les plantacions 
de marihuana al 
mig del bosc. Tot i 

aquesta dificultat, els Mossos 
n’han pogut decomissar més 
de 13.000 exemplars a l’exteri-
or aquest 2021 a Osona.

Lluís Bassat                
Publicitari

Joan Salamaña                
Cap dels Mossos a Osona

Nandu Jubany               
Cuiner

L’actor manlle-
uenc broda el 
paper del monò-
leg Birnam, amb 
text de Víctor 
Sunyol. Per sort, 
no farà com el 

personatge i no es planteja 
deixar l’escena teatral, amb 
nous projectes per a aquesta 
temporada.

Lluís Soler               
Actor 

Pau Casals es va passar la vida lluitant 
a favor de la pau, la justícia i la 

llibertat, i es va negar a fer cap actuació 
davant de persones que haguessin donat 
suport a règims totalitaris o participat 

en guerres contra la humanitat

Jordi 
Vilarrodà

Dimecres, 3. 
A Sant Joan 
comença una 
campanya 
de recollida 

de signatures per evitar el 
tancament d’una oficina 
bancària. M’agradaria que 
la iniciativa del meu poble 
tingués èxit, és clar, però en 
desconfio. Igual que quan 
es recullen per demanar al 
bisbe que no canviï de parrò-
quia un mossèn... i el mossèn 
acaba sempre marxant allà 
on li diu el bisbe. A Ripoll es 
va fer el mateix per impedir 
que desaparegués una altra 
oficina al barri més poblat 
de la vila i no es va aconse-

guir. Una vegada s’aproven 
els plans de tancaments, els 
bancs són implacables. En un 
reportatge ampli parlarem 
dilluns de la massacre d’ofici-
nes que s’ha produït sobretot 
des de 2008. Un any abans de 
la pandèmia, un treballador 
de banca afectat per aquest 
procés al Ripollès –almenys 
no perdia la feina i el tras-
lladaven a la Garrotxa– em 
va comentar que en pocs 
anys serien excepcionals 
les oficines en municipis de 
menys de 10.000 habitants. 

Vaig pensar que tal vegada 
exagerava una mica, però 
cada vegada veig més clar 
que tenia raó. Això sí, alguna 
de les entitats que ara deixa 
sense servei poblacions de 
la mida de Sant Joan llueix 
aquests dies els seus patroci-
nis culturals, esperant potser 
que li arreglin la imatge. 
Dijous, 4. La UVic-UCC 
s’apunta un tanto amb el 
doctorat honoris causa a 
Lluís Bassat. Una trajectòria 
professional indiscutible, 
unida a un munt de connexi-

ons socials amb sectors molt 
diversos, des de la cultura 
fins a l’empresa, de l’esport 
a la política. Els doctorats 
honoris causa, a banda dels 
mèrits indiscutibles dels 
homenatjats, són també una 
operació estratègica de les 
universitats per establir lli-
gams, per vincular persones 
i sectors a la institució. En 
el cas que ens ocupa, per 
exemple, els d’Anna Veiga 
o Valentí Fuster es podien 
llegir com a passos en el camí 
per aconseguir la Facultat 
de Medicina. Personalment, 
sempre em quedarà en el 
record el primer de tots i 
únic osonenc, el de l’escrip-
tor Emili Teixidor, i la seva 
il·lusió en veure’s reconegut 
com a profeta a la seva terra. 

D’oficines de banca      
i d’‘honoris causa’ 

A correcuita
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N o  c a l  s e r 
un Ildefons 
C e r d à  p e r 
e s d e v e n i r 

centellenc universal. Des de 
Centelles, Jordi Sarrate no 
només ja és a hores d’ara un 
centellenc universal, sinó 
que, a més, ha universalitzat 
Centelles.

Des dels  primers  anys 
setanta la seva activitat, cen-
trada en les arts visuals, s’ha 
vinculat estretament a la lite-
ratura (sobretot a la poesia) i 
al teatre de manera fecunda i 
sovint transcendent per l’acti-
vitat cultural a Catalunya.

En el catàleg de l’exposició 
que Sarrate té actualment al 
Marçó Vell, Anton Granero 
resumeix molt bé l’espectacu-
lar activitat que ha desplegat 
en tantes i tantes direccions, 
sempre des d’una gran sensi-
bilitat i des de tots els fronts, 
ja sigui el d’artista o el de pro-
motor, incitador o catalitza-
dor. Una activitat de què mai 
ha volgut fer ostentació i que 
l’ha fet un imprescindible de 
la història cultural d’aquest 
país. I sempre com a eix i cen-
tre del món, Centelles.

Per això es pot dir que ha 
universalitzat Centelles, per-
què aquest localisme tan emo-
tiu i viscut esdevé universal 
pels seus ulls i les seves mans 
d’artista. I així, un espectador 
de qualsevol racó de món hi 
troba també l’ànima i l’arrel 
del seu país, del seu lloc, de 
la seva història; se sent com 
a seus Centelles i el món de 
Sarrate. I això és l’art.

Homenot 
Sarrate

Víctor 
Sunyol

SI...

“Tu també, Brutus, fill meu?”
El professor d’història va fer una pausa 

dramàtica i observà de cua d’ull les fesomies 
dels estudiants de batxillerat per esbrinar-hi l’impacte de les 
amargues paraules de Juli Cèsar en reconèixer Brutus entre 
els seus assassins. Per bé que el professor havia renunciat prè-
viament, a costa del seu lluïment personal, a la força evocado-
ra de la frase llatina “¿Tu quoque, Brute, fili mi?” i havia con-
descendit a traduir-la per facilitar-ne la comprensió, s’adonà 
que no havia arribat a commoure gaire els estudiants. Ni una 
de les cares d’aquells galifardeus de disset anys mostrava el 
més mínim entusiasme pels avatars de la història romana; de 
fet, la majoria semblava més a prop de la somnolència pròpia 
de qui s’ha gitat a les talúries que no pas de la vibració per la 
conjuració republicana, a desgrat de l’escarràs del docent, que 
pretenia esglaiar-los amb la lluentor sinistra de les fulles dels 
punyals dels senadors díscols. Ni fregant-los pel nas la toga 
del dictador xopa de sang va aconseguir eixorivir la catèrvo-
la d’adolescents apàtics. Qui no estava endormiscant és per-
què estava pendent d’un missatge de mòbil o capficat rumiant 
estratègies per captar l’atenció de la noia bufona o del vailet 
més massís de la classe. Davant de la irresistible atracció de 
les xarxes socials i de la bellugadissa a ritme de swing de les 
hormones dels adolescents, el clamor senatorial del Capitoli 
s’esllanguia irremissiblement. 

Un cop més decebudes les ànsies del professor d’encomanar 
emoció pel fil dinàstic dels emperadors de Roma, dins el seu 
magí començà a rumiar com ho faria per convertir el cadà-
ver imaginari de Juli Cèsar, estès damunt la tarima, en ele-
ment avaluable d’acord amb els protocols reglamentaris. Quin 
llamp de competències transversals o específiques s’haurien 
hagut de sacsejar per despertar un cert interès per l’esdeveni-
dor de l’Imperi? Com avaluaria els resultats de l’aprenentat-
ge associats al (des)coneixement dels successors de Ròmul i 
Rem? Quins elements avaluadors podria posar en solfa, ja que 
els exàmens estaven tan mal vistos pel Departament com els 
complots assassins per la guàrdia pretoriana, per dissimular el 
fracàs de la impartició teatralitzada de l’assignatura?

Allà hauria volgut veure tot el patoll d’aficionats a les teori-
es modernes de la pedagogia, dels savis de l’avaluació per com-
petències, dels il·luminats que parlen de redefinir els objec-
tius que es persegueixen de totes les àrees, matèries, àmbits i 
activitats escolars; a veure si ells sabien encomanar una mica 
d’interès per la història antiga. O es tractava simplement de 
passar un pèplum de legionaris amb minifaldilles de combat a 
classe d’història?

Els seus companys d’institut pensen el mateix en els àmbits 

de la geometria, la física, la química, la biologia o l’estadís-
tica. Però la quantitat de recursos i hores de feina que des 
del Departament s’han invertit per establir tot el reguitzell 
de protocols que ara deixa estassats els esforçats docents fan 
impensable que torni a imperar el sentit comú, que consisteix 
a aprovar qui acrediti haver entès mínimament el que es coïa 
al Capitoli romà, i suspendre qui asseguri que Cèsar va morir 
a la batalla naval de Camprodon en mans d’un espia soviètic.

Al capdavall, tot s’acabarà en una junta d’avaluació que no 
serà menys colador que el cos sagnat de Juli Cèsar, cosit a 
punyalades pels senadors republicans.

Enric Casulleras  
Economista i professor de la UVic-UCC

Cèsar, assassinat i avaluat
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ni una de les cares d’aquells 
galifardeus de disset anys mostrava el 

més mínim entusiasme pels avatars 
de la història romana; la majoria 

semblava més a prop de la somnolència 
que no pas de la vibració per la 

conjuració republicana
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Aixecar la mirada cap a edificis de 
Ripoll o de qualsevol altre munici-
pi permet descobrir elements de les 

façanes, balcons o sotateulades que durant dècades 
ens han passat desapercebuts. De vegades en lloc 
d’estètica urbana hi veig l’interior dels habitatges. 
Gent que mira la televisió, que bada per la finestra, 
que m’imagino que se senten sols, encara que potser 
només sigui una percepció errònia.

Deia Paolo Vasile, conseller delegat de Telecinco, 
que el secret de l’audiència de Sálvame radica en el 
detall de “fer companyia”. Hi ha molta gent que viu 
o se sent sola, que connecta la tele mentre planxa, 
cuina o pinta, i va escoltant com quatre indocumen-
tats moralitzen com si fossin predicadors 2.0. I així 
se substitueixen les tertúlies que fa mig segle es 
podien establir entre veïns, quan la modernor arqui-
tectònica encara no ens havia reclòs entre quatre 
parets fredes en espera d’un futur gairebé sempre 

pitjor. D’altres persones prefereixen tenir un gos.
La població de gossos s’ha incrementat als nuclis 

urbans. I això genera problemes de salubritat, en 
cap cas per culpa dels animals sinó d’alguns amos 
que incompleixen els requisits mínims a l’hora de 
passejar-los. Dia sí dia també trobo restes fecals pels 
carrers del barri vell de Ripoll, algunes de les quals 
semblen sorgides d’esfínters elefantíacs. Per això i 
per la reiteració durant moltíssims anys d’aquestes 
situacions que no s’han sabut resoldre, els ajunta-
ments de la comarca s’inventen periòdicament cam-
panyes per reduir-ne l’efecte. Les més inversem-
blants han estat les que amenaçaven de descobrir a 
través de l’ADN de les caques quins eren els gossos 
autors de les deposicions, com si tots estiguessin 
censats, en tinguéssim una mostra sanguínia, i la 
voluntat de convertir-nos en Sherlock Holmes de la 
merda.

L’última que s’ha endegat al meu poble respon 
a l’inversemblant lema de “Volem que ens recor-
din per Ripoll net i florit i no per una vila pixada i 
cagada”, que estaria al nivell d’alguns dels “tifos” 
que s’han vist al Camp Nou abans d’alguns partits 

Jordi Remolins  

Solituds, deposicions i humanitat importants. La bona voluntat de la iniciativa és 
indubtable, tot i que sempre hi haurà qui qüestioni 
que els 15.000 euros de dotació en els pressupostos 
participatius podrien haver-se invertit en alguna 
cosa diferent que quatre senyalitzacions, millores 
que la brigada d’obres ja podria fer igualment, i el 
repartiment de bosses per recollir cagarros i una 
ampolla per netejar les miccions. Però ja se sap allò 
de dos catalans, cinc opinions.

Paral·lelament als problemes amb els propietaris 
canins, els veïns d’un dels indrets ripollesos més 
emblemàtics, el carrer Tallaferro, pateixen des de 
fa molts més anys l’incivisme en forma d’efluvis 
humans. Quan érem petits l’anomenàvem el “car-
rer dels pixats i els cagats”, una expressió que ara 
he reviscut amb l’eslògan de la campanya. Aquest 
incivisme, que ha obligat a precintar-lo amb por-
tes de fusta tancades amb clau durant algunes fes-
tes majors, no ha tingut tampoc solució. Però com 
que el gènere humà està per sobre del bé i el mal, 
no m’imagino que ningú porti ampolles als pares 
dels interfectes per netejar-los l’orina. O que es 
facin campanyes per evitar que un carrer del barri 
vell sigui el més degradat en insalubritat, i calguin 
botes d’aigua per passar-hi els matins de dissabte, 
diumenge, dilluns i altres dies de la setmana. I sem-
pre acabo pensant que en els barris benestants no 
deuen pas tenir aquest problema.
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Resulta que Carmen Mola no era 
una dona. Ni tan sols un home. En 
són tres. Ja fa unes setmanes que 

es va fer públic el veredicte del jurat del Premi Pla·
neta, un dels més mediàtics i ben remunerats, sinó 
el que més, del panorama literari espanyol. I va 
saltar la sorpresa quan en cridar Carmen Mola per 
pujar a l’escenari a recollir el guardó de la mà del 
rei, es van aixecar tres senyors. Jorge Díaz, Agus·
tín Martínez i Antonio Mercero són els guanya·
dors d’aquest premi que, curiosament, justament 
aquest any, ha passat a tenir una dotació d’un milió 
d’euros en lloc dels 600.000 habituals: una xifra 
que supera la del Premi Nobel. Els tres autors de 
La bestia són guionistes i ja havien treballat junts 
en sèries televisives com Hospital Central. 

Carmen Mola, que va publicar la primera novel·
la el 2018, ha concedit diverses entrevistes. En una 
d’aquest agost a Yo Dona, Mola recomana un llibre, 
Pleamar, que, curiosament, justament, és d’Anto·
nio Mercero. A través de les entrevistes, Mola es 
construeix una certa imatge d’autora: una dona, 
d’uns quaranta anys i escaig, professora d’institut, 
mare de tres fills, que s’amaga darrere el pseu·
dònim perquè la seva obra és massa truculenta i 
la gent del seu voltant –“les meves amigues, les 
meves cunyades, la meva mare”, diu en una entre·
vista–, la societat, no ho acceptaria. 

I inevitablement penso en Víctor Català, perquè 
li va passar el mateix. Amb la diferència que darre·
re Víctor Català hi havia Caterina Albert i no tres 
senyors. Amb la diferència que ella va haver d’es·
criure sempre amb pseudònim i que no va rebre 
cap premi milionari. Penso, també, en George 

Sand (Amandine Aurore Lucile Dupin), en Geor·
ge Eliot (Mary Ann Evans) o en Fernan Caballero 
(Cecilia Böhl de Faber), per citar alguns exemples. 
Penso en les obres anònimes, de les quals Virginia 
Woolf va dir: “M’atreviria a aventurar que Anò·
nim, que tantes obres va escriure sense signar, era 
sovint una dona”. Més contemporàniament, pen·
so en Joanne Rowling, autora de Harry Potter, un 

dels fenòmens editorials més impressionants dels 
últims anys, a qui l’editorial va recomanar que no 
signés amb el seu nom perquè els lectors joves 
tindrien reticències a l’hora de comprar un llibre 
escrit per una dona. I potser aquesta llarga història 
de dones oblidades perquè no van tenir dret a nom 
és prou important com per pensar·s’hi dues vega·
des abans de frivolitzar·hi i banalitzar·la. 

Penso en la conquesta de l’espai públic per part 
de les dones, una lluita incansable que les nostres 
predecessores han batallat dia a dia durant segles. 
Ara, per fi, sembla que gaudim de certa igual·

tat, que tenim dret a la veu, que nosaltres també 
podem ocupar aquest espai històricament reservat 
als homes. Ara, que amb l’esforç de milers de dones 
injustament anònimes, també nosaltres podem ser 
publicades –en el sentit més literal de la parau·
la– i fins i tot premiades, han de venir tres senyors 
per quedar·se, també, amb aquest tall del pastís. 
I, a més, i això segurament és el més greu, com si 
ens diguessin, “ho veieu? No us publiquen perquè 
sigueu bones, us publiquen perquè sou dones i ara 
toca això”. És divertit, perquè segons les dades del 
Ministeri de Cultura, l’any 2020 a Espanya només 
un 38% dels llibres publicats estaven escrits per 
dones. Sembla, doncs, que ens tocarà defensar el 
que tantes altres han hagut de lluitar abans.  

Mariona Fontserè  
Responsable del club de lectura 
Dones que Escriuen de Torelló

Carmen Mola(va)

Inevitablement penso en 
Caterina Albert, perquè ella sí 
que va haver d’escriure sempre 

amb pseudònim i no va rebre 
cap premi milionari
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El passat dijous 28 d’octubre es va 
dur a terme el ple extraordinari de 
l’Ajuntament de Vic per a l’aprova·

ció de les ordenances fiscals i dels pressupostos. 
Ambdós es van aprovar gràcies a la majoria abso·
luta del govern de la ciutat. El grup municipal 
d’ERC va votar en contra tant de les ordenances 
com dels pressupostos. A diferència de l’any pas·
sat, quan vam trobar punts de coincidència i pro·
jectes comuns que van permetre un vot favorable, 
enguany no ha estat possible.

L’oposició a l’Ajuntament ha vingut criticant les 
decisions del govern a l’hora de determinar l’ús de 
les partides alliberades del romanent. Recordem 
que el govern espanyol va permetre als municipis 
emprar els seus romanents (els estalvis) per pal·liar 
les conseqüències econòmiques de la pandèmia. A 
ulls nostres, aquests estalvis no s’han utilitzat pri·
oritàriament amb aquest objectiu i estem perdent 
l’oportunitat de transformar la ciutat per adaptar·
la als problemes que arriben o que ja són aquí: la 
crisi energètica, la mancança de matèria primera 
i de productes, el canvi climàtic, les tensions soci·
als... Per a nosaltres és evident que hi ha un Vic que 
pateix.

El Vic de les dues velocitats és més present que 
mai. El Vic dels salaris baixos i dels pisos a 400.000 
euros de compra o 800 euros de lloguer. El Vic dels 
cotxes elèctrics de 50.000 euros i de les bicicletes 
apedaçades de tercera mà als carrers. El Vic dels 
qui fan extraescolars i dels qui vaguen pels carrers. 

El Vic de les piscines i la gespa i els dels refugis cli·
màtics a les places. El Vic de la manca d’equitat.

Permeti’ns deixar de banda per un moment (i si 
el seu estómac li ho permet) les vitals i necessàri·
es reflexions morals sobre el fet de veure com uns 
quants (molts!) no se’n surten tan bé com la resta. 
La desigualtat d’oportunitats la pateix una part de 
Vic; les seves conseqüències les patim tots. Perquè 
la desigualtat és la llavor de la inestabilitat social, i 
la inestabilitat crea tensió, incivisme i violència, i 

fa revifar els populismes. La desigualtat fa impossi·
ble la coexistència harmònica entre ciutadans que 
es respecten i que respecten les normes de convi·
vència, i amenaça en darrera instància les instituci·
ons, els governs i la democràcia.

El nostre grup municipal està fermament conven·
çut que ara és l’hora de prendre les decisions que 
faran possible la lluita contra la manca d’equitat 
per evitar futurs escenaris com els descrits. Tenim 
la convicció que és possible canviar el rumb, hi som 
a temps. Però els pressupostos i les ordenances que 
ens han proposat des del govern no ho permetran. 
No hi veiem línies polítiques per a la reducció de 
la pobresa i la bretxa d’oportunitats, no hi veiem 

estratègia ni model de ciutat, més aviat un laissez-
faire propi del sector de pensament més liberal. El 
lema del “Tot anirà bé” davant la pandèmia, aplicat 
ara a la gestió econòmica de l’administració públi·
ca. Però no s’enganyin, tot ha anat millor perquè 
tenim vacuna, perquè els governs han actuat (amb 
més o menys encert) i perquè la societat ha respec·
tat normes i ha estat solidària. Per evitar un futur 
negre, caldran objectius clars, iniciatives públiques 
i molta solidaritat.

Vol dir això que el govern no fa absolutament 
res en aquest sentit? Rotundament no. Es fan mol·
tes coses, però no seran suficients. El nou pla del 
Remei està molt bé, però no n’hi ha prou. Ubicar 
una comissaria de la Guàrdia Urbana al Remei aju·
darà, però no n’hi ha prou. El projecte INVIC per 
afavorir habitatge a preu digne és una bona idea, 
però no n’hi ha prou. El projecte Enxaneta d’acom·
panyament escolar és una excel·lent eina, però no 
n’hi ha prou. El carril bici de la ronda Camprodon 
és un pas endavant per la mobilitat sostenible, però 
no n’hi ha prou. No n’hi haurà prou perquè les pre·
visions pressupostàries no ataquen amb valentia la 
font dels problemes socials i mediambientals que 
patim i patirem.

Fa pocs dies del decés de l’alcalde de Vic Jacint 
Codina. Un alcalde que va prendre decisions valen·
tes per afrontar problemes importants: el model 
Vic d’educació i la creació de la Universitat de 
Vic, entre d’altres. Dos projectes educatius que 
han transformat la nostra ciutat i l’han projectada 
arreu. Vic pot tornar a ser far del coneixement i la 
transformació social si prenem les decisions correc·
tes. Ara, amb convicció i amb tota la determinació, 
som responsables de prendre el camí correcte.

Josep Lluís Garcia  
 Regidor d’ERC de Vic

El Vic present que no volem

La desigualtat és la llavor 
de la inestabilitat social, i 

la inestabilitat crea tensió, 
incivisme i violència, i fa 

revifar els populismes
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Que Manlleu no viu els seus millors 
moments no és només una sensa-
ció de molts manlleuencs, sinó que 

les dades econòmiques i socials ho avalen des de fa 
anys. Buscar solucions a la degradació econòmica, i 
a les bosses de pobresa que trobem a Manlleu, són 
el gran repte que tenim a Osona. Perquè no ens en-
ganyem, no ens en podem sortir només a escala mu-
nicipal, no es tracta només d’un repte manlleuenc, 
sinó d’un repte, com a mínim, comarcal.

Com a tot el món, cada cop hi ha més diferènci-
es socials i més pobresa en els pobles i ciutats de la 
Plana de Vic, tot i que a Manlleu sigui segurament 
on aquest fenomen és més exagerat. També a Vic 
ens hi trobem, però queda més diluït per l’efecte ca-
pitalitat i la disposició de més recursos econòmics. 
Tal com diu l’últim estudi socioeconòmic d’Osona, 
el PIB de la comarca continua creixent a bon ritme, 
a causa d’un sector agroalimentari molt depenent 
del sector carni, que està basat en l’externalització 
de molts costos. Es tracta d’un sector econòmic que 
factura molts diners, però que no repercuteixen en 
unes condicions laborals ni salaris dignes. És a dir, 
el PIB ha anat creixent, però cada vegada som més 
pobres. S’han creat llocs de treball de baixa qualitat, 
que no han servit per reduir els índexs de pobresa, 
ni per reduir l’atur, sinó per tenir cada cop més gent 
en precari. Aquest tipus d’empreses s’enriqueixen, 
però no retornen en el territori prou recursos per 
poder fer front a la pobresa existent, ni per acollir 
amb dignitat les persones que arriben. Tenint pre-
sent que encara existeix una pobresa més extrema, 
que pateix la gent en situació irregular, que no pot 
treballar legalment, i que no té cap dret ni garantia.

Si ens mirem la Plana de Vic, veurem que moltes 
vegades les empreses estan situades en un muni-
cipi, però els treballadors en un altre. Això fa que 
en molts casos Manlleu aporti la mà d’obra que 
necessiten moltes empreses, però com que aques-
tes empreses estan en un altre municipi no tingui 
els diners per fer les polítiques necessàries per 
fer front a les desigualtats econòmiques. Per això 

podem veure Vic o Gurb ben finançats, amb uns ser-
veis excel·lentíssims, al costat d’un Manlleu empo-
brit. I no ho dic per recriminar ni començar guerres 
entre ajuntaments, sinó per tot el contrari. Cal una 
planificació comarcal conjunta, com a mínim a la 
Plana de Vic. En un temps va existir la idea d’un Pla 
director per la Plana de Vic, que tingués una visió 
territorial més àmplia que els municipis i que esta-
blís estratègies conjuntes, més enllà de les batalles 
de cada ajuntament. Seria tan desgavellat posar-nos 
d’acord per posar les zones industrials en un bon 
lloc, i repartir-nos els impostos? Els impostos que 
paguen les empreses es podrien repartir on hi ha les 
persones, i no només en el municipi on s’estableix 
l’empresa? Per exemple, el cas de Patel és para-
digmàtic: com ocasiona moltíssims problemes de 

trànsit a Roda, aprofita mà d’obra de Vic o Manlleu, 
però paga els impostos a l’Esquirol. 

Urgeix una estratègia conjunta de comarca. Anem 
a remolc de les tendències d’un mercat global molt 
fluctuant, sense marcar cap rumb. Estem a les mans 
de les indústries càrnies, cada cop més grans i més 
desarrelades. Unes indústries que, a més a més, ex-
perimentaran molts canvis en els propers anys. La 
robotització dels processos en alguns casos, la dis-
minució de les exportacions o la marxa a d’altres 
països a la recerca sempre de mà d’obra més barata 
ens poden deixar encara més atur i més pobresa. La 
gent que arribava als anys 60-70 o 80 va poder anar 
prosperant. Ara no prosperem ni els que hi som, ni 
els que arriben, perquè no és un problema de l’ori-
gen de la gent, sinó de pobresa, frustració i manca 
d’expectatives. D’un model econòmic cada vegada 
més injust a escala mundial, i també a casa nostra. 
Un model que crea més desigualtat, i que concentra 
la riquesa cada cop en menys mans. 

Al meu entendre, l’anàlisi de la situació actual 
de Manlleu s’escapa de la dimensió local, tot i els 
encerts o errors que hi hagi pogut haver en la po-
lítica municipal. El poble es troba superat per unes 
condicions socioeconòmiques globals i comarcals,  
i una estructura de finançament injusta. Per això, 
com que Manlleu pateix les conseqüències de tot 
aquest model generador de pobresa, caldria que al 
Consell Comarcal es donés un cop damunt la taula 
i s’interpel·lés la resta de municipis. Que es planti 
Manlleu! Perquè la solució no és que la gent que 
s’ho pugui permetre marxi a llocs més tranquils com 
Folgueroles, l’Esquirol o Taradell. No es tracta només 
d’un tema de seguretat ciutadana o falta de policia! 
Encara patim la crisi econòmica del 2008, que ens va 
deixar, entre d’altres, sense contractes programa a 
les escoles, agreujant la segregació escolar. No s’han 
fet polítiques d’habitatge que fessin aflorar els pisos 
buits, tot i el greu problema d’accés a l’habitatge. És 
urgent que apostem per una estratègia compartida 
a la Plana de Vic, que explorem d’altres sectors eco-
nòmics i que dotem de recursos els barris que més 
ho necessiten. Hem d’entomar el problema de la po-
bresa conjuntament. Si les desigualtats continuen 
augmentant, a Manlleu es continuarà patint, però hi 
acabarem perdent tots.

Xavier Crosas  
Llicenciat en Ciències Ambientals

Que es planti Manlleu!

“Buscar solucions a la 
degradació econòmica i a les 
bosses de pobresa és el gran 

repte d’Osona. No és només un 
repte de Manlleu, sinó d’Osona”

En els més de 30 anys de feina a 
l’Ajuntament de Vic he conegut 
molts polítics, sobretot de l’àmbit 

municipal, però també d’altres àmbits corporatius, 
com la Diputació, la Generalitat o el Parlament. Això 
m’ha permès comprovar que hi ha hagut un canvi 
dràstic en els objectius i en el comportament dels 
càrrecs electes o dels treballadors de partit, com els 
càrrecs de confiança, els assessors o els tertulians, 
entre d’altres. Tots plegats, vividors de la política. 

Recordo els temps en què molts polítics no vivien 
de la política, sinó que l’exercien per vocació, i un 
cop acabat el seu mandat tornaven al seu lloc de fei-
na. Per mi van ser un gran exemple. Ara tot això ha 
quedat esborrat. La política ja no té vocació de ser-
vei públic, o com a mínim no n’és el component més 
important, sinó que s’ha convertit en una manera 
de viure, de guanyar-se la vida. Això comporta que 
les persones que s’hi dediquen deguin obediència 
cega al partit, que és qui els proporciona la continu-
ïtat de feina i, per tant, el sou o sous. Aquest és un 
dels grans mals del nostre temps: la professionalit-
zació de la política. 

Fa massa temps que hem perdut els lideratges 
respectats, el d’aquelles persones a les quals apas-
sionava la política com a servei públic, i no com un 
sou necessari i irrenunciable.  

Fa massa temps, també, que anem a remolc dels 
partits polítics independentistes i dels seus repre-
sentants, cosa que ni ens motiva ni ens porta enlloc. 
I d’aquí neix el descontentament popular entre l’in-
dependentisme i el món polític. 

Biel Mesquida deia “Fora victimisme! Justícia!; 
Fora polítics venuts! Valor!; Fora por! Acció!”. Ben 
cert. Per això hem de fer un canvi total dels nostres 
plantejaments. Desmarquem-nos-en, desempalle-
guem-nos d’aquest model de fer política, perquè si 
no la nostra reivindicació quedarà absolutament a 
mercè dels interessos dels partits. Ara sembla que 
no hi ha ni pressa ni compromís per aconseguir la 
independència. De fet, ja fa temps que la paraula 
s’ha arraconat tot i haver fet i guanyat el referèn-
dum del 2017. Com és possible tenir tan poca dig-
nitat?   

Valtònyc, en una entrevista a Vilaweb, declara que 
el partidisme és el gran problema de l’independen-
tisme, en aquest moment, però també és conscient, 
des de la victòria que li atorga la resolució judicial 
belga, que “els qui no estem fermats a cap partit, 
hem de continuar fent feina com hem fet fins ara 

Josep Cullell Mirambell  
 Exmembre del secretariat nacional 

de l’Assemblea de Catalunya

Desmarquem-nos dels polítics actuals perquè, d’aquí a uns quants anys, els qui són dins 
aquestes batalles estèrils de partit puguin afegir-se 
a la feina que hem fet”. Perquè la tasca és ingent, 
necessària i inajornable, i la responsabilitat, recor-
dem-ho, de tots plegats. Depèn de nosaltres, doncs, 
independentment dels partits, continuar la lluita. 

I per fer-ho, cal reprendre la confrontació amb 
l’estat monàrquic espanyol. Haurem de resistir, per  
la lluita unitària és l’únic camí, i la confrontació 
entre Catalunya i Espanya, imprescindible. No tor-
neu a fer el ridícul aprovant uns pressupostos que 
consoliden el règim del 78, la corrupta i autoritària 
monarquia borbònica i que, de retruc, renten la cara 
al PSOE i a Pedro Sánchez a escala europea.  

Vosaltres heu decidit abaixar els braços i refer-
mar el PSOE al poder. No ens torneu a enganyar, 
com vau fer el 2017: cap negociació, cap reforma 
constitucional espanyola ni cap pacte contra natura 
ens portaran la independència. 

La distància entre la ciutadania independentista 
i la política cada dia és més gran. La ciutadania tre-
balla per tenir un estat lliure, mentre vosaltres ens 
poseu pals a les rodes contínuament i encapçaleu la 
repressió. Només sou cadira, poder, instruments de 
partit buits de contingut, d’idees. No podeu encap-
çalar la lluita, ni tan sols la representació política. 
Necessitem una manera diferent de fer política i 
de donar poder i participació a la ciutadania que va 
assolir el 52% del vot popular per la independència.  

Si continueu per aquest camí la ciutadania us pas-
sarà per sobre i crearà nous moviments, en què no 
sereu benvinguts, per arribar a la independència. 
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                            A l’Enriqueta P.

Confesso que mai no em va acabar 
d’agradar aquest eslògan de la ciutat de Manlleu, 
encara que entenc que responia a un bon senyal 
d’autoestima. Fa temps que la ciutat està lluny de 
ser tal cosa i pateix uns problemes estructurals que 
la crisi econòmica, primer, i la pandèmia, després, 
han agreujat. Les dades de Creacció (Observatori 
Socioeconòmic d’Osona) del 2020 assenyalaven que 
concentrava els índexs més alts d’atur i de pobre-
sa de la comarca, amb una estreta relació entre alta 
taxa d’estrangeria, atur i pobresa infantil. El model 
econòmic d’Osona (essencialment agroalimentari i 
poc diversificat) hi té molt a veure sumat a un habi-
tatge barat.

Però aquest no és l’únic problema. Fa temps, tam-
bé, que la societat civil a Manlleu està somorta, com 
resignada a una sort fatal, sense motius que l’animin 
a canviar les coses. Salvant les honroses excepcions 
d’algunes empreses modèliques, del Museu del Ter 
i de la Biblioteca, i de diverses entitats esportives 
i socials constants en la seva tasca, no hi ha projec-
tes de ciutat engrescadors. El comerç resisteix com 
pot, aviat no quedaran oficines bancàries i les enti-
tats fan la viu-viu. Pel que fa a l’equip de govern de 
l’Ajuntament no es pot dir, precisament, que irradiï 
dinamisme, sense un projecte global de futur, cosa 
que no treu que hagi emprès iniciatives interessants 
com l’acord amb la Universitat de Vic per impartir 
uns cicles formatius a l’espai de l’antiga Biblioteca, 
amb el suport de la Fundació Caixa Manlleu. O el 
projecte de recollida d’escombraries porta a porta, 
carregat de futur, però que pot esdevenir un fracàs 
per les dificultats de dur-lo a terme de cop, quan 
encara hi ha gent que no sap com funcionen els con-
tenidors.

Per contra, al carrer creixen els actes d’incivisme, 
la delinqüència i els robatoris i la ciutat s’ha con-
vertit en una mena de paradís de la màfia que ocupa 
pisos i els lloga. És cert que una legislació inadequa-
da empara aquests dos fenòmens (en el segon cas és 

increïble que la llei no destriï el dret a l’habitatge 
que té tot ciutadà de l’ocupació de la propietat pri-
vada d’altres persones amb les injustícies que el fet 
provoca). Però també es posa de manifest la insufi-
ciència de l’acció dels Mossos d’Esquadra, possible-
ment deguda a la manca de recursos, resultat de la 
dècada de desgovern de la Generalitat com ha pas-
sat amb la sanitat i altres àmbits fonamentals per al 
benestar.

En tot cas, estem lluny del Manlleu dinàmic i 
il·lusionat de fa un parell de dècades que va ser 
capaç de dibuixar un full de ruta consensuat pels 
agents econòmics i socials i pels partits, represen-
tats en un Consell Econòmic i Social. La impressió, 
avui, és de paràlisi, d’incapacitat d’anar més enllà de 
dur a terme propostes puntuals que l’alcalde o algun 

regidor inquiet puguin promoure.
En aquest context uns ciutadans preocupats pels 

problemes reiterats d’ordre públic han convocat una 
manifestació. Un pot pensar que la convocatòria 
(anònima) té un caràcter marcadament populista: 
“No fem política, som el poble”, diuen. Evidentment, 
fan política i l’equip de govern i l’oposició també són 
el poble i, encara més, el representen. Però més enllà 
d’aquesta fal·làcia, cal que l’equip de govern format 
per ERC i JxCat prengui nota del malestar creixent 
i que faci tot el que li pertoca per garantir la convi-
vència a Manlleu, clarament deteriorada. Tant pel 
que fa a l’ordre públic com a les mesures de caràcter 
social i cívic que cal emprendre per resoldre-ho.

Hi ha, en realitat, problema de fons. La febrada 
del procés va impossibilitar un govern sòlid i de pro-
grés entre ERC i el PSC amb un programa ambici-
ós i un equip de govern més solvent. El resultat el 
tenim a la vista. Ara, urgeix un projecte global per 
al Manlleu de la pròxima dècada (en els àmbits eco-
nòmic, social, cultural, de benestar global, de par-
ticipació política i integrador de tota la població), 
que sorgeixi del consens entre els agents econòmics 
i socials, entorn dels eixos bàsics que han de guiar 
els esforços de la ciutat en els pròxims anys, governi 
qui governi. Sembla difícil en els temps que corren, 
en què la política és sinònim de polarització i d’en-
frontament. Però la situació de Manlleu és prou crí-
tica com per no repetir els errors que han conduït la 
ciutat al punt que ens trobem.   

Aconseguir-ho dignificaria la política i seria el 
millor servei a aquesta ciutat que, en altres temps, 
disputà la capitalitat a Vic en activitat industri-
al, creixement urbà i associacionisme, en diversos 
moments entre 1875 i 1975. Una ciutat que sempre 
ha tingut el seu principal actiu en el capital humà 
(manlleuencs d’origen o d’adopció), ja fos el dels 
empresaris o el dels treballadors, ja que no té seu 
episcopal ni gaudeix de la capitalitat administrativa.

És hora de dissenyar el nou Manlleu i de mobi-
litzar tots els recursos humans, tècnics i econòmics 
per fer-lo realitat. Les solucions als problemes es 
troben, justament, en la política. Una altra mena de 
política, és clar, participativa i compromesa amb la 
societat i els seus problemes, més enllà de consignes 
i banderes. 

Joaquim Albareda  
Historiador

Què se n’ha fet, de la capital del Ter?

“Cal que l’equip de govern 
prengui nota del malestar 

creixent i que faci tot el que 
li pertoca per garantir la 
convivència a Manlleu”

Mullar-se per la humanitat

És això; mullar-se per la humanitat és el que diver-
ses persones van fer dissabte passat col·laborant i 
participant en la xocolatada al parc d’Occitània del 
barri del Sucre de Vic. Sota la pluja, amb música i 
ball i l’assistència especial dels joves de la Llar Cla-
rella de Manlleu, en un ambient de festa. Ningú va 
hesitar de venir, participar i compartir la joia de ser 
humà enmig dels humans. La Covid no ens ha tan-
cat els cors sinó que ens ha donat un nou empeny i 
coratge per anar més lluny i amb més força. L’acció 
estava organitzada per TIC Catalunya - TIC Ruanda, 
una organització sense ànim de lucre que ajuda nens 
amb pocs recursos a Ruanda, sobretot aquells amb 
discapacitat. Amb l’estreta col·laboració de l’Associ-
ació de Veïns del Barri del Sucre i de diversos volun-
taris. També és d’agrair el suport del restaurant Les 
Pockets, la RUVic, La Fàbrica dels Somnis i la Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme. Ben aviat al matí, 
la tempesta va ser el primer convidat i després s’hi 
va afegir un nombre reduït de persones. Al veure-les 
sota la pluja, els meus ulls del cor es van obrir: viure 
és acceptar mullar-se. Passar-se nou mesos a l’aigua 
en el si de la mare i guanyar-se el pa amb la suor del 
front és el quotidià de la vida. Però també per rela-
xar-nos ens mullem fent esport, anant en bici, esqui-
ant o nedant a la piscina o al mar. Nosaltres som així 
i vivim pels altres. És la llei de la natura. L’arbre no 
menja el seu fruit, la font no beu la seva aigua i el sol 

no gaudeix del bé del seu raig ni de la seva llum ni de 
la seva calor. I l’humà no n’és una excepció. Ens mu-
llem no només per nosaltres sinó també, i sobretot, 
pels nostres. I quan falta quelcom a un dels nostres 
germans, per què no mullar-nos? Quan més ens mu-
llem pels companys de camí, per totes les criatures, 
en especial els humans, més la nostra vida té sentit 
i valor. Mengem i vivim no només perquè jo treba-
llo sinó perquè algú més treballa. I hem de procurar 
per tots aquells que no es poden guanyar el pa. La 
generositat és l’origen de la vida i n’és el motor. El 
meu agraïment i homenatge als humans que viuen 
humans. La cadena de la vida la tenim entre tots.

Dolors Vilardell, presidenta Tic catalunya - Tic 
Ruanda (Ressons de Ruanda)  Vic

La visita

Ja hem anat a visitar el cementiri, lloc on tenim les 
despulles de persones conegudes o estimades, hem 
resat el parenostre i n’hem fet un petit record. Però 
quan visites el cementiri, no deixes de pensar, “i què 
és l’home sobre la terra?”. Perquè tenim tant orgull, 
si a la fi només necessitarem tres metres? I ara que es 
cremen, encara menys. Per això ens és tan necessari a 
tots els que intentem tenir fe pensar en un Déu que 
perdona i salva. Per això, el millor regal que els po-
dem fer és la pregària. Recordaré sempre el que un 

bon cristià digué a la seva filla. A la caixa quan em 
mori sols hi vull quatre roses, la meva, la de la meva 
mare i una de cadascun de vosaltres. Val més que facis 
dir alguna missa em serà de més profit. No descuidem 
la pregària per als nostres difunts.

Montserrat Garriga Sardà Vic 

Cimera climàtica

No hi ha dret que els teòricament capaços de resol-
dre la solució climàtica mundial siguin els que són! 
Vull dir que no pot ser que si vols resoldre un pro-
blema tu siguis el primer que demostris que no ets 
capaç de fer-ho per la teva manera d’actuar! La teva 
actitud personal és bàsica per convèncer que la res-
ta dels humans ens ho creguem o no i fem el mateix. 
O sigui, mai podràs convèncer el teu fill que deixi de 
fumar si tu fumes. Tan senzill que sembla impossi-
ble que no ho vegin els responsables que han de ser 
exemples per tot el món. I clar, l’únic que captes en 
aquests moments és que estan organitzant un nou 
negoci. Fer pagar més el que contamina, però els po-
ders reals estan als llocs adequats per evitar aques-
tes taxes. Mentrestant, anem pagant els de sempre. 
Per tant, sento que tot plegat és una enganyifa que 
només la terra ja ens avisarà fins on pot aguantar!

Albert Altés Segura Llança/Vic 

Bústia
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La firma xinesa PXI Automotive, una 
multinacional que fabrica compo-
nents per a l’automoció, ha invertit 
prop d’un milió d’euros en la com-

pra de Mecàniques Troem de Torelló. 
Aquesta operació, juntament amb 
l’adquisició d’una nau de 2.700 metres 
quadrats a Sant Pere, serà l’entrada a 

Europa d’un grup que ja té presència 
a l’Àsia i Amèrica. El conseller d’Em-
presa i Treball, Roger Torrent, va vi-
sitar aquest dijous les dues plantes.

“La inversió de PXI a la Vall del 
Ges és un exemple del que volem”
El conseller Roger Torrent visita les plantes de la multinacional xinesa a Torelló i Sant Pere

El conseller Torrent, durant la visita a les instal·lacions de PXI Automotive a Torelló

Gestió telefònica: millora la imatge de l’empresa

Comprendre l’experiència subjectiva, el funcionament humà,
i el funcionament dels models principals en comunicació.

9 i 16 de novembre de 2021

9.00-14.00 h

Edifici El Sucre
Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5 - Vic

€ 235

Responsable administratiu únic: repàs comptable, fiscal
i financer
Converteix-te en el comptable únic de l’empresa (PIME),
dominant els aspectes comptables scals i ancers.

12, 19 i 26 nov. i 3 des. 2021

9.00-14.00 h

Edifici El Sucre
Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5 - Vic

€ 410

Per a més informació i inscripcions osona@cambrabcn.cat Segueix-nos ara també a Twitter @CambraOsona

Formació continuada a Osona

Formació bonificable
Contacta’ns i t’informarem

Formació bonificable
Contacta’ns i t’informarem

Cambra d’Osona
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Torelló/Sant Pere

Isaac Moreno

El conseller d’Empresa i Tre-
ball, Roger Torrent, va visitar 
les dues plantes que l’empre-
sa PXI Automotive ha habi-
litat a Torelló i Sant Pere de 
Torelló. La companyia xinesa, 
dedicada a la fabricació de 
components per a l’automo-
ció, va desembarcar a prin-
cipis d’any a Torelló després 
d’adquirir l’empresa local 
Mecàniques Troem, dedicada 
a l’embotició profunda de 
metalls i l’estampació en fred. 
Recentment ha comprat una 
segona planta a Sant Pere, de 
2.700 metres quadrats, a les 
antigues naus d’Intorex, que 
dedicarà a la fabricació de tub 
corbat i peces de mecanitzat, 
nous productes del seu catà-
leg, també destinats al sector 
de l’automoció. Aquesta 
segona planta ha d’entrar en 
funcionament aquest mes de 
novembre.

Després de visitar les dues 
plantes de PXI Automoti-
ve a Torelló i Sant Pere, el 
conseller assegurava que 
l’aposta que ha fet la com-
panyia xinesa per la Vall del 
Ges “és un exemple del que 
volem, des del punt de vista 
de la reindustrialització. 
És un molt bon exemple de 
reinversió i de continuïtat 
industrial i productiva a 
Catalunya”. En l’aterratge de 
PXI a Catalunya hi ha tingut 
un paper clau Acció, l’agència 
per la competitivitat de l’em-

presa de la Generalitat. “El 
que ajudem amb Acció, espe-
cíficament en aquest projecte 
i amb tots, és captar inversió 
estrangera a Catalunya. En 
aquest cas, inversió xinesa 
que s’ha establert a la comar-
ca d’Osona”. La implantació 
de PXI a la Vall del Ges és una 
aposta estratègica de la multi-
nacional per entrar al mercat 
europeu. 

Torrent també destacava 
el fet que es tracti d’una 
empresa que treballa per a 
l’automoció. “És un sector 
que no només s’explica his-
tòricament, sinó que s’haurà 
d’explicar en el futur. Hem 
de ser capaços de transitar 
cap a un model de produc-
ció d’automoció associat al 
cotxe elèctric, hem d’ajudar 
a fer aquesta transició i hem 
d’estar ben posicionats en 
el sector en el futur a escala 
europea i mundial”.

L’operació entre PXI Auto-
motive i Mecàniques Troem 
es va tancar per prop d’un 
milió d’euros i el compromís 
de mantenir la continuïtat 
de  l’activitat a la planta de 
Torelló i tots els llocs de tre-
ball. Dels 29 de Mecàniques 
Troem calculen arribar als 60 
entre les plantes de Torelló 
i Sant Pere en un horitzó de 
quatre anys, tal com avança-
va EL 9 NOU el passat 18 de 
juny.  

PXI Automotive Spain tan-
carà el 2021 amb una factu-
ració propera als 3,6 milions 
d’euros, un 25% més que 
l’any passat. La companyia 
xinesa té plantes productives 
a la Xina i Mèxic i treballa 
principalment per a una quin-
zena de proveïdors de l’auto-
moció de primer nivell a tot 
el món. Fins ara Mecàniques 
Troem exportava sobretot a 
França i Polònia, i la previsió 
és incrementar les exportaci-
ons i els països de destí.

De la fàbrica  
a l’ajuntament
Sant Pere de Torelló 

Roger Torrent va visitar 
aquest dijous les dues 
plantes de PXI, primer 
la de Sant Pere i posteri-
orment l’antiga Mecàni-
ques Troem de Torelló. 
Després va visitar l’Ajun-
tament de Sant Pere, on 
va signar al llibre d’ho-
nor (a la foto) i va dinar 
al santuari de Bellmunt. 
EL 9 NOU publicarà 
dilluns una entrevista al 
conseller.
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Dg. 07/11

Un espectacle divertit i tendre 
sobre la identitat de gènere

12 h
Teatre

La motxilla 
de l’Ada

7 €

Familiar

Amb el mecenatge de la 
INSTITUCIÓ PUIG-PORRET

Onzena temporada

Grans
Concerts
Vic 21-22
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Organitza

Amb el mecenatge Patrocina

SOUMM, 
GONZÁLEZ 
& OCM
El concert de Bruch 
i la segona de Brahms

Preu: 10 € - 27 €

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE A LES 18 H

www.latlantidavic.cat
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St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

L’anunci del tancament de 
l’oficina del BBVA del passeig 
Comte Guifré de Sant Joan ha 
encès l’alarma de l’Ajuntament 
i la Unió de Botiguers pel que 
consideren que seria un greuge 
pel seu teixit econòmic. Dife·
rents comerços i el mateix edi·
fici consistorial disposaran dels 
fulls per secundar la iniciativa, 
que esperen que serveixi per 
reconsiderar una decisió que 
perjudicaria sobretot els clients 
d’edat avançada i que tenen més 
dificultats per operar a través 
de la banca electrònica.

L’alcalde, Ramon Roqué, afir·

ma que des que la setmana pas·
sada van conèixer la intenció de 
l’entitat bancària “hem intentat 
parlar amb representants de 
l’empresa”, i tot i que creu que 
la decisió està presa des d’altes 
esferes ha percebut que els 
representants a Catalunya “tam·
bé estan sorpresos amb aquesta 
mesura i es mostren col·
laboratius amb l’Ajuntament i 
els clients per fer·ho arribar als 
seus superiors”. La perspectiva 
d’aconseguir la continuïtat de 
l’entitat parteix de la situació 
actual de tancament imminent, 
i a partir d’aquí Roqué té l’espe·
rança que es busquin solucions i 
hi hagi predisposició a negociar. 

Una opció passa perquè es 

mantingui oberta com a oficina 
de serveis, tal com ja va passar 
amb el Santander després que 
el juny de 2019 també va dei·
xar de funcionar com a banc 

convencional, i com l’alcalde 
assenyala que ha passat amb 
el mateix BBVA en poblacions 
veïnes com Campdevànol o 
Camprodon. Actualment les 

dues úniques entitats que man·
tenen l’activitat normal a Sant 
Joan són CaixaBank i el BBVA. 
Aquesta opció “no és la ideal, 
però permet als usuaris l’accés a 
l’establiment”, afirma un Roqué 
que ho valora com una solució 
acceptable en contraposició a la 
seva desaparició definitiva.

Des del BBVA confirmen el 
tancament de l’oficina i afegei·
xen que el banc “acompanyarà 
els clients en el canvi cap a 
l’oficina que ells triïn per seguir 
operant·hi”. “A BBVA estudiem 
cada situació, la tipologia de 
clients i les necessitats de cada 
lloc i en funció d’això es fixa 
l’estratègia de la xarxa comerci·
al”, conclouen.  

Sant Joan recull signatures per forçar 
la continuïtat de l’oficina del BBVA

L’Ajuntament i la Unió de Botiguers ho promouen per mantenir el teixit econòmic de la vila

JARC alerta que la 
pujada de costos 
farà disminuir la 
producció agrària 

Vic El sindicat JARC alerta 
que la “brutal” pujada dels 
costos de producció anticipa 
significatives retallades de 
producció agrària. Segons el 
sindicat, costa comprar fer·
tilitzants i s’han disparat els 
preus en un 100% a causa de 
l’increment de costos. També 
expliquen que portar 2.500 
quilos d’adob a preu de finca 
ha passat dels 4.000 euros 
que valia l’any passat a entre 
8.000 i 10.000 aquest any. És 
més, tres grans companyi·
es de fertilitzants químics 
han anunciat reduccions 
importants de producció per 
l’increment de costos. Per tot 
plegat, des de JARC exigei·
xen a les principals cadenes 
de distribució que ajustin 
marges, paguin correctament 
als seus proveïdors i aquests 
ho traslladin als productors.

Consum camina cap 
a la setmana laboral 
de cinc dies 

Vic La cooperativa de super·
mercats Consum, amb un 
establiment a Vic i un altre a 
Sant Joan de les Abadesses, 
està implantant gradualment 
la setmana laboral de cinc 
dies. Actualment ja s’aplica 
en 100 supermercats, entre 
els quals el de Vic, i esperen 
arribar a la seva totalitat 
l’any 2024. Així, la plantilla 
fa 37,5 hores setmanals i cada 
cinc setmanes disposa d’un 
cap de setmana llarg (dissab·
te, diumenge i dilluns) sense 
afectar l’horari comercial.

Mantenir-la com a 
oficina de serveis 
“no és l’ideal però 
permet l’accés a 
l’establiment”

Ripoll registra 21 
altes d’empreses  
i comerços durant 
aquest any

Ripoll L’Àrea de Projecció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Ripoll ha fet un nou 
recompte de les altes i baixes 
d’activitats econòmiques a 
la vila durant l’any 2021 i 
el saldo net suposa un total 
positiu de 21 activitats més. 
Des de principis d’any, hi ha 
hagut 27 comunicacions de 
noves altes, 7 d’elles d’activi·
tats comercials, una activitat 
empresarial i 19 relacionades 
amb els serveis i la restau·
ració. També s’han comuni·
cat 13 canvis de titularitat 
o traspassos i dos canvis 
d’ubicació, per la qual cosa 
en total hi ha 42 noves llicèn·
cies a Ripoll. Pel que fa a les 
baixes, se’n compten sis des 
de principis d’any. Tres són 
d’activitats comercials i tres 
més procedeixen del sector 
serveis.



ECONOMIANOU9EL Divendres, 5 de novembre de 202130

Zyrcular Foods lidera un projecte amb 
tota la cadena de valor a Catalunya

La Seu d’Urgell Zyrcular Foods, l’empresa 
d’elaborats a partir de la proteïna vegetal 
amb seu a Seva, lidera un projecte per cre-
ar tota la cadena de valor, de principi a fi, 
a Catalunya. Divendres van entregar un 
lot dels seus productes al president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, en el transcurs 

de la Trobada Empresarial al Pirineu (a la 
foto). Actualment, els seus elaborats es 
fan a partir d’importar matèries primeres. 
Amb el nou projecte volen identificar lle-
gums autòctons per promoure’n el cultiu a 
Catalunya i ser el punt de partida del nou 
projecte. L’objectiu és consolidar Catalunya 
també com a líder en les noves formes del 
sector alimentari. El projecte està subjecte 
als fons europeus Next Generation. 

Convoquen una vaga general 
de vuit dies a les càrnies

La impulsen els sindicats CCOO i UGT FICA després d’11 mesos de negociació

Vic/Ripoll/Moià

EL 9 NOU

El mes passat, el primer octu-
bre en què l’atur registrat va 
a la baixa a Catalunya des de 
2007, s’ha tancat amb 2.045 
persones menys respecte al 
mateix mes de l’any passat 
a Osona (-1.692), el Ripollès 
(-249) i el Moianès (-104). En 
total a Osona hi constaven 
7.215 persones aturades, 895 
al Ripollès i 538 al Moianès. 
La dada també millora la del 
setembre a les tres comar-
ques, amb una reducció de 
238 persones a Osona, 30 al 
Ripollès i 8 al Moianès.

Les dades de l’atur van 
acompanyades d’un incre-
ment de la contractació. A 
Osona al setembre es van sig-
nar 4.233 contractes, el 81% 

dels quals són temporals. Al 
Ripollès van ser 469 (75% de 
temporals) i al Moianès, 281 
(85,4% temporals).

A tot Catalunya l’atur 
registrat del mes d’octubre 
s’ha tancat amb 377.960 per-
sones, un 0,1% per sota del 
setembre, amb una reducció 
del 25% entre els homes i el 
19,2% entre les dones. Desta-
ca també la pronunciada cai-
guda de l’atur dels menors de 
25 anys (-46,6%). Pimec valo-
ra les dades en positiu per-
què constata una reactivació 
econòmica. La UGT alerta, 
en canvi, que la recuperació 
del mercat de treball s’està 
fent basant-se en la tempora-
litat i la precarietat laboral, 
mentre que CCOO demana 
una millora de la qualitat de 
l’ocupació i dels salaris.

L’atur es redueix en 2.000 
persones durant l’últim 
any a les tres comarques 

Llotja de Bellpuig (1-11-21)

CONILL: 2,28 (+0,01)
POLLASTRE VIU: 1,12 (+0,03) – 1,99 (+0,10)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,87 (+0,04) – 2,19 (+0,13) 
OUS: xl: 1,38 - l: 0,93 - m: 0,88 - s: 0,66 (+0,03) 
GALLINA LLEUGERA: 0,06 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,35 (+0,05)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (29-10-21) 

PORC: 1,364 / 1,376 (-0,012)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (=)
PARTIDA GRAN: 33,50 / 35,00 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,35/4,19/3,97/3,68 (+0,06)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,40 /4,20/3,02 /3,80 (+0,06)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,88/ 3,80/ 2,54(+0,06)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,71 / 3,61/ 2,11 (+0,06)
VEDELLA (261/300 kg): 4,38/4,24/ 4,09/ 3,72/3,06 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 4,44/4,28/ 4,13/ 3,81/ 3,05 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 4,49/4,29/4,14/3,84/3,07 (+0,03)
VACA: 3,40 / 3,20 / 3,00 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (29-10-21)

PORC VIU selecte: 1,035 (-0,009) 
LLETÓ 20 kg: 17,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 4,35 (+0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 4,05 (+0,10)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  
BLAT PINSO: 305 (+10)
BLAT PA: 312 (+12) 
MORESC: 279 (+5)

ORDI LLEIDA: 300 (+22)   
COLZA: 625 (-5)

Llotja de Barcelona (2-11-21)

GARROFA: 145/t (+5)
GARROFA FARINA: 135/t (+7)
SOJA PAÍS: 404/t (+2)
MORESC UE: 282/t (+2)
BLAT: 310/t (+12)
ORDI PAÍS: 309/t (+20) 
FARINA DE PEIX: 1.150/t (=)
GIRA-SOL: 240 (+5)
MILL: 450/t (=)
COLZA: 318/t (32)
SORGO: 275 L

Grans del Lluçanès (1-11-21)

GRA DE COLZA EURONEXT:  593,50 euros/tona (+18,75)

Vic

EL 9 NOU

Els sindicats CCOO i UGT 
FICA han convocat una vaga 
general de vuit dies a tot el 
sector de la indústria càrnia 
de l’Estat espanyol. Els dos 
sindicats fa 11 mesos que 
intenten negociar millores 
amb la patronal del sector, 
però sense avenços signifi-
catius. És per això que han 
decidit començar les mobilit-
zacions amb vuit dies de vaga 
general: el 25 i 26 de novem-
bre i del 3 al 8 de desembre.

Aquest divendres es farà 
la primera assemblea per 

informar els representants 
sindicals a Catalunya. La con-
voca CCOO i tindrà lloc als 
Cinemes Olot de la capital 
de la Garrotxa. La UGT FICA 
n’ha convocat de territorials 
per a la setmana vinent. A 
Vic es farà el divendres 12 de 
novembre.

José Juan Marín, secretari 
d’Acció Sindical de CCOO 
d’Indústria de Catalunya, 
explica que és “impossible” 
progressar en les negociaci-
ons per avançar en l’actualit-
zació del conveni del sector. 
Recorda que porten quatre 
anys de lluita, des que es va 
treballar per abolir la pràcti-

ca dels falsos autònoms. Tot 
i passar al règim general, en 
molts casos la indústria “s’in-
venta convenis” per evitar 
incloure els treballadors més 
precaris al de les càrnies.

En una nota emesa aquest 
dijous, UGT FICA admet 
que hi ha hagut avenços 
en les negociacions, però 
considera que són “insufi-
cients i no responen a les 
reivindicacions sindicals que 
plantegem en la plataforma 
negociadora”. La negociació 
està encallada, segons aquest 
sindicat, en aspectes com 
l’establiment d’un permís 
retribuït de vuit hores anuals 

per anar al metge especialis-
ta o acompanyar-hi infants 
menors d’edat. La redacció 
dels treballs que quedarien 
exclosos del plus de noctur-
nitat també genera contro-
vèrsia. Un altre aspecte que 
provoca tensions és que la 
jornada màxima diària sigui 
de vuit hores de treball efec-
tiu. La patronal no s’hi oposa, 
però manté la seva pretensió 
d’augmentar de 120 a 170 
hores a l’any la borsa d’hores. 
La jornada de dilluns a diu-
menge, incrementar els sala-
ris de contractes formatius o 
els increments salarials tam-
bé generen friccions.

Joan Font renuncia 
a formar part del 
patronat de la UVic

Vic El director general del 
Grup Bon Preu, Joan Font, 
ha renunciat a continuar 
formant part del patronat 
de la Fundació Universitària 
Balmes (FUB). A la darrera 
reunió de la comissió execu-
tiva del patronat, a principis 
d’octubre, Font va comunicar 
la seva renúncia. Perquè fos 
efectiva, però, se li va dema-
nar, com s’ha fet en casos 
precedents, que presentés la 
renúncia per escrit, cosa que 
va fer enviant una missiva a 
la presidenta del patronat, i 
alcaldessa de Vic, Anna Erra. 
El que no han transcendit 
són els motius de la renúncia. 
Font era un dels 32 vocals del 
patronat al costat de repre-
sentants polítics i empresari-
als de l’àrea d’influència de 
la UVic-UCC i membres de la 
comunitat universitària.
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Teulades i estructures de fusta, 
porxos, pèrgoles, casetes...

Obra nova i rehabilitacions.

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

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

www.fuscober.cat

Reciclatge de Plàstics 
i Gestió de Residus

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

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

C. Font de Tarrés, 96
Manlleu

Tel. 93 743 00 87

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

www.residenciacantonigros.com

ReSIdèNCIA CANTONIGRÒS, Sl
Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya

Consulteu les nostres
estades temporals

Professionalitat i eficàcia en 
un entorn familiar.

Contacte directe amb 
l’esplèndid paratge natural 
del Collsacabra.

Curtes i llargues
    estades.
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L’Esquirol

Guillem Rico

Els sectors de la restauració 
i el turisme han estat dels 
més castigats a causa de la 
pandèmia. Per aquest motiu, 
els ajuntaments de Manlleu, 
Sant Hipòlit, Roda, l’Esquirol, 
Rupit i Pruit, Tavertet i les 
Masies de Voltregà centren 
la campanya “Passi per caixa”, 
precisament en aquest tipus 
d’establiments. La iniciati-
va es van presentar aquest 
dijous al matí a l’Esquirol des 
d’on l’alcalde, Àlex Montanyà 
(AUD-ERC), feia notar com 
la Covid-19 ha tocat el sector, 
per la qual cosa ara “toca afa-
vorir-los”, també perquè “els 
turistes i els veïns puguin 
gaudir de la gastronomia”. 
El regidor de Promoció Eco-
nòmica de Manlleu, Eudald 
Sellarès (ERC), va recordar 
que malgrat que les darreres 
setmanes s’han relaxat les 
mesures que afectaven els 
restaurants, “encara estan 
patint a hores d’ara” després 
d’haver hagut de fer ERTO i 
altres mesures. 

A la campanya, va explicar 
Montanyà, s’hi han adherit 
20 restaurants dels diferents 
municipis, cinc de Manlleu, 
cinc de Roda, cinc del Voltre-
ganès i cinc del Cabrerès, i 
consisteix en la creació de 
600 vals de descompte de 
10 euros. Segons Sellarès, 
se’ls pot descarregar qui 
vulgui a través de la pàgina 
web <www.passipercaixa.
cat>, ja sigui d’Osona o de 
fora, per poder accedir als 
descomptes, que, deia, “no 
són acumulables”. En des-
carregar-los es generaran 

quatre codis QR, un per a un 
establiment de cadascuna de 
les quatre zones que s’han 
marcat. Només es podrà 
utilitzar un tiquet en cada 
àpat i la voluntat és que “la 
gent es mogui” i per tant se 
centra en turisme interior, és 
a dir de la mateixa comarca, 
però també l’exterior, afegia 
Sellarès. Els vals es podran 
utilitzar fins al 31 de desem-
bre i sempre serà necessari 
fer reserva prèvia al res-
taurant i detallar que es vol 
utilitzar el val de descompte 
de la campanya. L’alcalde 
de Tavertet, Albert Prado 
(JxCat), va dir que abans de 
la pandèmia tenien un perfil 
de turista sobretot procedent 
de l’àrea metropolitana o de 
l’estranger i que la Covid-19 
“ens ha fet adonar que hi ha 
molta gent de la comarca que 
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Eudald Sellarès, Verònica Ruiz, Àlex Montanyà i Albert Prado, aquest dijous al matí a l’Esquirol

cipis estiguin connectats pel 
que fa al turisme. L’alcaldes-
sa de les Masies de Voltregà, 
Verònica Ruiz (Sumem-CP), 
afegia que la campanya per-
metrà donar a conèixer els 
restaurants dels diferents 
municipis. En aquest sentit, 
es farà un recull de tots els 
restaurants –en total són 60– 
per promocionar-los conjun-
tament en diferents espais.

Aquest és el tercer any que 
es porta a terme la campa-
nya “Passi per caixa”, que 
compta amb una aportació 
de 14.000 euros de la Dipu-
tació de Barcelona. Aquesta 
iniciativa va començar amb 
un programa de ràdio a les 
emissores locals de la zona 
i l’any passat amb difusió a 
través de les xarxes socials. 
Ara l’han volgut fer més 
extensiva i centrar-se en la 
restauració.

Es faran 600 vals 
de descompte 

de 10 euros per 
poder utilitzar 

en 20 restaurants 

Un impuls per a la restauració
Els ajuntaments del Cabrerès, el Voltreganès, Manlleu i Roda opten per donar suport  
a un dels sectors més castigats per la pandèmia dins la campanya “Passi per caixa”

feia anys que no pujaven”. En 
aquest sentit, afegia Prado, 
va suposar un “pas impor-

tant” per recuperar el comerç 
intern. Ell mateix remarcava 
la importància que els muni-
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Punt
Informatiu
de L'Esquirol

Festa Major de Sant Martí Sescorts

11 h -Ofici solemne amb el Cor de Rocaprevera i Duocastella
Tot seguit: Vermut popular per celebrar la Festa Major a càrrec de Cala Salut

21 h – Havaneres amb Els Havaneros de L’Esquirol. A la mitja part hi haurà rom cremat.

9:30 h - Caminada popular de 7 quilòmetres que començarà al Pla de Llafrenca. S’esmorzarà al
camp de futbol. Preu de l’activitat: 5€. Cal fer reserva prèvia.

3:30 h – Taller per aprendre a fer la “Pomada de la Rita”. Cal fer reserva prèvia abans del 14 nov.

10 h – anta Missa
Seguidament: Esmorzar popular amb xocolata desfeta i pa torrat amb arengades i cansalada a
la brasa. Els més petits de la casa podran gaudir amb el castell inflable que hi haurà instal·lat.
Cal portar la tassa per la xocolata.

L'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera

Activitats de novembre

PUNT JOVE
Club de lectura

A càrrec de Caro Von Arend. A partir de
primer d'ESO
L oc: Sala 1 d'octubre

PARKOUR

A càrrec de Gil Grífols. A partir dels 8 anys
L oc: Ajuntament de l'Esquirol (parada
d'autobús)

Mercat setmanal - d ivendres matí - p laça Nova

Exposició

MIONA al bar de la Coope de L'Esquirol

Concert

Actuació de JESTER al bar de la Coope
de L'Esquirol

Exposició

Les fotografies finalistes del Concurs
Fotogràfic Internacional del
Collsacabra 2021
Sala polivalent de l'edifici Sescorts de
Sant Martí Sescorts

l

l

S

Vine, et farem pensar!
676 73 18 34

Club EsCaCs ManllEu

aCadEMia
ForMaCió
CoMpEtiCió
ClassEs partiCulars
a tots El nivElls

Obert de dilluns a divendres de 16 a 20h

Primera classe de prova Gratuïta
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Encerts i cistelles
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LA JUNTA. A dalt, Toni Sierra, Josep Capdevila, Joan Roca, Joan Nogué, Ferran Pérez, Xevi Vila i Carles Tamborero; a 
baix, Cecília Garcia, Montse Costa, Mercè Roger, Laura Vilardell i Raquel Nogué. Hi falten Jordi Ruiz i Eudald Vila

Manlleu

Ferran Morera

Amb un passat industrial 
molt important, Manlleu 
compta amb entitats espor-
tives des de 1855, quan 
naixia l’Agrupació Ocellaire 
com a primera associació de 
referència en l’àmbit dels 
esports. Posteriorment, el 
futbol i l’hoquei van contri-
buir a engrandir l’agenda 
d’activitats a la ciutat. El 10 
d’octubre de 1975 s’hi suma-
va el CB Manlleu amb l’objec-
tiu d’oferir una proposta bas-
quetbolística a la població. 
D’això n’han passat gairebé 
cinquanta anys i, pensant en 
el futur sense oblidar aquest 
mig segle de vivències, el 
passat mes de juny el club 
emprenia un nou camí amb 
una junta plena de cares 
noves. Joan Nogué, Carles 
Tamborero, Cecília Garcia, 
Montse Costa... Un equip que 
“ja havia treballat en el club, i 
que portava temps preparant 
un nou projecte”, comenta 
Nogué, actual president, “una 
entitat com la nostra implica 

molta feina. Actualment som 
14 persones a la junta. Això 
ajuda que el pes no recaigui 
només en una o dues”. I és 
que el CB Manlleu “ha cres-

cut de forma exponencial” 
des de l’inici d’aquesta tem-
porada, amb la formació de 
tres nous equips en l’últim 
mes. Dels 160 jugadors amb 

què van arrencar el curs ja 
han passat a 186. 

La falta d’instal·lacions 
poliesportives a Manlleu és 
un fet que els obliga a con-

viure a la mateixa pista amb 
el club de futbol sala. “El 
nostre creixement dependrà 
de les instal·lacions esporti-
ves, però implicant més gent 
i més equips alhora també 
necessitem més espai”, expli-
ca Nogué. Aquesta tempora-
da el club compta amb equips 
a totes les etapes base de bàs-
quet, tant en categoria mas-
culina com femenina, menys 

un equip sènior masculí 
“en el qual s’està treballant 
perquè d’aquí a dos anys ja 
el puguem tenir i sigui una 
realitat”, hi afegeix. Són 
conscients que una entitat 
no es pot canviar d’un dia per 
l’altre, i comparteixen l’ob-
jectiu d’assegurar primer uns 
bons fonaments. Es tracta de 
“consolidar la base per acon-
seguir èxits en un futur”, 
sentencia Nogué. 

El Club Bàsquet Manlleu, fundat el 1975, estrena nova junta amb l’objectiu de consolidar 
la base i continuar creixent. Des de principi de temporada han passat de 160 a 186 jugadors

D’aquí a dos 
anys volen tenir 
un equip sènior 

masculí

Actualment 
comparteixen 
pista amb el 
futbol sala

En marxa 
les obres de 
consolidació 
de Can Saltiri 
de Rupit

Rupit

EL 9 NOU

Rupit ja està portant a terme 
les obres de consolidació de 
l’estructura i la teulada de 
Can Saltiri, un edifici situat 
al carrer del Fossar que està 
previst que en un futur doni 
accés al castell i serveixi com 
a espai de divulgació i recep-
ció de turistes, a més a més 
de destinar-ne una part a 
habitatge social.

Els treballs, que pugen a 
141.000 euros, es financen 
amb pressupost municipal i 
subvencions de la Diputació 
de Barcelona i la Generali-
tat. En principi s’allargaran 
quatre mesos. Can Saltiri, 
desocupat des de fa anys, 
consta d’una planta baixa 
que molt probablement s’uti-
litzava com a corts de bestiar, 
un primer pis on se situava 
l’habitatge i una altra planta 
a sotateulada per a usos com-
plementaris. Al POUM està 
catalogat com a bé a protegir, 
amb origen als segles XVII o 
XVIII.
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BOBINATGES
PERE VILALTA VERDAGUER

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

www.bobinatges.cat

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

Lloguer de motors ac/dc i transformadors

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

eles Metàliques Roda, SL
Fabricació

i col·locació 
de tot tipus de 

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

GRUP DE CRIANÇA
Espai d’Acompanyament a mares gestants i amb nadons i les seves famílies (obert a Roda Ter i les 

Masies de Roda). Grup per compartir dubtes, experiències i emocions.
Tots els dimecres de 9.30 a 11.30.

EsPAI D’AComPANyAmENt
Espai per a pares i mares on compartir inquietuds 

quotidianes i experiències.
Edats: per a pares i mares amb infants d’1 a 3 anys 
(només famílies que assisteixen a l’escola bressol).

Dijous cada 15 dies de 15.30 a 16.30.

EsPAI DE joC
Espai per compartir joc entre

pares/mares i fills/es.
Edats: 1-3 anys

(obert a famílies de Roda de Ter i les Masies de 
Roda). Tots els dimecres de 15.30 a 17.00.

Acompanya: Mònica Béjar, mestra d’Educació Infantil, formada en Criança 
Conscient i Educació Emocional, assessora de lactància i amb coneixements de 
Pikler, BLW, entre d’altres.
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Les Masies de Roda 
presenta els resultats 
dels pressupostos 
participatius 

Les Masies de Roda L’Ajun-
tament de les Masies de Roda 
presenta aquest diumenge a la 
tarda la proposta guanyadora 
dels pressupostos participa-
tius. S’ha optat per fer-ho en 
el marc d’una jornada festiva 
amb espectacle infantil, bere-
nar i la projecció i entrega dels 
premis de la primera mostra 
juvenil de curtmetratges.

Xerrada sobre com 
gestionar el dol i la 
mort en els infants 

Les Masies de Voltregà 

L’Ajuntament de les Masies 
de Voltregà acollirà dijous 
vinent a les 6 de la tarda una 
xerrada sobre com gestionar 
el dol i la mort en els infants. 
Anirà a càrrec de la psicòloga 
Cristina Cuesta.
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Un moment del concert ‘Rock al cor!’, que la formació va fer fa quinze dies a la Pista

Sant Hipòlit bateja 
l’auditori de l’Ateneu 
amb el nom del cor 
La Veu de Voltregà
Sant Hipòlit de Voltregà 

L’auditori de l’Ateneu de 
Sant Hipòlit porta el nom 
del cor La Veu de Voltregà 
des de fa uns dies. És un 
“regal” de l’Ajuntament a la 
formació, que el 2022 cele-
brarà el seu centenari, expli-
ca l’alcalde, Gerard Sancho. 
Es dona nom a un espai que 
fins ara no en tenia i que 
“quedarà per sempre com a 
homenatge a la trajectòria” 
del cor. A més a més, serà un 
dels avals per optar a la Creu 
de Sant Jordi que atorga 
la Generalitat. Tot i que el 
grup celebra un segle l’any 
que ve, ja han començat la 
celebració i de fet fa quinze 
dies van oferir un concert 
inaugural dels actes a la Pis-
ta, que es va omplir de gom 
a gom i que van anomenar 

Rock al cor!. La formació va 
fer emocionar els especta-
dors amb diverses peces, 
algunes de les quals van 
comptar amb la col·laboració 

de la Coral Loreley de l’Es-
quirol, l’Orquestra Camerata 
Clavé, Jaume Arboledas 
Música i la Banda Municipal-
rock.

Podeu veure 
el concert 
sencer penjat 
a YouTube a 
través d’aquest 
codi QR
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Durant el mes de novembre, diversos 
llocs de Catalunya celebraran actes lli-
gats a les Jornades Miquel Martí i Pol, 
que recorden l’aniversari de la mort 

del poeta. Roda de Ter concentrarà 
els actes, que tornen a ser presenci-
als i que tindran ressò també a Vic i 
Tavèrnoles. L’entrega del 37è Premi 

Miquel Martí i Pol de poesia serà el 
moment culminant d’una programa-
ció que comença aquest dissabte amb 
un recital poètic al Teatre Eliseu. 

Les Jornades Miquel Martí i Pol 
despleguen 25 actes durant tot el 
mes, als 18 anys de la seva mort
Aquest dissabte comencen amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderas recitant ‘Un hivern plàcid’ a Roda
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El llegat material i espiritual del poeta
Roda de Ter La taula i la cadira en què treballava el poeta 
a la casa on vivia a tocar de La Blava, la seva màquina d’es-
criure i un retrat obra de Jordi Puig, fotògraf d’EL 9 NOU, 
són testimonis materials del llegat que gestiona la Fundació 
Miquel Martí i Pol. La seva seu va acollir la presentació de 

les jornades d’enguany, amb la presència de Dani Medina, 
director de l’Escola de Música El Faristol; Roger Canadell, 
regidor de Cultura de Roda; Francesc Codina, director de 
la revista poètica Reduccions; Roger Corominas, alcalde de 
Roda, i Bet Piella, regidora de Promoció Econòmica de Vic 
(d’esquerra a dreta).

Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

El temps passa molt de pres-
sa i el proper dijous farà 18 
anys que la vida de Miquel 
Martí i Pol s’apagava a l’Hos-
pital de la Santa Creu de 
Vic, on va passar els darrers 
dies de la seva vida. El poeta 
tindria enguany 92 anys, i el 
seu record continua viu en 
les Jornades Miquel Martí i 
Pol, que després del parèn-
tesi obligat de l’any passat 
tornen al format presencial. 
Des d’ara fins a final de mes, 
un total de 25 activitats en 
tres municipis d’Osona i 
quatre fora de la comarca 
recordaran un escriptor que 
no necessita tornar de cap 
oblit perquè no ha deixat mai 
d’estar viu. 

Els versos d’Un hivern 
plàcid ressonaran dissabte 

al Teatre Eliseu de Roda en 
un dels primers actes de les 
jornades, en les veus dels 
actors Jordi Bosch i Jordi Boi-
xaderas, l’acompanyament 
musical de Xavier Bosch i 
les introduccions del filòleg 
Roger Canadell, també regi-
dor de Cultura de Roda. “No 
és un dels llibres més cone-
guts que té, però se’l conside-
ra la seva última gran obra de 
maduresa”. A més, es coneix 
l’estima que li tenia el poeta 
i la voluntat que Un hivern 
plàcid prengués forma en un 
recital com el d’aquest dis-
sabte. El moment central de 
les jornades es viurà, però, el 
dia 14 de novembre també a 
l’escenari del Teatre Eliseu 
amb l’entrega del 37è Premi 
de Poesia Miquel Martí i 
Pol, un acte que tindrà com a 
convidat especial d’enguany 
el president d’Òmnium 

Cultural, Jordi Cuixart. Ell 
mateix participarà a primera 
hora del matí en la lectura 
de poemes al cementiri de 
Roda, que fa pocs anys es va 
incorporar a les jornades. Al 
final del matí, s’estrenarà 
l’espectacle Aixopluc, el vers 
als peus, que ha creat expres-
sament per a l’ocasió l’Escola 
de Música El Faristol. “Hem 
fet dialogar els textos del 
poeta amb temes contempo-
ranis com el dels refugiats”, 
explica el director del centre, 
Dani Medina. 

L’any passat, la major part 
de les jornades es van fer 
en actes telemàtics, però el 
Premi Miquel Martí i Pol es 
va proclamar, i la guanyadora 
va ser la poeta manlleuenca 
Raquel Santanera, la primera 
dona osonenca que obtenia 
el guardó. Va ser pel recull 
Reina de rates. Crònica d’una 

època, que Pagès Editors 
va publicar el passat mes 
de juny. Santanera també 
participarà en una tertúlia 
sobre aquest llibre, dins de 
les jornades, a la seu de la 
Fundació. 

El mateix dia de l’aniver-
sari, el proper dijous, aquest 
espai acollirà una conferèn-
cia de Jordi Berenguer, que 
ha estudiat en la seva tesi 
doctoral –llegida el passat 
mes de gener a la Universitat 
de Barcelona– l’evolució de 
Martí i Pol en els primers 
anys de la seva trajectò-
ria, des que va començar a 
escriure fins a l’any 1969, 
que marca el seu decanta-
ment cap a la poesia social. 

De la resta d’actes que 
es faran a Roda, en destaca 
també l’estrena d’un recital 
de Ju (Judit Puigdomènech) 
en què la cantant posa veu a 

Miquel Martí i Pol i d’altres 
poetes, com els osonencs 
Víctor Sunyol i Jaume Coll. 
I una altra estrena, la d’El 
conillet que volia pa de pessic, 
muntatge per a públic fami-
liar de titelles i música sobre 
un conte del poeta rodenc. 

Vic i Tavèrnoles acullen 
també actes del cicle Amb 
Veu Pròpia, que també forma 
part de les jornades i que 
aquest dimecres es va pre-
sentar al Casino de Vic. El 
proper divendres, en aquest 
mateix espai, s’hi presen-
tarà l’espectacle Viure com 
si mai anessin a morir, una 
performance basada en la 
novel·la experimental del 
vigatà Ramon Furriols. A 
Tavèrnoles, l’església aco-
llirà a final de novembre la 
presentació del disc Sa tanca 
d’allà dins, de la cantautora 
Meritxell Gené. 

Quan l’alcalde 
de Roda, Roger 

Corominas, va fer memòria 
dels 18 anys que es compli-
ran de la mort de Miquel 
Martí i Pol, vaig recordar 
què estava fent i amb qui 
prenia cafè en el moment 
que m’ho van comunicar. El 
temps corre molt de pressa, 
una obvietat que tots sabem. 
I normalment, juga en contra 
dels escriptors. De les lamen-
tacions funeràries es passa 
a la indiferència, i només 
els aniversaris serveixen per 
recordar-los. I si no, pensem 
en Salvador Espriu, que de 
poeta nacional va passar 
en poc temps a les golfes 
de la literatura, d’on va ser 
rescatat amb motiu del seu 
centenari i on va tornar quan 
aquest es va acabar. D’exem-
ples en trobaríem a dotzenes, 
en un país de memòria curta 
(és clar que sense les eines 
d’un Estat la nostra cultura 
té menys potència per cons-
truir-la i mantenir-la). El cas, 
però, és que els 18 anys que 
han passat com un sospir des 
de la mort de Miquel Martí i 
Pol han estat molt més benè-
vols amb ell. Tinc la sensació 
que el poeta rodenc és una 
magnífica excepció en aques-
ta desmemòria cultural tan 
nostra, i que continua essent 
notablement conegut (i això 
vol dir llegit, interpretat, 
recitat i viscut). I les Jorna-
des que comencen aquest 
dissabte ho demostren. 

Jordi 
Vilarrodà 

Una memòria 
que perdura
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Torna la comèdia 
‘Enxampats’, amb 
el grup del Teatre 
Centre de Manlleu

Manlleu La comèdia Enxam-
pats, que es va estrenar la 
passada festa major de Man-
lleu i que va representar la 
tornada del grup del Teatre 
Centre al seu escenari his-
tòric, torna aquest cap de 
setmana en dues sessions. 
Dolors Collell dirigeix l’obra 
que es podrà veure dissabte 
a les 9 del vespre i diumenge 
a les 7 de la tarda. Enxam-
pats és una clàssica comèdia 
d’embolics amorosos que 
adapta de manera lliure 
Caught in The Net (Atrapat a 
la xarxa), del dramaturg Ray 
Cooney. Abel Cobos i Neus 
Colomer són els joves actors 
que interpreten el paper dels 
protagonistes, Biel i Vicky, 
dos enamorats que no s’aca-
ben de trobar. El repartiment 
el completen Susagna Tubau, 
Rosa Baulenas, Pep Jané, Pep 
Colomer i Pere Riera. 

‘Mamaaa!’ tanca el 
concurs de teatre    
de Santa Eugènia 
Santa Eugènia de Berga La 
representació Mamaaa!, una 
comèdia sobre la longevitat, 
a càrrec del grup Teatròlics 
de Banyoles, tancarà dis-
sabte (2/4 de 10 vespre, al 
Teatre Àngel Guimerà) la 
vuitena edició del Concurs 
de Teatre Amateur de Santa 
Eugènia. Durant cinc sessi-
ons, han passat també per 
la sala grups de Sabadell, 
Sant Andreu de la Barca, 
Puigcerdà i Centelles (Pier-
rot Teatre) per presentar-hi 
les seves creacions. 

Planoles omple el teatre del Casino 
en l’estrena de ‘Del caos a l’èxtasi’
Planoles La sala de teatre del Casino de 
Planoles es va omplir dissabte al vespre en 
l’estrena de Del caos a l’èxtasi, el muntat-
ge creat a partir de textos del físic i poeta 
David Jou. L’actor Jordi Coromina i el 
ballarí Francesc Bravo (a la fotografia) són 

els encarregats de traslladar al llenguatge 
escènic el que l’autor dels textos defineix 
com “una reflexió sobre diverses vies de 
coneixement”, des de la religió a la ciència i 
l’art. Tots els implicats en el muntatge tenen 
vinculació amb la Vall de Ribes, on s’ha ges-
tat una proposta singular que ara vol viatjar 
per escenaris d’altres llocs de Catalunya. 
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Centelles

Josep Paré

La Trobada de Teatre torna a 
Centelles des d’aquest diven-
dres fins al 14 de novem-
bre, convertida en el punt 
de reunió del món teatral 
osonenc al voltant sempre 
d’una estrena. Per això del 
programa d’aquest any des-
taca la representació de la 
trilogia Contra el progrés i la 
democràcia i Contra l’amor, 
d’Esteve Soler. I també es 
representaran El nou ordre 
mundial i Fem l’última copa, 
dues peces curtes de Harold 
Pinter. A més hi ha l’especta-
cle familiar Anem passant, de 
la companyia Clown cia.

Àngels Aregall, del grup 
centellenc Pierrot Teatre, 
destacava en la presentació 
de la trobada que “s’ha pas-
sat la proposta que estava 
prevista per a l’any passat a 
aquest, i posarem 26 actors 
en escena”. 

Iria Roig, directora de Con-
tra el progrés i la democràcia, 
la defineix com una obra 
“divertida i impactant, amb 
un humor negre, on l’autor 
interpel·la l’espectador amb 
un plantejament fresc, si 
bé no deixa de ser una obra 
dura”. Aquest muntatge 
reuneix en un sol espectacle 
les dues primeres parts de 
la trilogia d’Esteve Soler. El 
dramaturg de l’Hospitalet 

de Llobregat es va donar a 
conèixer estrenant en una 
lectura la primera part, 
Contra el progrés, al festival 
Theatertreffen de Berlín, 
mentre que Contra la demo-
cràcia ja es va representar a 
la Sala Beckett de Barcelona, 
mostrant un autor trencador 
i antisistema. Aquestes dues 
parts de la trilogia es repre-
sentaran al Casal Francesc 
Macià, amb estrena aquest 
divendres i tres sessions més 
(dissabte, diumenge, i el pro-
per divendres). L’altra part 
és Contra l’amor, de la qual el 
seu director, el manlleuenc 
Joan Roura, va explicar que 
“són contes petits, petites 
històries, amb un llenguatge 

surrealista, però creiem que 
la gent s’ho passarà bé per-
què és una proposta fresca”. 
Aquesta part de la trilogia es 
representarà en les sessions 
de cafè-teatre, a la sala de 
baix de La Violeta, després 
de cada sessió de l’anterior. 
Així, en una sola vetllada, els 
espectadors podran veure les 
tres parts de la trilogia. 

L’altra estrena de la Troba-
da de Teatre, les dues peces 
de Harold Pinter, tindrà 
lloc el proper dissabte 13 
de novembre, també a la 
sala de baix de La Violeta, 
a càrrec de la companyia 
Llenega Negra. Pel director 
Leo Vicente, El nou ordre 
mundial i Fem l’última copa, 

va recalcar que “Pinter és 
clau amb el seu llenguatge, 
són peces que alerten sobre 
valors morals nostres en 
perill i es pregunten si hi ha 
dignitat humana”.

La regidora de Cultura, 
Anna Chávez, va agrair a 
tothom, en especial a Pierrot 
Teatre, la voluntat de seguir 
endavant amb la Trobada, 
que Centelles acull fa 14 
anys, “a la vegada que estem 
molt satisfets que tots els 
locals del poble, des del Casal 
Macià fins a La Violeta i el 
Centre Parroquial, hi esti-
guin implicats”. Aquest últim 
és el que acollirà la proposta 
per a públic familiar, diu-
menge al migdia.

L’esperit ‘antisistema’ d’Esteve Soler, 
a la Trobada de Teatre de Centelles

Actors osonencs estrenaran aquest divendres ‘Contra el progrés i la democràcia’ i ‘Contra l’amor’
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D’esquerra a dreta, Àngels Aregall, Iria Roig, Josep Paré, Joan Roura, Anna Chávez i Leo Vicente
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Guillem Ramisa, ara sí
La presentació a Osona del disc ‘Ens enfilem enlaire’, ajornada dos 
cops per la pandèmia, tindrà lloc aquest divendres a la Jazz Cava

Vic

J.V.

Guillem Ramisa és dels 
músics osonencs que més 
mala sort va tenir amb l’es-
clat de la pandèmia. Tot just 
havia fet dos concerts a la 
sala Sidecar de Barcelona 
per presentar el seu nou disc 
Ens enfilem enlaire (Halley, 
2019), que va esclatar la 
pandèmia. El concert de pre-
sentació a Osona, previst a la 
Jazz Cava el dia 26 de març, 
es va suspendre. Va haver-hi 
una segona oportunitat, l’es-
tiu de 2020, quan s’obrien les 
sales de concerts amb públic 
assegut. Guillem Ramisa 
havia previst l’actuació a La 
Cabra el dia 27 de juliol, però 
just en aquella data va arri-
bar una nova prohibició del 
Procicat per a aquests espais 
d’oci nocturn .

Però ara sí: aquest diven-
dres presentarà el seu treball 
a la Jazz Cava –ja sense res-
triccions– en un concert amb 
banda. “És una actuació que 
tenim moltes ganes de fer”. 
I parla en plural perquè serà 
amb banda. El músic rodenc 
ha anat fent actuacions en 
altres formats i propostes, 
algunes d’elles en solitari. 
Aquesta vegada l’acompanya-
ran a l’escenari tres dels seus 
socis habituals: Ferran Isern 
a la trompeta, Artur Pàmies 
al baix i Martí González a 
la bateria. La base seran els 
10 temes del disc, que el 
músic rodenc considera el 
seu segon treball després 
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Guillem Ramisa en concert a Roda de Ter, el setembre de l’any passat

del debut amb Aquest sol hi 
és per tots /(2013). Entremig 
quedaria l’EP Bondat senzilla. 
Algunes cançons pop, altres 
amb ecos de reggae o fins i 
tot de folk, en general de to 
més lluminós que les ante-
riors. 

Però ja se sap que el petit 
feix pel camí creix, i Ramisa 
ha continuat fent cançons 
noves que ha donat a conèi-
xer en singles i que s’incor-
poren al nou treball. La més 
recent, Si et veig plorar, acaba 
de sortir aquesta mateixa set-
mana. Un tema de desamor, 
“vist des de la perspectiva 
del que trenca, no del que se 
sent abandonat, que és el més 
corrent”. Abans, va versionar 
Volant de La Troba Kung-Fú, 
un ritme totalment diferent. 
“Fer singles et permet aques-
ta llibertat de fer rareses, i 
em deixo portar per la idea”. 

I al marge de tot això, en el 
darrer any Ramisa ha expe-
rimentat amb text recitat 
sobre base musical amb 
el pianista solsoní Eduard 
Gener (el recitat no se li fa 
gens estrany, dels seus orí-
gens en el rap) i ha continuat 
amb els espectacles d’Els 
homes que parlem sols, de 
gènere inclassificable entre 
la cançó i el recitat, al cos-
tat del monologuista Godai 
Garcia. “Per una part, sembla 
que aquest temps hagi passat 
molt lent, per l’altra sembla 
que hagi estat un parèntesi 
i no fa tant que va sortir el 
disc”, explica. El parèntesi es 
tancarà aquest divendres al 
lloc on es va obrir. 

Guillem Ramisa. Jazz 
Cava, Vic. Divendres, 5 de 
novembre, 10 vespre.

Dan Peralbo ja és 
finalista del Sona9    
i presenta musical 
al Casal de Torelló

Torelló El projecte del músic 
torellonenc Dan Peralbo és 
notícia doble aquests dies. 
Per una part, perquè s’ha 
classificat per a la fase final 
del 21è concurs Sona9, que 
promou Grup Enderrock. El 
dimecres 17 de novembre 
tindrà lloc el concert on 
es decidirà el guanyador 
a la sala Salamandra de 
l’Hospitalet de Llobregat. El 
power pop de Dan Peralbo 
competirà amb el pop alter-
natiu de la banda Crisbru 
i amb la cançó d’autor de 
Microhomes. D’altra banda, 
aquest diumenge el Casal 
de Torelló acollirà a les 5 de 
la tarda l’estrena de la pel-
lícula musical Crous, basada 
en les cançons del primer 
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disc de Dan Peralbo. Durant 
el confinament, tota la ban-
da va gravar una actuació 
a la masia d’El Crous de 
Tavertet. Tot i que la idea 
era gravar només el concert, 

el material va prendre for-
ma d’una pel·lícula musical 
en què les 11 cançons s’in-
terpreten en diversos llocs 
de la casa i el seu entorn, i 
que mostra tot un dia de la 

vida de la formació, amb la 
música i els sons en directe 
de cada un dels espais. A la 
fotografia, Dan Peralbo en 
el concert en què es va clas-
sificar per a la fase final.

‘Oncle Vània’, 
un Txékhov 
amb Ivan Benet  
a L’Atlàntida

Vic

J.V.

En el cim del teatre d’Anton 
Txékhov se situaria sens 
dubte L’oncle Vània, una obra 
estrenada a Moscou l’any 
1899 que reflecteix a la per-
fecció una de les caracterís-
tiques dels seus personatges: 
la profunda infelicitat que 
els impregna. Ara l’obra arri-
ba dissabte a L’Atlàntida en 
una nova versió que tot just 
fa un mes es va presentar al 
Temporada Alta de Girona, 
fet que la converteix gairebé 
en una estrena.

L’actor vigatà Ivan Benet 
forma part del repartiment 
de l’obra que encapçala Julio 
Manrique i del qual també 
formen part Carme Sansa, 
Lluís Marco, Raquel Ferri, 
Anna Güell i Júlia Truyol. El 
director lituà Oskaras Kor-
sunovas, que des de fa una 
dècada estrena gairebé amb 
regularitat anual al festival 
de Girona, signa aquest mun-
tatge sobre l’enfrontament 
simbòlic de dos mons: la vida 
al camp de Vània i la seva 
neboda Sònia, alterada per 
l’arribada del professor Sere-
briakov i la seva esposa, Elena. 
Tots, no només els primers, 
es replantejaran el seu lloc 
en el món després d’aquest 
encontre que trenca un món 
aparentment immòbil.

Oncle Vània. L’Atlànti-
da, Vic. Dissabte, 6 de 
novembre, 8 vespre. 

El pianista Joan-Pau 
Chaves presenta el 
seu nou disc a Vic

Vic El pianista Joan-Pau 
Chaves, conegut per la seva 
participació en múltiples 
projectes musicals i sobretot 
per ser el teclista habitual 
d’Els Pets, estrena el seu 
nou disc aquest divendres a 
L’Atlàntida de Vic (8 vespre). 
Cançons de fi de segle és un 
repàs a la banda sonora dels 
últims anys del segle XX en 
aquesta clau pianística, amb 
temes de grups com Els Pets, 
Sau, Sopa de Cabra o Sang-
traït que formen part de la 
memòria musical del país.

Alexandra Soumm 
i Camera Musicae,   
als Grans Concerts

Vic La violinista francesa 
Alexandra Soumm serà la 
solista en el concert que 
oferirà l’Orquestra Camera 
Musicae aquest diumenge a 
L’Atlàntida (6 tarda). Pablo 
González, titular de l’Orques-
ta Sinfónica de RTVE, els 
dirigirà en el Concert per a 
violí núm. 1 de Max Bruch i la 
Simfonia núm. 2 de Johannes 
Brahms. L’actuació és la sego-
na d’aquesta temporada de 
Grans Concerts de L’Atlànti-
da. Una hora abans, hi haurà 
una xerrada divulgativa. 

El baríton Ferran 
Albrich, en concert 
dissabte a Manlleu

Manlleu El penúltim dels 
concerts d’enguany al cicle 
d’Amics de la Música de 
Manlleu el protagonitzarà 
aquest dissabte (6 tarda) el 
baríton manlleuenc Ferran 
Albrich. El Teatre Centre 
acollirà el recital que oferi-
rà acompanyat al piano per 
Marc Serra, amb un repertori 
de peces de Debussy, Pou-
lenc i Schumann. Tot i que 
els seus inicis van ser com 
a violoncel·lista, Albrich ha 
potenciat darrerament el seu 
vessant com a cantant. 

‘Fam’ amb Clara  
i Ariadna Peya,  
al Teatre Cirvianum

Torelló Les Impuxibles, com-
panyia creada per la pianista 
Clara Peya i la seva germana 
i coreògrafa Ariadna, arriba 
aquest diumenge (6 tarda) al 
Teatre Cirvianum amb Fam. 
Al costat d’elles i de Maria 
Velasco, la torellonenca Judit 
Colomer és una de les crea-
dores d’aquesta proposta en 
què cada una de les sis intèr-
prets (una d’elles, la cantant 
i actriu osonenca Kathy Sey) 
interpreta una versió no 
normativa dels cossos i les 
personalitats. 
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Amblàs, entre l’art i l’arqueologia
Exposa al Museu de l’Esquerda de Roda de Ter una antologia de dues dècades d’obra escultòrica
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Oriol Amblàs a la sala d’exposicions del Museu de l’Esquerda, on mostra la seva obra fins al proper dia 12 de desembre

Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

Les dues passions del vigatà 
Oriol Amblàs conflueixen 
a l’exposició que aquests 
dies es pot veure al Museu 
de l’Esquerda. D’una part 
l’artística, centrada sobretot 
en l’escultura. I de l’altra 
l’arqueològica, amb el jaci-
ment rodenc com a lloc de 
referència. Amb el títol  “_de 
la terra” sintetitza aquest 
ampli recull de la seva obra, 
que cobreix dues dècades 
llargues de treball discret. 
Fins ara no havia fet mai una 
exposició individual, i menys 
de les dimensions d’aquesta. 

“La meva formació va 
començar amb l’arqueologia 
i va seguir amb l’art”, diu 
Amblàs. Les classes de la 
carrera d’Història de l’Art a 
la Universitat de Barcelona 
avançaven en paral·lel a les 
classes de dibuix amb Ferran 
Sanz, al carrer Nou de Vic. 
I sempre més ha estat així 
des d’aquell moment. Espe-
cialitzat en arqueologia, 
ha participat regularment 
en les excavacions de l’Es-
querda, durant deu anys 
com a codirector. I al mateix 
temps, exerceix de professor 
a l’Escola d’Art de Vic en 
l’especialitat de tècniques 
del metall. Dues cares d’una 

mateixa moneda: “He volgut 
unir aquestes dues mirades”, 
explica. 

“Treballes la terra, i la ter-
ra et treballa”, diu Amblàs. 
Una reflexió que valdria tant 
per a l’arqueologia com per 
a l’art. Aquest diàleg és el 
que ha volgut explicar amb la 
selecció de peces de la mos-
tra. Els materials sorgeixen 
de la terra, igual que els tes-
timonis del passat. Per això 
el lloc escollit per explicar-se 
no podia ser altre que les 
dues sales on es mostren les 
seves obres, a la planta baixa 
del Museu de l’Esquerda. El 
recorregut s’estructura en 
quatre sèries. La primera, 

sobre l’origen i l’estructura 
interna de les coses amb una 
de les darreres peces, Ori-
gen, construïda l’any passat 
utilitzant els residus que 
queden al fons del forn de 
fosa, a l’Escola d’Art de Vic. 
“És l’origen del meu ofici”. 
Al costat, una altra peça feta 
gairebé vint anys enrere, 
Mite de la caverna, el mite 
de Plató on Amblàs hi veu 
“un homenatge a les idees 
primigènies, la llavor d’allò 
que pot ser més gran”. Una 
al·legoria de l’ensenyament. 
El segon àmbit, dedicat als 
rastres, marques i absències, 
és més introspectiva, amb 
peces abstractes on el joc de 

ple i buit connecta també 
amb l’arqueologia: sovint 
l’arqueòleg treballa amb 
aquests rastres, els negatius 
d’un objecte que ha desapa-
regut, però també els rastres 
són “les absències i records, 
allò que ens fa ser com som”. 
El conjunt de l’exposició 
parla d’identitat, de lloc, i 
també de pas del temps, un 
tema que es fa evident en el 
tercer àmbit de la mostra, 
que Amblàs encapçala amb 
l’explícit lema Nascentes 
morimur, és a dir, que tan 

bon punt naixem comen-
cem a morir. La reproducció 
d’una de les tombes antropo-
morfes de l’Esquerda o d’una 
fossa del neolític de Savasso-
na esdevenen escultures, al 
costat d’Estela, una peça de 
formigó que reprodueix el 
mapa mateix de l’Esquerda. 
I per acabar, el retorn a la 
matèria primigènia: escultu-
res que prenen forma d’ara-
des en repòs. Les escultures 
es complementen en aquesta 
part amb els dibuixos que 
han estat el seu precedent. 
“És una forma que la tinc 
molt interioritzada”, explica 
Amblàs. 

L’exposició és també un 
homenatge explícit als 
mestres de l’escultor: des 
de Ferran Sanz, amb qui va 
començar, fins a Josep Ricart, 
amb qui ha compartit hores 
d’ensenyament i de treball 
a l’Escola d’Art, passant pel 
seu pare, Miquel Amblàs, 
Eudald Alabau o Rosa Garcia. 
“He trigat temps per expli-
car el pas del temps”, diu 
Amblàs, que tanca ara una 
etapa artística. “En tenia la 
necessitat i era un deure”. 

Vic obre la cultura a les malalties neurològiques
Vic Fins a final de mes, Vic s’ha adherit al programa CulturaMENT, 
impulsat des de la Diputació de Barcelona, per obrir activitats culturals a 
persones grans amb inicis de malalties neurològiques, que poden assistir-hi 
amb els seus cuidadors. El Museu Episcopal de Vic (MEV) acull bona part 
d’aquestes activitats (a la fotografia), però també poden participar en la 
descoberta del Vicpuntzero o a L’Atlàntida.

Cicle sobre els ‘contenidors de l’art’, a Vic
Vic L’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies i la delegació del Col·legi d’Ar-
quitectes organitzen el cicle “Contenidors d’art”, per parlar dels museus 
i l’arquitectura contemporània. El cicle, coordinat per Ferran Blancafort, 
va començar dimecres amb una xerrada de Gilles Trégouët sobre el Museu 
Soulages de Rodez (França) de l’estudi olotí RCR. Se’n faran dues més sobre 
el Museu Picasso de Barcelona i el Musée des Beaux-Arts de Lausanne.

Treballa fusta, 
formigó, bronze, 

acer, marbre  
i també dibuix
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A l’espera que es posi en marxa 
l’anunciat Centre de Tecnificació de 
Vic amb la participació de diferents 
federacions esportives, la de Curses 

d’Orientació ha decidit avançar-se i 
ja ha començat a treballar a la zona 
esportiva. La capital osonenca és un 
punt central d’aquest esport que es 

practica sobretot a Girona, Barcelona, 
el Berguedà i Osona. El programa co-
mença amb una vintena d’orientadors 
de 14 a 20 anys d’arreu de Catalunya.

Al centre de l’orientació
La Federació de Curses d’Orientació de Catalunya posa en marxa a Vic el seu Centre de Tecnificació 
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Els responsables del Centre de Tecnificació amb els joves que formen part del programa, dimarts a Vic

Cap a Osona 
la Copa de los 
Países Latinos

Jerez de los Caballeros

EL 9 NOU

Les corredores osonen-
ques del club Aligots 
Guinedell Faja (F16E) i 
Rosa M. Sanjaume (F50) 
van guanyar el cap de 
setmana passat la Copa de 
los Países Latinos / Trofeo 
Ibérico Femenino, pun-
tuable per a la lliga espa-
nyola d’orientació que es 
va disputar a la província 
de Badajoz (Extremadu-
ra). El trofeu premiava 
les millors orientadores 
d’un total de tres curses: 
la llarga, dissabte sota 
una intensa pluja; la mitja 
distància, diumenge, i un 
esprint pels carrers de 
Jerez de los Caballeros, 
dilluns. Les bones posi-
cions i la regularitat de 
Faja (tercera a la llarga i la 
mitja i segona a l’esprint) 
i Sanjaume (cinquena a la 
llarga, segona a la mitja i 
sisena a l’esprint) els van 
permetre pujar al podi per 
recollir el títol de campi-
ones. La lliga espanyola 
d’orientació acabarà el 
primer cap de setmana 
de desembre a Alhama de 
Murcia amb el Trofeo Cos-
ta Cálida. 

Vic

Esther Rovira

El bon nivell català dins l’ori-
entació estatal –recentment 
s’ha guanyat el Campionat 
d’Espanya i el Campionat 
d’Espanya per seleccions 
autonòmiques en edat esco-
lar– ha portat la Federació 
de Curses d’Orientació de 
Catalunya (FCOC) a posar en 
marxa un Centre de Tecni-
ficació d’Orientació format 
per 18 esportistes d’entre 14 
i 20 anys per tal que puguin 
seguir un programa de per-
feccionament. El lloc escollit 
ha estat Vic pel fet de trobar-
se en el centre de l’orientació 
catalana –practicada sobretot 
a Girona, Barcelona, Osona 
i el Berguedà– i per tenir un 
club de referència a nivell de 
país com és la Unió Excursio-
nista de Vic, amb molta expe-
riència i mapes de qualitat. 

La iniciativa havia de for-
mar part del Centre de Tec-
nificació de Vic integrat per 
diversos esports de munta-
nya, hípica i triatló, pel qual 
ja van signar un conveni ara 
fa un any i mig l’Ajuntament 
de Vic, la Generalitat i la 
UVic-UCC i que havia de ser 
una realitat aquest curs però 
que s’ha alentit. “Semblava 
que tot havia de ser més fàcil, 
però amb el canvi de govern 
a la Secretaria General de 
l‘Esport tot està anant més 
lent del que tots hauríem 
volgut i com que nosaltres 
no necessitem instal·lacions 
i material nou hem decidit 

començar ja”, explica el pre-
sident de la FCOC, Josep 
Maria Santiago, que afegeix 
que “esperem que aviat s’hi 
sumin les altres federacions 
que hi havien de ser presents 
i que la Secretaria ens reco-
negui de forma oficial”. 

Alguns dels participants 
al programa són orientadors 
locals, sorgits de l’escola de 
la Unió Excursionista de Vic, 
on en els darrers anys s’han 
format molts joves en aquest 
esport. “Portem un recor-
regut de 30 anys que va ini-
ciar el club Natura i Esport 
de Vic, un dels primers de 
Catalunya, fent molta peda-

gogia i formació i després els 
vam agafar el relleu nosal-
tres. Per això és fàcil parlar 
d’orientació a Vic i l’Ajunta-
ment ens va obrir les portes a 
fer el Centre de Tecnificació 
aquí”, destaca Jordi Sales, de 
la secció d’orientació de la 
Unió Excursionista de Vic.

La federació considera que 
des d’entitats com la vigata-
na s’ha fet molt bona feina 
en els darrers anys, però ara 
creuen que calia fer un pas 
més. “Els nois necessiten 
agrupar-se, entrenar més 
fort i progressar en els seus 
objectius personals, per això 
els hem d’ajudar”, assegura 

el director tècnic del projec-
te, Pau Llorens. El grup que 
s’ha posat en marxa aquesta 
tardor entrena dos cops per 
setmana sota les ordres d’un 
equip format per una quinze-
na de persones entre entre-
nadors tècnics, entrenadors 
físics, un psicòleg esportiu i 
mentors. “Volem millorar els 
resultats internacionals on el 
nivell és molt alt i si d’aquí a 
10 anys ens acostem als podis 
haurà estat un gran èxit”, diu 
el president de la FCOC. De 
moment, ja han sembrat una 
llavor a Vic amb els millors 
joves catalans de l’especia-
litat. 

Pluja de medalles osonenques al Trofeu 
Raül Ramos de natació

Olot El circuit Girosona de natació va començar dissabte passat 
amb una de les cites més esperades, el Trofeu Raül Ramos, que 
tornava després de dos anys d’absència a causa de la pandèmia 
de Covid-19, on els nedadors osonencs van aconseguir diver-
ses medalles entre els 400 participants de 15 clubs diferents. 
Especialment destacada va ser l’actuació del NC Torelló, amb 
un total de vuit podis (a la foto). Paula Pavillard va aconseguir 
l’or als 200 i la plata als 100 braça absolut; Pol Mora, l’or als 100 
estils Infantil; Kilian Rubiejo, la plata als 100 esquena Infantil; 
Jana Gil i Arnau Pietx, la plata als 100 braça Infantil, i Irene 
Comas i Toni Ramos, la plata als 100 lliure. El CN Vic-ETB, per 
la seva banda, va aconseguir cinc medalles. Ivan Jiménez va 
ser segon a la prova de 200 esquena absolut; Pau Pagès, segon 
als 200 i 100 braça absolut; Pau Montaña, segon als 100 papa-
llona Infantil, i Bruna Vinyeta, tercera als 100 lliures Infantil. 
Bona competició també del CN Centelles, amb una victòria als 
100m papallona i una segona als 100 lliures Infantil de Roger 
Vilamala i un tercer lloc d’Ibai Ortega als 100 estils Infantil.
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Otegi i Ferrer, reunides per EL 9 NOU aquesta setmana a Vic

Manlleu/Sant Hipòlit

Esther Rovira

S’ha fet esperar a causa de la 
disputa de l’Europeu, però 
finalment aquest cap de 
setmana comença l’OK Lli-
ga femenina. El Martinelia 
Manlleu i el Voltregà Stern 
Motor tornaran a ser els 
representants osonencs a la 
competició i tots dos hi pren-
dran part amb cares noves. El 
canvi més rellevant als dos 
conjunts és a la porteria. Les 
groc-i-vermelles han incor-
porat Anna Ferrer procedent 
del Vila-sana per substituir 
Fernanda Hidalgo, mentre 
que la fins ara segona porte-
ra manlleuenca, Uxue Otegi, 
fa el salt al conjunt de Sant 
Hipòlit per rellevar Teresa 
Bernadas i Viki Caretta. 

La nova responsable de la 
porteria del Manlleu té 21 
anys i es va formar al seu 
municipi natal, el Vendrell, 
abans de marxar cedida al 
Vila-sana, on ha militat deu 
temporades. Aquesta tardor 
s’ha proclamat campiona 
d’Europa amb la selecció 
estatal i com les seves com-
panyes de selecció Anna 
Casarramona i Ona Castellví 
s’ha afegit tard al grup de 
treball que dirigeix Jordi 
Boada. “Tenim moltes ganes 
i il·lusió de començar ja que 
la Lliga Catalana i la Super-
copa ens han deixat bones 
sensacions de cara a l’inici”, 
afirma. Ferrer i la vigatana 
Joana Comas són les noves 
incorporacions d’un conjunt 
que l’any passat va guanyar 

la Copa de la Reina i va ser 
subcampió de lliga. “S’ha fet 
una plantilla molt bona i hi 
ha un talent brutal. Per mi és 
un repte, però vinc amb mol-
tes ganes de sumar i ajudar”, 
diu la jove, que no amaga que 
l’objectiu del grup és tornar 
a lluitar per tots els títols.

Tampoc renuncia a res 
un Voltregà que a banda de 
la portera també incorpora 
Paula Ferrón i Mar Franci 
i estrena nou entrenador, 
Oriol Perarnau. “Hem de 
treballar i lluitar cada partit 
per poder-los guanyar tots. 
Volem competir a les tres 
competicions i arribar al més 
lluny possible”, diu Otegi, de 

22 anys, que va començar a 
jugar al Santutxu de Bilbao i 
fa tres temporades va aterrar 
al Manlleu. Amb un inici tan 
tardà, el conjunt blanc-i-blau 
ha tingut temps per conèi-
xer-se i adaptar-se a la pro-
posta de Perarnau. “La Lliga 
Catalana ens ha servit per 
posar-ho en pràctica. Sí que 
ens falta una mica de rodatge 
per acabar d’agafar la xispa 
que necessitem per arribar a 
competir on volem però s’ha 
fet bon treball”, diu. 

L’estrena del Voltregà serà 
aquest dissabte a casa, on 
rebran l’Igualada femení 
(17.30h), mentre que el Man-
lleu visitarà també dissabte 

el Las Rozas (16.00h). Dos 
enfrontaments exigents per 
començar en una lliga que 
les dues porteres consideren 
“que cada vegada és més 
igualada i amb més equips 
que et poden posar les coses 
complicades”. Un fet que 
valoren com a “molt positiu” 
per guanyar aficionats i fer 
pujar el nivell d’una compe-
tició que manté el play-off 
del curs passat però elimina 
la fase prèvia de dos grups. 
Palau, Manlleu, Gijón i 
Cerdanyola tornen a ser els 
conjunts que veuen amb més 
opcions però sense oblidar-
ne d’altres com el Voltregà, 
el Liceo o el Vila-sana. 

Any de canvis a la porteria
Arrenca una nova temporada de l’OK Lliga femenina i ho fa amb noves porteres  

a les files de Manlleu i Voltregà, Anna Ferrer i Uxue Otegi

El Girbau Vic 
TT comença 
la Champions

Metz (França) 

EL 9 NOU

Per tercer any consecutiu, el 
Girbau Vic TT s’ha classifi-
cat per disputar l’European 
Champions League Women 
de tennis taula, on aquest cap 
de setmana debutarà directa-
ment a la segona fase. Aquest 
divendres, l’equip format per 
Sofia Zhang, Tamolwan Khe-
tkhuan, Charlotte Carey i 
Camila Moscoso s’enfronta 
al Metz TT, dissabte jugarà 
contra el BTTC Novi Sad de 
Sèrbia i diumenge es veurà 
les cares amb el SKST Plus 
Hodonin Txèquia. Els dos 
primers passaran a quarts 
de final. D’altra banda, els 
esportistes de l’escola del 
club vigatà Camila Moscoso 
i Àlex Moreno van resultar 
campiona i subcampió del 
Zonal Infantil classificatori 
per a l’Estatal. Amb ells són 
ja vuit els esportistes de 
l’entitat que s’han classificat. 
Un d’aquests, Sílvia Coll, va 
participar aquesta setmana 
als WTT Contener de Joves 
d’Eslovàquia i Hongria, on 
va aconseguir un dels seus 
majors èxits. Va penjar-se el 
bronze en U15 en una com-
petició internacional de la 
ITTF, on han participat juga-
dores dels cinc continents.

L’Abadessenc es queda el derbi del Ripollès
Sant Joan de les Abadesses El duel comarcal del Ripo-
llès de la Tercera Catalana de futbol entre l’Abadessenc i 
el Campdevànol es va reprendre dilluns, dia de Tots Sants, 
després que s’hagués hagut de suspendre a la mitja part 
el passat 18 de setembre a causa d’una forta tempesta que 
va deixar el terreny de joc impracticable. Els santjoanins 
guanyaven per 2 a 0, amb dues dianes de Sergi Cabanes, i 
un nou gol d’Àlex de Cruz aquesta setmana els va donar 
el 3-0 definitiu que els situa segons a la classificació amb 
16 punts, dos menys que el líder, el Sant Gregori. Els 
campdevanolencs són ara tercers amb 15 punts.
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Núria Pau lidera el primer equip femení d’esquí

Barcelona En un any clau per a l’esquí alpí, un any olím-
pic, algunes de les millors esquiadores de l’Estat s’han unit 
per crear el primer equip femení privat de l’Estat, l’equip 
FAST (Female Alpine Ski Team), impulsat per La Molina 
CE i liderat per la ribetana Núria Pau, que lluitarà per 
classificar-se per als Jocs Olímpics de Pequín 2022. “Sento 
que estic al meu millor nivell i faré tot el possible per acon-
seguir-ho”, deia durant la presentació. Celia Abad, Clara 
Pijolet, Georgina Tarragó, Maria Relat, Lisa Vallcorba, Jara 
Petó, Inés Sanmartín i Claudia García completen el grup 
que dirigeixen Xavi Salarich, Pelayo Aba i Sofía Gandarias.

El Jufré Vic-
ETB, el millor 
per equips

Masquefa 

EL 9 NOU

La quarta cita del calenda-
ri de la Copa Catalana de 
ciclocròs va ser diumenge a 
Masquefa en un recorregut 
de 2,7km. Entre els diversos 
participants osonencs va 
destacar el nombrós grup del 
Jufré Vic-ETB, que va aconse-
guir emportar-se la victòria 
per equips. Van sumar podis 
en Prebenjamí, Benjamí, 
Principiant i Infantil, i en 
Cadet Roc Cubí va adju-
dicar-se la victòria seguit 
d’Aleix Casanovas. Tots dos 
formaran part de la selecció 
catalana que dirigeix el viga-
tà Pere Uyà i que participarà 
al País Basc a dues proves 
de la Copa Espanya. D’altra 
banda, en Júnior a Masquefa 
va guanyar Adrià Franquesa 
(UCV Bikesports) i també 
hi va haver podis en Màsters 
30 de David Álvarez (Cicles 
Vic), segon, i Enric Bau (CC 
Calma), tercer, i en Màsters 
40 de Marc Clapés (Corvi), 
segon.
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A tot arreu se’n fan, de bolets, quan plou!

Aquesta dita, tan del temps que 
som ara, ens permet il·lustrar la 
finestra d’oportunitat que ha vist 

el consistori de Gurb per decidir-se a impulsar un 
homenatge a la persona segurament més famosa 
del seu municipi: Pere Casacuberta i Camps.

La seva fama, potser no cal ni dir-ho, la va acon-
seguir fent-se seu el títol de campió mundial en la 
difícil especialitat de cros, el ja llunyà 1984, en el 
circuit d’un hipòdrom de New Jersey, tot i que el 
títol de l’exposició que li dediquen aprofiti el que 
es va fer córrer ja des de bon principi: “Pere Casa-
cuberta, el gurbetà que conquerí New York”. 
Un títol aquest que remarca la importància del fet, 
tal com pertocava.

Jo hi era, allà, com a única periodista catalana 
acreditada –gràcies a EL 9 NOU, precisament– i 
ja us podeu imaginar que, de cop i volta, se’m va 
girar molta feina. Tothom volia saber qui era, d’on 
venia, què desitjava, com era que corria tant aquell 
xicotàs amb aires de pagès (i amb molta honra) 
que va ser, i això encara té més mèrit, el darrer 
guanyador blanc d’un campionat del món de cros.

L’expectació al voltant de la figura del pagès 
volador va créixer com els bolets en una tardor 
que hagi rebut la pluja quan toca. Tothom se’n feia 
creus, de la seva gesta, i la seva rebuda a casa i tot 
el que es va esdevenir en els propers dies i setma-
nes va sobrepassar qualsevol altra que s’hagués 
viscut en l’atletisme català. I les promeses que van 
fer-li les institucions del moment, per tal d’arre-
glar-li la vida i que no hagués de compaginar els 
entrenaments amb la feina de pagès i a la fàbrica 
d’embotits on treballava per complementar el 
sou, van ploure com aigua de maig. Però, dissor-
tadament, es van quedar en això, promeses... i el 
noi no va poder deixar la feina, i el fat, en el seu 
pitjor aspecte, es va presentar en la forma d’una 
vagoneta plena de 400 quilos de cansalada que se 
li va llançar al damunt, lesionant-lo de tal manera 
que no va poder acomplir la profecia que deia que 
estava destinat a arribar a l’Olimp de l’atletisme 
de fons. I és que ja ho tenen això, de vegades, 
els polítics: prometen i prometen i a l’hora de la 
veritat tot és lent o, encara pitjor, es queda en foc 
d’encenalls.

Del que hauria pogut arribar a fer en Pere, si la 
vida li hagués canviat i les institucions del país 
haguessin estat a l’alçada, donant-li suport tal com 
tocava, ens en podria parlar el seu entrenador i 

factòtum, Josep M. Vilà, però va traspassar ja fa 
molts anys sense haver pogut acompanyar en el 
seu camí de glòria l’atleta que el tenia fascinat per 
la seva força i caràcter. Una pena pel club que el 
va veure créixer i al qual va fer créixer, la mort de 
Pep Vilà, al qual encara recordo corrent com un 
llamp, com no ho havia fet en sa vida, de banda a 
banda de l’hipòdrom animant en Pere mentre veia, 
emocionat, com s’acomplia el somni de la seva 

vida. Va poder ser allà, a peu de pista, perquè algu-
na bona ànima li va deixar un pitet de fotògraf, 
que els americans ho vigilaven molt, que no hi 
hagués qui no hi havia de ser a dins del circuit.

Però tot arriba en aquesta vida, si és que no ens 
morim abans. Al cap d’anys i panys, i responent a 
una proposta que feia molt de temps que duia de 
cap un grup de gent arriada, molt amiga del nostre 
protagonista, l’actual Ajuntament de Gurb va deci-

dir posar fil a l’agulla i prendre’s molt seriosament 
l’oferta que els feia a través d’ells el seu famós 
conciutadà, que era, ni més ni menys, que cedir 
al poble de Gurb el total del seu fantàstic llegat 
esportiu.

Queia pel seu propi pes que un dia o altre s’ha-
via de fer una cosa com aquesta, un homenatge 
amb cara i ulls a una figura de l’esport gurbetà 
com no n’hi ha hagut altra, i la bona gent del con-
sistori va dreçar les orelles quan aquell grup de 
gent va presentar la seva proposta, i s’ho va mirar 
de bon ull, disposada a donar-li endreça i posar fi 
a una situació incòmoda que feia massa temps que 
durava. 

Els anys havien anat passant i hi havia hagut 
sempre un sis o un as per posposar el que queia 
pel seu propi pes que calia fer, però a la fi, al cap 
de 37 anys, que es diu de pressa, s’ha fet el fet i 
serà una jornada històrica la que es viurà aquest 
mateix divendres, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, 
al Teatre del Molí de l’Esperança.

L’Ajuntament de Gurb ha posat tota la carn a la 
graella i la feinada feta pel grup de suport d’en 
Pere lluirà de la millor manera possible en un 
entorn fantàstic fins al mes de febrer, per ser visi-
tada per tothom que tingui interès a conèixer més 
a fons què va representar aquest pagès que corria 
com una llebre i que va enlluernar el món. 

Des d’aquí us animem a venir aquest divendres a 
la inauguració d’aquesta completíssima exposició 
multimèdia que vindrà precedida per una taula 
rodona molt interessant; a en Pere l’acompanya-
ran ni més ni menys que Carme Valero (declarada 
pels mitjans l’atleta espanyola més important del 
segle XX), Elena Congost (campiona paralímpica 
de marató en els darrers Jocs), José Manuel Abas-
cal (el migfondista que va plantar cara als millors 
atletes mundials de l’especialitat en els anys 80-
90, Sebastian Coe i Steve Ovett) i Melcior Mauri 
(un ciclista osonenc acaparador de títols). Tots 
ells vindran a Vic per l’amistat que tenen amb el 
noi de Gurb i ens delectaran amb les seves histò-
ries d’esportistes d’elit, moderats uns i altres per 
un dels periodistes nostrats i, també, com no, amic 
d’en Pere: Ramon Besa.

Com que encara tenim la Covid cuejant, cal 
registrar-se per ser partícips de l’acte, o bé per 
telèfon al número 93 886 01 66 o bé per correu 
electrònic a l’adreça <ajgurb@gurb.cat>, tot i que 
segurament allà també s’acceptaran inscripcions 
de darrera hora, si encara hi ha places lliures.

Per fi podrem llançar les campanes al vol i fes-
tejar com es mereix aquesta figura tan nostrada i 
estimada. Llarga vida a en Pere! 

Mercè Masnou   
Escriptora
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L’expectació al voltant de la 
figura del pagès volador va 

créixer com els bolets en una 
tardor que hagi rebut la pluja 

quan toca

El Club Atlètic Vic triomfa al Campionat de 
Catalunya de cros per clubs

Sant Antoni de Calonge El Club Atlètic Vic va aconseguir el cap de setma-
na passat classificar el seu equip Sènior femení i el Sub-16 per al Campionat 
d’Espanya de cros per clubs que es farà a Santiponce (Sevilla) el proper 21 
de novembre. Aquests dos equips s’afegeixen al de relleus mixtos que ja va 
obtenir la plaça al mes de febrer. Els últims bitllets van arribar diumenge a 
Sant Antoni de Calonge, on es disputava el Campionat de Catalunya de cros 
per clubs. El Sènior femení va ser subcampió (a la foto) amb 76 punts, per 
darrere l’Avinent Manresa (21) i davant del JAB Berga (82) en una dura lluita 
fins a l’última volta. L’equip va estar integrat per Laia Andreu (novena), Jana 
Aguilar (dissetena), Anna Pallarès (vint-i-tresena), Erola Bisquert (vint-i-sete-
na) i Laia Aguilar (trenta-tresena). El Sub-16, per la seva banda, va ser quart 
per darrere el FC Barcelona, el Canovelles i el Sabadell amb l’equip format 
per Roger Pont, Martí Costa, Ramon Pujol i Guillem Ordeix. El Sènior masculí 
també va quedar prop del podi, va ser cinquè, amb un equip format per Marc 
Traserra, Dani Bordallo, Albert Ballús, Jordi Paradera, Albert Fumanya i Pep 
Freixa. També van aconseguir bons resultats els equips de la base. El Sub-14 
femení es va proclamar campió de Catalunya i el masculí va ser subcampió. En 
Sub-12, el masculí va acabar quart i el femení, onzè, mentre que en Sub-10, el 
masculí va ser quart i el femení, cinquè. 
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Sant Quirze de Besora

Esther Rovira

Va començar com a diversió 
ara fa tres anys en un bar i 
des de llavors no ha parat de 
fer passos endavant. Primer 
van descobrir i disputar les 
primeres lligues, després van 
anar augmentant el nombre 
de jugadors i aquesta tardor 
han acabat inaugurant un 
local propi a la part baixa 
del restaurant El Túnel de 
Sant Quirze de Besora cons-

tituïts com a Club de Dards 
del Bisaura. L’esport de la 
diana viu un moment dolç 
en aquesta zona i l’entitat 
ja té una cinquantena de 
socis, una quarantena de 
col·laboradors que els fan 
aportacions i el suport de 
l’Ajuntament de Sant Quirze 
per continuar amb la seva 
progressió.

“El segon any, és a dir l’any 
passat, ja érem dos equips i 
uns tretze jugadors en total, 
i al veure que hi havia més 

gent interessada vam decidir 
buscar un local propi per no 
dependre de ningú”, explica 
el vicepresident del club, 
Adrià Soler. L’entitat té al 
capdavant David Noguera, 
que va iniciar-se en el món 
dels dards a Ripoll, on ja fa 
anys que hi ha molta afició, 
i va portar-la cap al Bisaura. 
“Ens enfrontem sobretot 
contra els de Ripoll i els 
d’Olot, que són els llocs més 
propers on es juga a dards, 
però també amb equips d’ar-

reu de Catalunya”, detalla 
Soler, que afegeix que han 
buscat referències d’altres 
clubs osonencs per conèixer 
la seva trajectòria i establir-
hi vincles, però no els han 
trobat. Els partits es dispu-
ten com en altres esports una 
setmana com a locals i l’altra 
com a visitants, i si se supera 
un màxim de quilòmetres de 
distància també juguen en 
línia. “Són deu partides en 
total, cinc de les quals al 501 
i cinc més al cricket, els dos 

Oriol Casany, 
campió de Catalunya 
d’enduro Sènior B 2T

Calders El Campionat de 
Catalunya d’enduro va posar 
el punt final el cap de setma-
na passat a Calders, amb una 
última prova on van parti-
cipar més de 130 corredors. 
El pilot de Calldetenes Oriol 
Casany (Mc Riuprimer Gas 
i Rocs) va acabar en tercera 
posició la cursa i després de 
sumar els punts de les cinc 
cites del certamen d’en-
guany va resultar campió de 
Catalunya en la categoria 
Sènior B 2T. Casany va sumar 
un total de 111 punts, 24 més 
que el segon classificat, Èric 
Garcia. En Sènior C 2T el 
campió ha estat Roger Seca-
nell (Mc Moianès) i en Fèmi-
nes la pilot afincada a Osona 
Mireia Badia finalitza en 
segona posició tot i no haver 
participat a totes les proves. 

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

Un grup de jugadors, dissabte al nou local del club de Sant Quirze

El Bisaura s’aficiona als dards
Creixen a Sant Quirze amb un local propi i una cinquantena de socis

jocs més habituals d’aquest 
esport”, comenta el vicepresi-
dent. Actualment tenen tres 
equips en competició i uns 
vint-i-cinc jugadors, “però la 
setmana passada ja va sortir 
la idea de fer un equip ínte-
grament femení perquè ara 
som mixtos, o sigui que anem 
creixent”. Soler ho atribueix 
a la pandèmia i a les restric-
cions que ha comportat. “El 
futbol, per exemple, va parar 
però en canvi aquí com que 
es juga amb distància vam 
poder anar fent i molta gent 
va començar a venir”, recor-
da. El seu objectiu, de fet, ja 
és aquest i “estem molt con-
tents perquè a la inauguració 
va venir molta més gent de la 
que ens esperàvem”. 

Aquest augment de prac-
ticants és el que creuen que 
amb el temps els portarà 
bons resultats esportius 
–ja ostenten un primer i un 
segon llocs a Segona Divi-
sió– i això els permetrà fer el 
salt a la Lliga Catalana amb 
garanties. “Ara juguem amb 
punta de plàstic però l’any 
que ve farem el canvi a les de 
ferro, que són les de la fede-
ració. Gràcies al suport dels 
col·laboradors ja tenim les 
dianes i estem preparats per 
competir-hi”, avança Soler. 
Disposar d’un local propi els 
permet augmentar també 
les hores de preparació que 
són claus per perfeccionar la 
tècnica. “És un esport on has 
d’entrenar moltes hores per 
fer-ho bé. Pots estar tirant 
un mes seguit però si pares 
uns dies és com si comences-
sis de zero”, apunta. 

A ells de ganes de continu-
ar millorant la punteria en 
aquest esport amb orígens 
als pubs del Regne Unit no 
els en falten i amb les bases 
que han posat esperen anar 
situant el Bisaura al mapa 
dels dards de Catalunya.

El Chatarrin Team 
s’emporta el Català de 
regularitat Súper Sport
Reus La parella osonenca formada per 
José Luis Moreno i Sidru Noguera, més 
coneguts en el món dels ral·lis com a 
Chatarrin Team, es va proclamar el cap de 
setmana passat campiona de Catalunya 
de regularitat Súper Sport quan encara 
falten dos ral·lis per acabar la temporada. 
El tàndem de Sant Hipòlit de Voltregà va 
participar al Ral·li Costa Daurada Legend 
puntuable per al campionat català de 
regularitat Súper Sport (RSS) i regularitat 
Sport (RS), la qual ja van guanyar la tem-
porada 2019, on només els calia sumar 38 
punts per assegurar-se matemàticament 
el campionat, de manera que amb un sisè 
lloc en tenien prou. La prova va començar 
malament per a ells divendres, ja que en el  
primer tram van trencar el braç de l’amor-
tidor de darrere i van caure fins a la quar-
ta posició provisional del dia. L’endemà 
van poder reparar el vehicle i remuntar 
fins a la segona posició que els donava un 
nou títol català. 

El CP Lloriana 
brilla a l’Estatal de 
figures obligatòries

Barcelona El Club Patí Llo-
riana continua amb els seus 
bons resultats cada vegada 
que surt a pista i el cap de 
setmana passat no va ser 
una excepció. Les patinado-
res del club de Sant Vicenç 
van participar al Campionat 
d’Espanya de figures obliga-
tòries i van sumar tres nous 
podis. En categoria Cadet, 
Bet Cunill es va proclamar 
subcampiona d’Espanya amb 
una puntuació de 67,700, 
a només 0,20 punts de la 
campiona, Abril Caliz, del 
Molins de Rei. Darrere seu 
hi va quedar la seva compa-
nya de club Maria Reixach 
amb 65,300 punts. El tercer 
podi se’l va adjudicar Noa 
Térmens en categoria Júnior, 
on va ser tercera amb una 
puntuació de 50,500.
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 Agenda esportiva

ATLETISME

BÀSQUET

Primera Catalana. Grup 3
Tona-Ceset (dg. 19.00h)
CB Vic-UVic 2-Pineda Mar 
(ds. 16.00h)

Segona Catalana. Grup 2
Tordera-Torelló (ds. 16.00h)
Ripoll-Vilafant (dg. 17.45h)
Salt B-Vilatorta (dg. 18.45h)

Tercera Catalana. Grup 4
Llinars-CB Vic-UVic 3 (dg. 18.00h)
Tona B-St. Gervasi 2 (ds. 19.30h)

Sènior B. Grup 1
Centelles-Tona-Cabrils 
(ds. 16.00h)
Calella-Vilatorta (ds. 17.45h)

Sènior Girona. Grup 1
Palamós Blau-Soldatal Campdevànol 
(dg. 16.00h)
Ripoll B-Palafolls (ds. 20.00h)

Sots-25 A. Grup 1
Roda-Ceissa (ds. 18.15h)
Torelló-Caldes (ds. 12.00h)

Sots-25 B. Grup 1
Teià-Manlleu (ds. 16.30h)

Sots-21 Nivell A-2. Grup 2
Tona-Regina Carmeli (ds. 16.00h)
CB Vic-UVic-Cabrera (dg. 10.45h)

Femení Primera Catalana. Grup 1
St. Cugat Negre-Femení Osona 
(dg. 12.00h)

Femení Tercera Catalana. Grup 4
Manlleu-Esparreguera (ds. 19.15h)
Roda-Vilatorrada (dg. 16.30h)

Femení Tercera Catalana Girona. 
Grup 2
E. Figueres-Soldatal Campdevànol 
(ds. 17.30h)

Femení Sènior. Grup 4
Mataró Maresme-Femení Osona B 
(ds. 16.00h)
Tona B-La Garriga (ds. 17.45h)

Femení Sots-25. Grup 1
St. Pol-Femení Osona C 
(ds. 17.30h)

BEISBOL

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

BITLLES CATALANES

Lliga de Barris de Vic. Diumenge, 
a les 10 del matí, a Sant Miquel 
Xic. Tercera jornada.

FUTBOL

Segona Catalana. Subgrup 1A
Roses-Camprodon 
(dg. 17.00h)

Grup 6
St. Julià Vilatorta-Malgrat 
(ds. 16.00h)
Llavaneres-Taradell (ds. 17.00h)
Cirera-OAR Vic (dg. 12.00h)
Cardedeu-Gurb (dg. 12.15h)
Unif. Sta. Perpètua-Torelló 
(dg. 12.30h)

Tercera Catalana. Grup 5
St. Feliu Codines-Aiguafreda 
(dg. 12.00h)
Sta. Eugènia-Ol. La Garriga 
(ds. 16.00h)
Castellterçol-Borgonyà 
(dg. 12.15h)
St. Vicenç-Roda de Ter (ds. 17.00h)
Pradenc-Centelles (dg. 17.00h)
Seva-Folgueroles (dg. 16.30h)
Tona B-Moià (dg. 15.45h)
Navàs B-Voltregà (dg. 16.30h)

Grup 19
Campdevànol-Hostoles 
(ds. 16.00h)
Les Planes-Abadessenc 
(ds. 16.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Corcó-Sta. Eugènia B (ds. 16.00h)
Torelló B-Cantonigròs (ds. 16.00h)
Voltregà B-La Gleva (ds. 16.00h)
Vinyoles-Calldetenes (ds. 17.00h)
Vic Riuprimer B-Taradell B 
(ds. 15.15h)
Ribetana-St. Quirze Besora 
(ds. 16.00h)
Montesquiu-Santperenca 
(ds. 16.00h)

Grup 4
Tona C-St. Julià B (ds. 16.30h)
St. Miquel -Balenyà At. 
(ds. 16.00h)
Riudeperes-OAR Vic B (dg. 16.00h)
Taradell C-St. Hilari (dg. 16.00h)
Gurb B-Figaró (dg. 12.00h)
St. Feliu Codines B-Collsuspina 
(ds. 18.00h)
Ol. La Garriga B-Viladrau 
(ds. 16.00h)

Grup 27
La Canya-Ripoll 
(dg. 17.00h)

Juvenil Lliga Nacional. Grup 7
Manlleu-Cornellà B 
(ds. 17.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Vic Riuprimer B-St. Gabriel B
(dg. 11.30h)
Torelló-FUE Olot 
(dg. 16.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
Voltregà-Vall d’en Bas 
(ds. 19.00h)
Tona-FUE Vic (dg. 17.00h)
La Pera-OAR Vic (ds. 16.00h)

Grup 6
FUE Vic B-EF Mataró B 
(ds. 18.00h)

Femení Amateur F7. Grup 4
Penya Bons Aires-Vall del Ter 
(ds. 18.00h)
Corcó-PE Montagut 
(ds. 18.30h)

Grup 6
Pradenc-Badia del Vallès 
(ds. 16.00h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
EFS Ripoll-Padre Damián 
(ds. 18.00h)

Segona Nacional
St. Feliu Codines-Centelles 
(ds. 17.00h)

Primera Territorial
Centelles B-Cadaqués (ds. 17.45h)
Centelles C-Can Llong B 
(ds. 19.00h)

Divisió Honor. Grup 1
Castellar-Manlleu (ds. 19.45h)

Segona Divisió. Bcn 1
Castellterçol-Sta. Perpètua 
(ds. 18.00h)
Aiguafreda-Ciutat Mataró B 
(ds. 18.00h)
Prats Lluçanès-Racing Pineda 
(ds. 19.00h)

Tercera Divisió. Bcn 2
Llinars-Manlleu B (ds. 19.00h)

Bcn 11
Santpedor B-Moià (ds. 16.15h)

Femení Lliga Nacional. Barcelona
Egara-Centelles (ds. 16.00h)
Ripoll-Teià (dg. 12.30h)

Femení Segona Divisió. Bcn 1
Vilamajor-Manlleu (dg. 12.00h)

Bcn 2
Babar-Manlleu B 
(dg. 13.00h)

HANDBOL

Tercera Divisió. Grup B
Cardedeu B-Vic 
(ds. 19.00h)

HOQUEI

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

Grup B
Igualada-Tona 
(dg. 18.10h)
Manlleu B-Barça 
(ds. 16.30h)

Primera Catalana. Grup 1A
Voltregà C-St. Feliu (dg. 11.15h)

Grup 2A
CP Vic B-Roda (dv. 21.45h)

Horta-Ripoll (ds. 19.00h)

Segona Catalana. Grup 2A
Jonquerenc-Centelles (ds. 19.55h)
Blanes-Taradell B (ds. 19.00h)

Grup 2B
Roda B-Ripoll B 
(ds. 19.15h)
Tona B-La Garriga 
(dv. 21.45h)

Tercera Catalana. Grup 3A
Farners-Taradell C 
(dg. 12.00h)
Vilassar B-Roda C 
(ds. 21.00h)

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

Grup B
Manlleu B-Vila-sana 
(dg. 19.00h)

Femení Primera Catalana
Tona-Roda 
(ds. 17.45h)
Voltregà C-CP Vic 
(dg. 16.00h)

PÀDEL

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

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

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

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

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

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

Homenatge a Pere Casacuber-
ta. Divendres, de 2/4 de 7 de la 
tarda a les 9 del vespre, es farà 
la inauguració de l’exposició 
multimèdia “Pere Casacuberta i 
Camps: el gurbetà que conquerí 
New York”, dedicada a l’atleta 
local Pere Casacuberta. L’expo-
sició recull imatges, documents 
i altres elements relacionats 
amb la trajectòria esportiva 
de l’atleta, i especialment amb 
la seva fita més important: el 
Campionat del Món de cros 
Júnior que va guanyar l’any 
1984 a New York. L’exposició 
s’inaugurarà amb una taula 
rodona moderada pel perio-
dista Ramon Besa i en la qual 
participaran: Pere Casacuberta, 
campió del món de cros Júni-
or; Elena Congost, campiona 
olímpica de Marató en els Jocs 
Paralímpics de Rio de Janeiro 
(2016); José Manuel Abascal, 
primer medallista olímpic 
d’atletisme en pista als jocs 
de Los Angeles (1984); Carme 
Valero, considerada la millor 
atleta espanyola del segle XX, 
dues vegades campiona del món 
de cros, i Melcior Mauri, gua-
nyador d’una Vuelta Ciclista a 
Espanya (1991).

Lliga EBA. Grup C-3
CB Vic-UVic-A. Moncayo 
(ds. 20.15h)

El CB Vic es vol retrobar amb la 
victòria davant l’Azulejos Mon-
cayo, rival directe en la zona 
mitjana de la classificació, per 
no allunyar-se de la part alta. 
Els vigatans jugaran dissabte a 
1/4 de 9 del vespre davant de la 
seva afició.

1a cronoescalada Sant Adju-
tori. Diumenge, de 9 del matí 
a 1 del migdia, a Sant Adjutori 
d’Olost. Categories de 8-12, 13-
15, 16-18, +18 i Veterans +45.

Primera Catalana. Grup 2
Tona-St. Cugat (ds. 15.30h)
Vic-Júpiter (ds. 16.00h)
Sabadell Nord-Vic Riuprimer 
(dg. 11.30h)
Santboià-Manlleu (dg. 12.00h)
En directe per FCF TV

El Tona obrirà la jornada dissab-
te a 2/4 de 4 de la tarda rebent 
el Sant Cugat per intentar 
sumar tres punts més i esperar 
la punxada del Can Vidalet per 
ser líder en solitari. Mitja hora 
més tard, el Vic rebrà el cuer 
de la classificació, el Júpiter, i 
buscarà una nova victòria entre 
els primers classificats. El Vic 
Riuprimer voldrà trencar la 
ratxa negativa diumenge a 2/4 
de 12 del migdia al camp del 
Sabadell Nord, rival directe en 
la zona baixa de la classificació. 
Mentre que el Manlleu tancarà 
la jornada dels equips osonencs 
diumenge al migdia al camp del 
Santboià. Els manlleuencs volen 
sumar tres punts més davant 
un rival que suma els mateixos 
punts i per seguir una setmana 
més entre els quatre primers 
classificats.

Femení Primera Nacional. 
Grup 3
Europa-Vic Riuprimer 
(dg. 17.00h)

El Vic Riuprimer femení visita-
rà el líder en la vuitena jorna-
da de la Lliga. Les osonenques 
buscaran la sorpresa i derrotar 
l’Europa, que suma ple de vic-
tòries, diumenge a les 5 de la 
tarda, per mantenir-se en la 
zona noble de la classificació.

OK Lliga Plata Sud
CP Taradell-St. Just (ds. 18.00h) 
CP Vic-Patín Raspeig 
(ds. 19.30h)

El CP Taradell es vol refer de la 
derrota a la pista del Rivas Las 
Lagunas i dissabte a les 6 de la 
tarda buscarà la victòria davant 
el Sant Just. Els taradellencs no 
es volen desenganxar dels pri-
mers classificats davant d’un 
rival que encara no coneix la vic-
tòria. El partit es podrà seguir 
en directe per EL 9 TV. Per altra 
banda, el CP Vic vol sumar tres 
punts més davant el cuer de la 
classificació, el Patín Raspeig. 
El partit es disputarà a Vic dis-
sabte a 2/4 de 8 del vespre i els 
vigatans intentaran seguir la 
bona ratxa per escalar posicions 
en la classificació.

OK Lliga Femenina
Las Rozas-Martinelia Manlleu 
(ds. 16.00h)
Voltregà Stern Motor-Igualada 
(ds. 17.30h)
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Resultats i classificacions

    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 
   

Els representants del CT Vic, amb els trofeus de campions i subcampions

Diversos jugadors del Club Ten-
nis Vic van participar el darrer 
cap de setmana al torneig Pere 
Masip. D’entre els resultats 
destaca un títol de campió i tres 
subcampionats.

La victòria va ser per a Pere 
Prat, que es va proclamar gua-
nyador de la categoria Cadet 
masculí amb un resultat de 

6/2 i 6/4 davant el cap de sèrie 
número 1 del torneig, Bruno 
Sánchez. A la categoria Aleví 
femení, Júlia Sureda (núm. 3) 
va quedar finalista del campio-
nat. A la final es va enfrontar a 
la cap de sèrie núm. 2, Liliana 
Chetry. El resultat va ser de 4/6, 
7/6 (5) i 11-9. Àlex Puigdollers 
també va quedar finalista de 

la categoria Aleví individu-
al masculí al perdre la final 
contra Marc Subirana per 6/3 
i 7/5. Carlota Vilà, cap de sèrie 
núm. 1 del torneig, va quedar 
finalista. Finalment, a la final de 
la categoria Infantil femení es va 
enfrontar a Natàlia Madrid, amb 
qui va caure després d’un dis-
putat partit per 3/6, 6-3 i 10-4. 

Petanca

SEGONA DIVISIÓ. GRUP 3

Estalvis Cardedeu, 6 - Amics de Balenyà, 10
St. Pol Mar B, 8 - Bellavista-Franq., 8
Casc Antic Montgat, 3 - Can Bassa, 13
St. Cebrià Vallalta, 9 - Llinars At., 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pLlinars At. ..................7 5 1 1 71 41 16
 2.- rCan Bassa ...................7 4 2 1 68 44 14
 3.- St. Cebrià Vallalta .......7 4 1 2 59 53 13
 4.- Amics de Balenyà ...... 7 4 0 3 56 56 12
 5.- sEstalvis Cardedeu .....7 3 0 4 53 59 9
 6.- sSt. Pol Mar B ..............7 2 2 3 57 55 8
 7.- qBellavista-Franq. .......7 2 1 4 53 59 7
 8.- qCasc Antic Montgat ..7 0 1 6 31 81 1

QUARTA DIVISIÓ. 
GRUP 13

Canovelles B, 9 - Can Borrell, 7
Roda de Ter - La Torreta, sr.
Roca-Palmera, 7 - Can St. Joan, 9
Quatre Barres - Centre Font Verda, sr.

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pCanovelles B ..............7 6 1 0 78 34 19
 2.- rCan Borrell .................7 5 0 2 73 39 15
 3.- Can St. Joan ..................7 4 1 2 64 48 13
 4.- Centre Font Verda.......6 3 0 3 42 54 9
 5.- sQuatre Barres ............6 2 2 2 49 47 8
 6.- sRoda de Ter ............. 6 2 0 4 38 58 6
 7.- qRoca-Palmera .............7 1 1 5 49 63 4
 8.- qLa Torreta ...................6 0 1 5 23 73 1

Voleibol

SEGONA DIVISIÓ. GRUP B

Olot, 3 - Calldetenes, 0
Farners - Tiana, sr.
Girona, 3 - Blanes, 0
Descansa: Caldes Malavella

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona ...............................5 5 0 15 2 10
 2.- Caldes Malavella .............5 4 1 12 6 9
 3.- Olot ...................................5 2 3 10 9 7
 4.- Tiana .................................3 2 1 7 4 5
 5.- Farners ..............................3 1 2 3 7 4
 6.- Blanes ...............................4 0 4 0 12 4
 7.- Calldetenes .................... 3 0 3 2 9 3

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ 
GRUP B

Cubelles, 0 - Prat B, 3
Girona, 3 - Escola Elisabeth, 1
Panteres Grogues B, 3 - Salle Bonanova, 1
Torelló, 3 - Vilafranca Negre, 0

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Panteres Grogues B .........6 6 0 18 5 12
 2.- Prat B ................................6 5 1 17 6 11
 3.- Girona ...............................6 3 3 13 12 9
 4.- Cubelles ............................6 3 3 11 12 9
 5.- Salle Bonanova ................5 3 2 12 10 8
 6.- Escola Elisabeth...............5 2 3 7 9 7
 7.- Torelló ........................... 6 1 5 8 15 7
 8.- Vilafranca Negre .............6 0 6 1 18 6

FEMENÍ QUARTA DIVISIÓ. 
GRUP F

Les Franqueses, 3 - Taradell, 0
Manresa B - Premià de Dalt, sr.
Descansa: Andorra, Igualada B

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Les Franqueses ................5 5 0 15 0 10
 2.- Taradell ......................... 5 3 2 9 8 8
 3.- Premià de Dalt .................3 2 1 6 4 5
 4.- Andorra ............................4 1 3 4 9 5
 5.- Igualada B ........................4 1 3 3 11 5
 6.- Manresa B ........................3 0 3 4 9 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

(ds. 11.00h)

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

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

PETANCA

Segona Divisió. Grup 3
Bellavista-Franq.-Amics de Balenyà 
(dg. 9.00h)

Quarta Divisió. Grup 13
Roda de Ter-Canovelles B 
(dg. 9.00h)

RUGBI

Divisió Honor. 

Grup 4
Osona RC-GEiEG 
(ds. 16.00h)

Grup 5
Begues-Ripollès RC 
(ds. 17.00h)

TENNIS

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

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

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

TENNIS TAULA
Intercomarcal
Torelló B-Torelló A
Girbau Vic TT B-Arbúcies
St. Quirze Besora-Roda de Ter
Tona-SQS-St. Hilari
Mont-rodon-Girbau Vic TT

VOLEIBOL

Segona Divisió. Grup B
Girona-Calldetenes 
(ds. 16.00h)

Femení Tercera Divisió. Grup B
Prat B-Torelló 
(ds. 19.00h)

Amateur Mixt. Grup D
St. Quirze Verd-Sta. Eugènia
(dg. 16.00h)
Panteres Gro. C-Calldetenes Negre 
(dg. 11.30h)

Grup E
Taradell-Calldetenes Groc
(dg. 18.00h)

El CT Vic organitza un any més la 
caminada del club. Enguany serà 
el proper diumenge, 14 de no-
vembre. En aquesta nova edició, 
el millor mirador de Sau en serà 
el protagonista, concretament el 
Roc del Migdia.

La caminada començarà a les 
8 del matí, amb la trobada de 
tots els participants a les instal-
lacions del CT Vic, on s’esmorza-
rà coca amb xocolata. Tot seguit, 
els caminadors es desplaçaran 

fins al lloc de trobada, l’aparca-
ment ubicat a 100 metres del 
Coll de Terrades, on a 2/4 de 10 
del matí començarà la camina-
da. La tornada a l’aparcament 
serà entre la 1 i les 2 del migdia, 
i l’esmorzar de mig matí anirà 
a càrrec de cadascú. Serà una 
caminada social apta per a tot-
hom amb l’objectiu de conèixer 
indrets del nostre voltant d’allò 
més espectaculars amb només 
una ruta d’uns set quilòmetres.

Bon paper dels jugadors del Club 
Tennis Vic al Pere Masip

El 14 de novembre es farà  
la caminada del CT Vic

Torneig ITF de Torelló. Aquest 
cap de setmana es disputaran 
les finals del Torneig ITF Men’s 
World Tennis Tour - Torneig 
Internacional Vila de Torelló a 
les instal·lacions del Club Ten-
nis Torelló. Dissabte hi haurà 
les finals de la competició de 
dobles i diumenge, les finals de 
la competició individual.

European Champions League
Girbau Vic TT-Metz TT 
(dv. 20.00h)
Girbau Vic TT-Novi Sad 
(ds. 13.00h)
SKST PLUS Hodonin-Girbau 
Vic TT (dg. 13.00h)

Aquest cap de setmana, el Gir-
bau Vic TT disputarà la primera 
concentració de la Champions 
League Femenina amb tres par-
tits. Divendres jugarà davant el 
Metz; dissabte, del Novi Sad, i 
diumenge, amb el Hodonin.
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Vic

Miquel Erra

Fugir de 

Moda actual, 
arrel centenària
La botiga de moda Casablanca, del carrer Manlleu de Vic, 

arriba als 100 anys amb tres generacions de la família Molist

La botiga de moda Casablanca, 
de Vic, se suma enguany al selec-
te grup dels establiments comer-
cials centenaris de la ciutat, un 

‘club’ que actualment només con-
formen una vintena de botigues. 
Els protagonistes, tres generaci-
ons de la família Molist.

El 600 a l’aparador
Vic Els primers anys, 
Josep M. Molist, segona 
generació de la nissaga, 
feia encàrrecs amunt i 
avall de Barcelona amb 
la seva Lambretta, que 
carregava fins al cim. A 
partir dels anys 60 ja ho 
va fer amb el clàssic 600, 
que cada vespre aparcava 
al mateix vestíbul dels 
aparadors i el treia a pri-
mera hora del matí. Anèc-
dotes d’uns temps que 
avui aixequen somriures.

Una de les escenes, durant el recorregut que va tenir lloc dissabte passat

Montesquiu

M.E.

Els sagnants enfrontaments 
entre les famílies De Peguera 
i De Descatllar, en ple segle 
XV, marcaran un dels capí-
tols de la història del castell 
de Montesquiu. Aquells 
fets tràgics són rememo-
rats, amb un toc de misteri 
i molt d’humor, a través de 
Les malediccions del castell 
de Montesquiu, una visita 
teatralitzada de la companyia 
Teatre eSseLa que, després 
de l’aturada de l’any passat 
per la Covid, viurà aquesta 
tardor la seva quarta i últi-

ma temporada. En aquests 
quatre anys hi hauran passat 
més d’un miler d’especta-
dors.

L’espectacle, protagonitzat 
per Ferran Colom, Mire-
ia Illamola i Gisel·la Solà, 
comença amb una suposada 
conferència d’una experta 
en fets sobrenaturals, una 
tal Clara Sorribes (... i de 
Descatallar), exposant els 
“episodis estranys” que s’han 
anat succeint al castell els 
últims sis segles. Espectres, 
fantasmes i ànimes en pena 
campen per les estances de 
l’immoble, tal com el públic 
anirà comprovant rere les 

passes de Santiago Olivares, 
Yago, un estrafolari geperut 
convertit en guia del relat. 
La visita, recomanada per a 
majors de 8 anys, convida a 
algun espant puntual, però 
juga sobretot amb un humor 
a voltes absurd, a voltes des-
carnat. Un riure de por.

L’espectacle es va repre-
sentar dissabte i diumenge 
passat, amb tot l’aforament 
complet, i hi haurà noves 
sessions els dies 6, 7, 13, 14, 
20 i 21, a les 5 de la tarda, 
malgrat que bona part de 
les sessions ja estan plenes. 
Durant aquestes quatre tem-
porades hi hauran passat més 

Última temporada de ‘Les malediccions del castell de Montesquiu’, una 
visita teatralitzada a l’equipament, estrenada el 2017 per Teatre eSseLa

Riure de porRecreació d’un ‘altar 
de muertos’, en una 
visita guiada a la 
Divina Pastora, a Vic

Vic “Viatge per la cultura 
funerària d’aquí i d’allà”. És 
el títol d’una visita que el 
guia turístic Xavier Cervera 
ha organitzat per dissabte 
a la tarda a l’església de la 
Divina Pastora de Vic. A la 
primera part es recrearà un 
altar de muertos, un ritual 
funerari ancestral propi de la 
cultura mexicana; tot seguit, 
s’accedirà a l’espai d’enterra-
ment de l’antiga comunitat 
caputxina. El mateix Cervera 
també impartirà una visita 
guiada al cementiri de Vic 
aquest dissabte al matí, 
amb aforament ja complet; 
la tornarà a repetir el 27 de 
novembre, a les 11 del matí.

Vic

Miquel Erra

Fugir de les marques globals 
i les tendències repetitives; 
seleccionar peces d’estils 
diferents i amb personalitat, 
o apostar per proveïdors de 
proximitat que mantinguin 
processos de fabricació ètics. 
Són algunes de les claus que 
han permès que Casablanca, 
la botiga de moda del carrer 
Manlleu de Vic, hagi arribat 
amb bona salut als 100 anys 
de vida. “Vendre és inspirar 
confiança, crear proximitat; 
atendre al màxim de bé els 
clients i posar-nos al seu lloc 
per poder-los assessorar cor-
rectament”, defensen Carles 
Molist i Judit Seguranyes, 
tercera generació d’aquesta 
nissaga familiar de boti-
guers. Botiguers amb convic-
ció i per convicció.

Va ser Isidre Molist, avi 
d’en Carles, qui, juntament 
amb la seva mare, Concepció 
Farró, van adquirir el negoci 
de mans del seu cunyat i gen-
dre, respectivament, Ramon 
Rovira. Ho van formalitzar 
l’1 de gener de 1922. La 
botiga, però, ja havia obert 
un parell d’anys abans, ini-

ment passa a ser Casablanca, 
tot junt.

Carles Molist, tercera 
generació de la nissaga, 
entrarà a treballar-hi a par-
tir de 1988, amb tot just 19 
anys, i ara ja en fa 15 que 
en va assumir les regnes. La 
necessitat d’especialització 
va obligar a aparcar la venda 
de teixits a metres i apostar 

decididament per estar al 
dia de les noves tendències 
de roba d’home i de dona. 
Això va portar Carles Molist 
a visitar sovint fires d’àmbit 
nacional i internacional, 
“viatjant sol o amb compa-
nyia de botiguers d’arreu de 
Catalunya”. Des de principis 
dels anys noranta comparteix 
taulell amb la seva dona, 

A l’esquerra, Judit Seguranyes i Carles Molist, davant el vestíbul de la botiga, que encara conserva part del mobiliari original dels anys 50. A la dreta, un anunci de quan van obrir la primera botiga, davant de l’actual, i Josep M. Molist, a mitjans dels anys 60, atenent un client

cialment en un local situat 
davant per davant de l’actual. 
Es tractava d’una “sucursal” 
de la històrica Almacenes 
Rovira, que tenia la seu al 
carrer de la Fusina i estava 
especialitzada en camiseria, 
corbateria, gèneres de punt o 
roba de la llar. Precisament, 
l’aposta prioritària per les 
millors marques de roba 
de la llar van animar Isidre 
Molist i la seva dona, Rosa 
M. Casacuberta –que abans 
ja n’havia estat dependen-
ta– a rebatejar l’establiment 

com a Casa Blanca (llavors 
escrit per separat); això seria 
a partir de 1924. 

Als anys 30 també s’impli-
carà en el negoci el germà de 
l’Isidre, Josep Molist, sobre-
tot en funcions de venedor, 
tant a dins la botiga com pro-
veint a botigues, modistes i 
sastres d’arreu de la comarca, 
que recorria amb la bicicleta 
amunt i avall. L’arribada de 
la modista Madrona Bach, 
casada en segones núpcies 
amb Isidre Molist, reforçarà 
la secció de confecció, que 
es mantindrà activa fins als 
anys 70, per acabar desapa-
reixent.

L’any 1952 la família 
estrena nova botiga, ja en 
l’actual emplaçament. Al 
capdavant ja hi figurarà el 
fill del matrimoni fundador, 
Josep M. Molist. Durant uns 
anys compaginaran les dues 
botigues. L’any 1965 tam-
bé s’incorpora al negoci la 
seva dona, Pepita Sellabona, 
bona coneixedora del món 
dels gèneres de punt i que 
potenciarà especialment la 
venda de roba femenina. Als 
anys 70, pels efectes de les 
tendències comercials del 
moment, el nom de l’establi-
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Una de les escenes, durant el recorregut que va tenir lloc dissabte passat

d’un miler d’espectadors. 
Anteriorment, la mateixa 
companyia que dirigeixen 
Pep Tines i Cacu Prat ja 
havia dissenyat una altra 
ruta guiada, en aquest cas a 
l’entorn de la figura d’Emili 
Juncadella, l’últim propietari 
del castell. La intenció és 
renovar el muntatge de cara 
a la propera tardor. 

Aquestes visites teatralit-
zades són una de les dife-
rents activitats de projecció 
turística del castell, que actu-
alment treballa en un nou 
guió per a les visites guiades, 
amb la previsió d’estrenar-
les a principis de l’any que 
ve. Recuperada la normalitat 
després de la pandèmia, el 
parc preveu tornar a rebre al 
voltant de 50.000 visitants 
l’any, entre excursionistes i 
participants d’algunes de les 
activitats que s’organitzen.

Amb caràcter

Vic

M.E.

Modernitat no està renyit 
amb tradició. Aprofitant 
la commemoració del 
centenari la botiga ha fet 
alguns canvis decoratius, 
adaptant i transformant 
mobiliari de les prime-
res etapes, tot mirant de 
preservar-ne l’essència. 
De fet, algunes de les 
prestatgeries han estat 
rescatades del primer 
local. També bona part de 
la fusteria de l’aparador 
és encara de quan es va 
estrenar l’actual botiga, 
el 1952. “Les botigues 
donen caràcter als car-
rers i a la ciutat”, recorda 
Carles Molist, convençut 
que “si hem arribat al 
centenari, també ha estat 
gràcies a les bones boti-
gues que durant tota la 
història hem anat tenint 
al costat”. Tant ell com el 
seu pare –que va ser soci 
fundador de la primitiva 
CentreVic– s’han implicat 
a fons amb l’associacio-
nisme comercial de la ciu-
tat i, en el seu moment, 
van ser ferms defensors 
de la conversió en zona de 
vianants del carrer, un fet 
que va permetre que avui 
aquest cèntric vial hagi 
esdevingut un dels autèn-
tics epicentres comercials 
de la ciutat.A
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A l’esquerra, Judit Seguranyes i Carles Molist, davant el vestíbul de la botiga, que encara conserva part del mobiliari original dels anys 50. A la dreta, un anunci de quan van obrir la primera botiga, davant de l’actual, i Josep M. Molist, a mitjans dels anys 60, atenent un client

Judit Seguranyes, que hi ha 
aportat el seu bagatge en el 
món de la moda. 

El camí sempre l’han tin-
gut molt clar: “Buscar noves 
marques que potenciïn la 
sostenibilitat i la proximitat 
per tal de poder oferir tot 
allò més actual i diferenci-
ador del vestir actual”. En 
aquesta línia, han volgut 

donar preferència a les mar-
ques del país. “Actualment 
s’està recuperant la fabrica-
ció en llocs de tradició com 
Igualada i Mataró”, recorden 
com a exemple. També han 
posat valor en els productes 
fabricats amb materials sos-
tenibles, com el cotó orgànic 
o el plàstic reciclat.

Tots dos són conscients 

que part de l’èxit del petit 
comerç està en l’atenció per-
sonalitzada als clients, als 
quals se’ls ha de tractar “amb 
respecte, sinceritat i humili-
tat; saber-te posar en la seva 
pell”. La parella encara no 
sap si hi haurà una quarta 
generació familiar que els 
prengui el relleu, “però el 
pal de paller de la botiga els 

servirà sempre a les tasques 
de la seva futura vida i feina 
i això farà que, segueixi o no 
davant la gestió de la botiga, 
l’ADN de Casablanca 1921 
[nom comercial que utilitzen 
els últims anys] seguirà molts 
anys més”. De moment, la 
sotragada de la pandèmia els 
ha servit, indirectament, per 
entrar de ple en la venda en 

línia i la creació d’una pàgina 
web, a través de la qual tam-
bé tramiten enviaments a 
domicili, tot i defensar que la 
botiga física és i continuarà 
sent el “gran valor afegit” del 
petit comerç. “La feina a la 
botiga, si t’agrada, és mera-
vellosa; però t’hi has d’entre-
gar”, diuen. Passat, present i 
futur es donen la mà.

Lluïda Fira de les Bruixes a Sant Feliu

Sant Feliu Sasserra Tot i les previsions de 
pluja, finalment el temps va respectar la Fira 
de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, que 
després del parèntesi de la pandèmia dilluns 
va tornar a atreure centenars de visitants al 

poble. L’adequació de dos espais per evitar 
aglomeracions –un per a les parades al nucli 
antic i un altre per a les actuacions al camp 
del carrer dels Països Catalans– no va restar 
atractiu a una cita que, com el Ball de Brui-
xes de Viladrau, ret homenatge a aquest col-
lectiu de dones perseguides i ajusticiades.
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Calldetenes

Miquel Erra

La primavera de 2020, en 
ple confinament total per la 
pandèmia, Nandu Jubany es 
va veure obligat a tancar els 
restaurants i, com tothom, 
a recloure’s amb la família. 
Ell, però, va apostar per 
continuar cuinant i, des dels 
fogons de casa, compartir-
ho a les xarxes socials. Els 
vídeos es van fer virals i el 
seu compte a Instagram es 
va disparar de seguidors. 
Un any i mig després, el xef 
ha traslladat 80 d’aquelles 
receptes en línia en un llibre 
de gran format, autoeditat 
i amb il·lustracions del seu 
fill gran, l’Eudald. Aquest 
dimarts el va presentar, a 
Can Jubany, envoltat d’un 
reduït grup de familiars, 
amics i col·laboradors.

“A veure, com ho hem de 
fer tot això; no faig un llibre 
cada dia!”, exclamava Jubany 
amb l’habitual bonhomia 
mentre saludava els convi-
dats i començava a signar els 
primers exemplars. Receptes 
per compartir en família 
no és, només, un llibre de 
receptes. És el record d’una 
experiència inèdita, d’un 
moment vital trasbalsador. 
De fet, a Nandu Jubany li 
havien demanat sovint que 
escrigués un llibre amb les 
receptes del restaurant o 
sobre l’experiència d’orga-
nitzar events, “però sempre 
m’havia fet molt de respecte, 
per por de no estar a l’alçada, 
de no tenir coses noves a 
dir”. Per això, aquesta pri-
mera experiència editorial 
esdevé, per sobre de tot, el 
testimoni “d’un record, d’una 
vivència”; i al mateix temps, 

“la cirereta del pastís”. I és 
que, més enllà de l’autèntic 
“malson” que ha representat 
la pandèmia per tot, aquells 
dos mesos de confinament li 
van oferir un regal inesperat: 
“Un temps amb la família, 
que no hauríem tingut mai; 
vaig passar més hores amb 
els meus fills aquells dos 
mesos que en tota la seva 
vida”, bromejava. 

Més enllà de traslladar les 
receptes al paper, el llibre 
recorda la data i el perquè 
de cada plat i incorpora un 
enllaç, via QR, per reviure 
els vídeos casolans que anava 
penjant a les xarxes. Molts 
d’ells són plats d’arrel tra-
dicional, com un fricandó 
de vedella, unes cuixes de 
pollastre amb llimona o un 
confit d’ànec i amanida, que 
Jubany havia après de ben 
jove i que, en alguns casos, 

“feia anys que no cuinava”. 
No hi falten els plats que van 
arrossegar més likes, com els 
macarrons a la bolonyesa, 
l’entrecot de vaca amb tomà-
quets o el tàrtar de tonyina; i 
de postres, el celebrat pastís 

de formatge o el babà de 
brioix amb vainilla al rom 
cremat i el gelat de nata. 

Cada una de les 80 recep-
tes –“fàcils de fer”, animava 
Jubany– s’acompanya d’una 
guia del pas a pas il·lustrada 
amb dibuixos del seu fill 
gran, l’Eudald –els anava 
fent mentre veia els vídeos 
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A l’esquerra, Nandu Jubany i Anna Orte amb el seu fill Eudald; a la dreta, un moment de la presentació del llibre i, a sota, signant exemplars per a alguns dels convidats

del seu pare–. “L’he seguit, i 
m’agrada molt com dibuixa”, 
corroborava dimarts la nino-
taire Pilarín Bayés, una més 
entre els convidats. Eudald 
Jubany compagina des de 
petit la doble vena culinària i 
artística.

El llibre, de 400 pàgines, 
ha estat editat per la mateixa 
família, amb direcció d’art 
i disseny de Zoo Studio, 
Gerard Calm i Xevi Castells. 
Es ven a 39 euros i també es 
pot adquirir en línia, a través 
de la web del grup. “Aquest 
llibre està fet en agraïment 
a totes les persones i famí-
lies que ens hem trobat en 
aquest meravellós món de la 
cuina, cuinant i compartint 
tot l’amor que sentim per 
fer feliços els que seuen a la 
taula de casa nostra”, escriu 
Jubany en el pròleg. Can 
Jubany celebra aquests dies 
el 26è aniversari, recordava 
Anna Orte. La parella –“el 
seny i la rauxa”, deia ella– va 
obrir el restaurant l’any 
1995. Avui és el buc insígnia 
d’un potent grup gastronò-
mic que, més enllà del plaer 
de degustar, ara també convi-
darà a llegir... i a cuinar.

Cuinant amb Nandu Jubany
El xef de Can Jubany publica un llibre, il·lustrat per un dels seus fills, amb 80 receptes 
dels plats que cuinava via xarxes socials durant els dos mesos d’estricte confinament

El llibre, de 400 
pàgines, ha estat 

editat per la 
mateixa família

Castanyada a la 
Serra-de-senferm de 
Vic, aquest dissabte 

Vic El barri de la Serra-de-
senferm, de Vic, celebrarà 
la tradicional castanyada 
aquest dissabte. La festa 
començarà a 2/4 de 5 de la 
tarda amb una caminada 
popular, amb sortida des del 
mateix centre cívic. La difi-
cultat serà baixa i apta per a 
tots els públics. A partir de 
2/4 de 8 s’encendrà el foc per 
començar a rostir la botifar-
ra i les castanyes. El tiquet, 
que costava 5 euros i incloïa 
beguda i moscatell, s’havia 
de comprar anticipadament.

Dissabte s’inaugura la vuitena edició del Manlleu Galeria d’Art

Art en comerços buits

Manlleu

EL 9 NOU

Art i comerç tornen a donar-
se la mà a Manlleu a través 
del Manlleu Galeria d’Art 
(MGA), una iniciativa que, 
en la seva vuitena edició, 
recupera la plena presenciali-
tat. Així, la mostra s’inaugu-
rarà aquest dissabte, a partir 
de les 7 del vespre, amb una 
visita guiada als diferents 
espais intervinguts.

En aquesta ocasió seran 
vuit els artistes contempora-
nis, entre consolidats i emer-
gents, que ompliran d’art 
vuit locals comercials buits. 
L’objectiu de la mostra, un 
projecte transversal entre les 
regidories de Cultura i Pro-
moció Econòmica, és oferir 
l’oportunitat de gaudir de 
l’art i descobrir nous talents 
i, alhora, revitalitzar locals 
comercials desocupats, que 
estan en venda o lloguer.

Tot i recuperar la inau-
guració presencial, la MGA 
continua l’aposta per la digi-
talització de la mostra i, a 
banda de poder resseguir la 
ruta, ofereix la visita virtual 
a través d’un mapa interactiu 
mitjançant codis QR. El cap 
de cartell de l’edició d’en-
guany serà la participació de 
l’artista i dissenyador gràfic 
dels Estats Units Frank She-
pard Fairey, creador de la 
marca Obey.

El Consell de 
Joventut de Taradell 
celebra els 30 anys

Taradell El Consell de Joven-
tut de Taradell celebrarà 
dissabte els 30 anys de vida. 
Ho farà amb un sopar-casta-
nyada, la mateixa activitat 
amb què va arrencar l’any 
1991 amb l’objectiu de cana-
litzar totes les propostes 
d’activitats per als joves del 
municipi. El sopar començarà 
a les 9 del vespre i s’hi espera 
un centenar de persones, 
entre elles David Bigas, que 
en va ser el primer president. 
També es donarà relleu als 
membres de la junta. L.M.
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40 anys fent muntanya
Vic viurà aquest cap de setmana la 40a Fira de la Muntanya, amb total presencialitat però les entrades anticipades

L’escaladora de Torelló Aida Torres i el ‘rider’ de trial vigatà Martí Riera 

van ‘descobrir’ la passió pels seus esports a la Fira de la Muntanya

Bressol d’esportistes

Vic

Esther Rovira

Són dos dels esportistes oso-
nencs del moment i compar-
teixen inicis. La torellonenca 
Aida Torres i el vigatà Martí 
Riera van descobrir els seus 
esports en una visita a la 
Fira de la Muntanya quan 
eren petits i des de llavors 
no han deixat de progressar-
hi fins a aconseguir èxits 
internacionals, especialment 
aquest 2021. L’escaladora 
acaba de proclamar-se cam-
piona d’Espanya absoluta de 
bloc per arrodonir una tem-
porada on ha estat quarta al 

Campionat del Món Juvenil, 
segona a la Copa d’Europa 
de bloc Juvenil i segona tam-
bé al Campionat d’Europa i 
a la combinada, mentre que 
el rider de trial s’ha penjat 
la medalla d’or individual i 
per equips al Campionat del 
Món Júnior 20’’ i també ha 
estat campió d’Espanya.

“És un esdeveniment al 
qual tinc un amor especial i 
sempre és on m’agrada més 
participar”, confessa Torres, 
que va pujar les seves pri-
meres preses quan tenia 11 
anys a la xemeneia del Sucre. 
Enguany no faltarà com cada 
any a l’Open Bloc i també 

serà una de les participants 
a una taula rodona de joves 
escaladores. “Aquí em van 
fer saltar la xispa per l’esca-
lada i vaig voler començar a 
entrenar un parell de dies a 
la setmana. Després arriba 
un dia que veus que és el 
que més t’agrada i comen-
ces a dedicar-hi més hores”, 
detalla. 

Tampoc faltarà a la 40a 
edició de la fira Riera, que 
signarà autògrafs als joves 
que s’inicien al trial, i ho 
farà a l’estand de Trialsport, 
on ell va pujar per prime-
ra vegada a una bicicleta 
d’aquesta modalitat al recin-
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Torres i Riera, reunits per EL 9 NOU aquesta setmana davant la xemeneia del Sucre on van fer els primers passos en els seus esports

te firal amb només 4 anys. 
“A mi m’agradaven molt 
les bicis però no coneixia el 
trial i aquell dia ja va ser un 
drama quan me’n van fer 
baixar perquè em va encan-
tar”, explica. L’experiència 
sobre rodes el va fer deci-
dir-se per aquest esport, 
on de seguida van arribar 
els primers resultats esta-
tals i als Jocs Mundials de 
la Joventut. “Hi he seguit 
venint cada any. A tothom 
li agrada recordar els seus 
inicis i és un bon lloc per 
tornar i veure com pugen 
altres nens”, afirma. 

Els dos joves de 18 anys  
faran el salt la temporada 
que ve a la categoria abso-
luta, on esperen continuar 
ampliant palmarès. Sempre 
sense oblidar els primers 
passos durant una passeja-
da familiar de cap de set-
mana a l’emblemàtica fira. 

Vic

Miquel Erra

Fira de l’Esquí, Vic Esport, 
Saló de la Muntanya, DNeu, 
Fira de la Muntanya i del Lli-
bre Vic-Collsacabra i, final-
ment, Fira de la Muntanya. 
Són alguns dels noms que 
testimonien les reformulaci-
ons que ha anat superant una 
de les propostes que, amb els 
seus alts i baixos, ha esde-
vingut cita emblemàtica del 
calendari firal de Vic. Des-
prés del parèntesi de l’any 
passat, la fira arriba aquest 
cap de setmana a la 40a edi-
ció. Quatre dècades amb un 
fil conductor inalterable: la 
passió per l’esport i el lleure 
a l’entorn de la muntanya.

“Celebrar 40 anys d’una 
fira vol dir el treball i la feina 
feta durant tots aquests anys 
perquè pugui anar-se fent”, 
destacava en la presentació 
el regidor de Fires i Mercats 
i Esports, Titi Roca, tot recor-
dant que durant la pandèmia 
“la ciutat mai s’ha quedat 
sense fires”. La fira recupera 
la plena presencialitat, però 
manté un canvi significatiu: 
l’entrada només es podrà 
comprar de forma anticipa-
da, en línia. No es vendrà 
presencialment, però sí que 
s’instal·laran unes taquilles a 
l’entrada del recinte firal del 
Sucre per ajudar a qui no ho 
hagi pogut fer des de casa.

Entre les múltiples propos-
tes destaca la nova tirolina, 
situada al dipòsit del costat 
del recinte firal; la taula 
rodona amb cinc joves esca-
ladores (Aida Torres, Fran-
cis Guillén, Rut Casas, Rut 
Montsech i Maria Benach); 
les xerrades de l’alpinista 
Alex Txikon i de l’escalador 
Edu Marín, o la ja icònica 
escalada de la xemeneia del 
Sucre. No hi faltaran el tra-
dicional Mercat d’Ocasió i 
la zona d’expositors de roba 
esportiva; el Campionat 
d’Open Bloc, que enguany 
s’instal·larà al pati del recin-
te firal per evitar aglomera-
cions a l’interior, o la Fira 
del Llibre de Muntanya, que 
es va incorporar al certamen 
a partir de 2013, procedent 
del Collsacabra. “La Fira de 
la Muntanya de Vic és cul-
tura de muntanya i per això 
apostem per aquesta fira”, 
va apuntar durant la presen-
tació Quim Pons, represen-
tant de la FEEC, convençut 
del futur d’una proposta 
temàtica que ja esdevingut 
“una referència” al conjunt 
del país. La fira funcionarà 
divendres a la tarda i tot dis-
sabte i diumenge.

L’OPEN BLOC

Una de les 
cites espor-
tives que 
imprimeix 
més especta-
cularitat a la 

fira és l’Open Bloc, que aco-
llirà les modalitats d’adult 
(de divendres a dissabte), 
infantil (diumenge) i univer-
sitari (només dissabte).

QUATRE PROPOSTES IMPRESCINDIBLES

LA 40A MATAGALLS-VIC

La 40a Fira 
de la Mun-
tanya coin-
cidirà, diu-
menge, amb 
la també 40a 

Matagalls-Vic, la caminada 
que organitza la UE Vic i que, 
des de fa uns anys, fa coinci-
dir l’arribada amb la fira. S’hi 
esperen uns 600 caminadors.

ELS LLIBRES DE MUNTANYA

Una quinze-
na d’estands, 
presentaci-
ons de llibres 
i xerrades 
completen 

la programació de la histò-
rica Fira de la Muntanya, a 
Vic des del 2013. Dissabte al 
migdia es lliuraran els pre-
mis del certamen literari.

EL MERCAT D’OCASIÓ

El Mercat 
d’Ocasió, 
que inclou 
material de 
segona mà 
de particu-

lars i zona outlet de botigues 
d’esports, és un dels reclams 
icònics de la fira; enguany 
ampliarà espais per garantir 
les mesures de seguretat.
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VIC
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VIC

Vic
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Dte.
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AGENDA

Divendres 5

Centelles. Trobada de teatre 
Centelles 2021. 21.30, Casal 
Francesc Macià, Contra 
el progrés i la democràcia. 
23.00, sala de baix de La 
Violeta, cafè-teatre Contra 
l’amor.

Xerrada “Puc sopar amanida 
cada dia? Puc menjar fruita 
després dels àpats?”. Parlarem 
de mites sobre l’alimentació 
amb Sasha Tarasenka, 
nutricionista col·legiada. 
Cal inscripció. Biblioteca La 
Cooperativa. 19.00.

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 21.00, sopar 
de bufet lliure de pa amb 
tomàquet i embotits variats. 
22.00, ball amb Pep Collado.

Manlleu. Presentació 
del llibre Som dones, som 
lingüistes, som moltes i diem 
prou, de M. Carme Junyent. 
M. Carme Junyent, Marta 
Juncadella i Margarida 
Sanjaume conversen 
sobre gènere i llengua a 
l’administració, en un acte 
moderat per Mercè Puntí. 
Amb reserva. Auditori de la 
Fundació Antiga Caixa de 
Manlleu. 19.00.

Ripoll. Xerrada “Cura 
de la pell en la pacient 
oncològica”. Amb Anna 
González Ruiz, de l’Antiga 
Farmàcia Puig. Col·labora 
La Roche-Posay. Dins del 
cicle relacionat amb la Cursa 
de la Dona. Amb inscripció. 
Biblioteca Lambert Mata. 
18.30.

L’Esperanceta i el seu cabaret 
pagès. La saviesa d’alta 
muntanya de la pubilla de 
casa Gassia i el seu cabaret 
pagès farà de la visita al 
Museu una experiència 
cultural única. Una activitat 
organitzada en el marc 
del Som Cultura 2021, del 
Patronat de Turisme Costa 
Brava Pirineu de Girona. 
Recomanada a partir de 8 
anys. Museu Etnogràfic. 
19.00.

“Protocols d’actuació en 
grans catàstrofes”. Xerrada 
a càrrec del metge forense 
Narcís Bardalet. Benvinguda 
de la regidora de Seguretat, 
Maria Dolors Vilalta. 
Introducció a càrrec del 
metge forense Jaume Rusell. 
Amb inscripció. Centre Cívic 
La Devesa del Pla. 19.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Concert de Joan Colomo. 
Presenta el seu nou Disc 

trist. La Sala Petita. 21.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Sessió de contacontes. I 
taller de papiroflèxia a càrrec 
de CEA Alt Ter. Biblioteca 
Municipal Josep Picola. 
17.00.

Taradell. Inauguració 
de l’exposició “Un sueño 
verdadero. Diario de guerra 
de Pedro Codina”. Centre 
Cultural Costa i Font. 20.00.

Concert de Música Clàssica. 
Amb el Quartet Atenea. 
Centre Cultural Costa i Font. 
21.00.

Torelló. Espectacle The Box. 
De la cia. catalanoportuguesa 
Argilaverde. Un espectacle 
intimista, tendre i 
entranyable al voltant del 
personatge de l’Immanuel, 
un home de 83 anys que 
viu una vida melancòlica, 
a qui l’arribada d’una caixa 
alterarà la seva rutina. Teatre 
Cirvianum. 20.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes.

CulturaMent. Activitats 
orientades a persones amb 
demències, amb diferents 
situacions vitals i amb 
autonomia o amb dificultats 
físiques i psíquiques hi podran 
assistir amb la persona 
cuidadora. “Converses de 
museu”, “Observar i sentir 
a través de l’art” i “Art i 
sentits. Experimentem amb 
l’art medieval”. Amb reserva 
prèvia. D’11.00 a 13.00 i 
de 15.00 a 18.00. Museu 
Episcopal.

CulturaMent. Experiència 
Vicpuntzero “Descobreix els 
2.000 anys d’història de la 
ciutat”. Vicpuntzero.

40a Fira de la Muntanya. 
Una cita obligada pels 
amants de la natura, l’esquí 
i l’esport. Espais: zona 
comercial amb expositors 
de material esportiu i Fira 
del Llibre de Muntanya; 
rocòdrom amb el Campionat 
Open Bloc d’escalada; Espai 
Fòrum amb conferències, 
col·loquis i Splitboard Film 
Festival; Espai Collsacabra 
amb actuacions infantils; 
Mercat d’Ocasió amb espai 
outlet i de segona mà; 
exterior pavelló comercial: 
activitats i exhibicions. 
Venda d’entrades en línia. 
Més informació a <vicfires.
cat>. Recinte Firal el Sucre. 
15.30-20.00.

RECINtE fIRAL EL sUCRE
ViC
 
Aquest cap de setmana, la 
Fira de la Muntanya en la 
seva 40a edició

Contes per a nadons. Sessió 
Tatanet, amb Gisela Llimona. 
Per a infants fins a 3 anys. 
Biblioteca de Moià. 17.30.

Inauguració de l’exposició 
“Living Shadows”, de Casper 
Van Leeuwen, on les ombres 
agafen el protagonisme en 
aquesta sèrie fotogràfica. 
També hi haurà una 
intervenció musical a 
càrrec de Lourdes Pavia 
interpretant música barroca 
amb la seva tiorba. Galeria 
fotogràfica Tres-e-u. 19.00.

Inauguració de l’exposició 
“Entre nosaltres”, de Ferran 
Blancafort. Casino de Vic. 
19.00.

Conferència del Fòrum de 
Debats. “Conspiració contra 
Catalunya: la pseudohistòria 
i el menyspreu pel nostre 
passat”, a càrrec dels 
historiadors Stefano 
Cingolani i Xevi Camprubí. 
Tot seguit, col·loqui. Auditori 
del Sucre. 20.00.

Concert de Joan-Pau Chaves. 
El pianista ens presenta 
el projecte Cançons de fi 
de segle. Una particular 
revisió en clau pianística i 
de concepte minimalista, de 
la banda sonora popular del 
nostre país centrada en els 
darrers 15 anys del segle XX. 
L’Atlàntida. 20.00.

Dissabte 6

Camprodon. Festa de la 
Majestat. 12.00, missa a 
l’ermita del Remei. 23.00, 
ball popular a la rectoria a 
càrrec d’en Manelic de Pera. 
Beget.

Centelles. Trobada de teatre 
Centelles 2021. 21.30, Casal 
Francesc Macià, Contra 
el progrés i la democràcia. 
23.00, sala de baix de La 

Violeta, cafè-teatre Contra 
l’amor.

Inauguració de l’exposició 
“Griselda Karsunke, una 
dona polifacètica. L’obra 
de tota una vida”. Sala 
d’exposicions Niu del Palau 
(plaça Major). 18.00.

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 20.00, sopar 
de bufet lliure de pa amb 
tomàquet i embotits variats. 
21.00, ball amb Duo Alma.

Castanyada amb l’Esplai el 
Creixent. Venda de castanyes 
i moniatos i jocs. Qui vulgui 
pot anar disfressat. En cas 
de pluja, a la pista. Plaça 
Verdaguer. 17.00.

Castanyada del casal d’avis. 
Castanyes i música en directe 
amb Juli Piris. Amb inscripció. 
Pista poliesportiva. 18.30.

Manlleu. Inauguració de 
la 8a edició de la Manlleu 
Galeria d’Art. 19.00, sala 
d’exposicions de Can Puget, 
presentació MGA8 2021 
amb la participació d’Eva 
Font, regidora de Cultura; 
Eudald Sellarès, regidor 
de Promoció Econòmica; 
Lluís Moreno, director de la 
MGA, i artistes de la mostra. 
19.15, jardins de Can Puget, 
inici visita guiada a càrrec 
de Pol Robles. 20.15, carrer 
del Pont, final de visita amb 
l’espectacle inaugural.

Ball a Les Dames. 20.00, 
sopar de forquilla. 22.00, ball 
amb el duet Banda Sonora.

31è Cicle de Concerts de 
Manlleu. Recital de cançó, 
amb Ferran Albrich, baríton, 
i Marc Serra, piano. Teatre 
Municipal. 21.00.

Espectacle Enxampats. 
Després de l’èxit per festa 

major, torna Enxampats, 
producció del Teatre Centre, 
una frenètica comèdia 
d’embolics amorosos per 
passar una bona i hilarant 
vetllada i oblidar les penes 
que sembla que no ens acabin 
de deixar. Teatre Centre. 
21.00.

Montesquiu. Les 
malediccions del castell de 
Montesquiu. Espectacle 
itinerant a càrrec de Teatre 
ESseLa. Recomanat a 
partir de 8 anys. Castell de 
Montesquiu. 17.00.

Ripoll. Presentació dels 
Annals 2020. Amb la 
conferència inaugural “El 
coneixement tradicional de 
les plantes com a eina de 
futur”, amb Teresa Garnatje, 
directora de l’Institut 
Botànic de Barcelona. Sala 
Abat Senjust. 12.00.

“Les llegendes del monestir 
de Ripoll”. Activitat familiar. 
Monestir de Ripoll. 16.30.

Roda de Ter. Jornades 
Miquel Martí i Pol 2021. 
Visita comentada a la seu 
de la Fundació i itinerari 
literari fins a La Blava. Amb 
inscripció prèvia. A les 10.15 
i 12.00. Fundació Miquel 
Martí i Pol. .

Jornades Miquel Martí i 
Pol 2021. Amb veu pròpia. 
Accions poètiques. Recital 
Un hivern plàcid, de 
Miquel Martí i Pol, a càrrec 
dels actors Jordi Bosch 
i Jordi Boixaderas. Amb 
l’acompanyament musical de 
Xavier Bosch i la introducció 
dels textos per Roger 
Canadell. Accés preferent 
amb inscripció prèvia. Teatre 
Eliseu. 19.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Sant Joan de les Abadesses, 
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la joia del romànic. Visita 
guiada. Oficina de Turisme, 
Palau de l’Abadia. 11.30.

Col·loqui “Poètiques de 
l’autoretrat”. Entre el crític 
Eudald Camps i l’artista 
Anna Bahí. Palau de l’Abadia. 
18.00.

Sant Quirze de Besora. 
Inauguració de l’exposició 
“Aquarel·les”. Homenatge 
a Joan Serradell Vila. Sala 
d’exposicions Can Tija. 17.00.

Santa Eugènia de Berga. 
VIII Concurs de Teatre 
Amateur. Mamaaa!, amb 
Teatrolics, de Banyoles. 
Teatre Àngel Guimerà. 
21.30.

Taradell. Inauguració de 
l’exposició “Covid 2019. 
Principi del Fi?”. Escultures 
de David S. León. Escola 
d’Arts L’Arpa. 12.00.

Hotel del Terror. A partir 
de 12 anys. Amb inscripció 
prèvia. La Font Gran. 18.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes.

La Castanyada de la Serra-de-
senferm. 16.30, centre cívic, 
caminada popular. 19.30, 
encesa del foc i botifarrada 
popular, amb tiquet comprat 
prèviament.

Espectacle Oncle Vània. 
19.00, xerrada divulgativa 
a l’entorn de l’obra. 
20.00, Oncle Vània, la 
vida malgastada, l’amor 
no correspost... Amb 
Oskaras Korsunovas, el 
reconegut director europeu, 

i un repartiment de luxe. 
L’Atlàntida.

40a Fira de la Muntanya. 
Una cita obligada pels 
amants de la natura, l’esquí 
i l’esport. Espais: zona 
comercial amb expositors 
de material esportiu i Fira 
del Llibre de Muntanya; 
rocòdrom amb el Campionat 
Open Bloc d’escalada; Espai 
Fòrum amb conferències, 
col·loquis i Splitboard Film 
Festival; Espai Collsacabra 
amb actuacions infantils; 
Mercat d’Ocasió amb espai 
outlet i de segona mà; 
exterior pavelló comercial: 
activitats i exhibicions. 
Venda d’entrades en línia. 
Més informació a <vicfires.
cat>. Recinte Firal el Sucre. 
10.00-20.00.

La ciutat de Vic a l’edat 
mitjana. Cavallers, bisbes, 
artesans... Com devia 
ser viure en una ciutat 
medieval? Descobreix-ho 
en un recorregut guiat a 
través de la col·lecció d’art 
del MEV i del Vic medieval. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 10.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Presentació del llibre 
S’avorreixen els gats?, de 
Miquel Sánchez Rovira. 
Amb la presència de l’autor 
i de Maria Fuentes Parés, 
correctora. Biblioteca Joan 
Triadú. 12.00.

Bestiari d’Osona. El MEV 
i el CRP d’Osona inicien 
un projecte dirigit a cicle 
superior de Primària i a 
Secundària a través del 

qual l’alumnat s’acostarà 
al patrimoni d’una manera 
diferent: crearem i 
treballarem un bestiari on es 
documentaran els animals 
i les bèsties presents al 
patrimoni de la comarca. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 16.00.

Cicle de Dante. Visita 
comentada “L’infern, el 
purgatori i el paradís”. 
Redescobreix la col·lecció del 
MEV a través de La Divina 
Comèdia de Dante. Habitants 
de l’infern, ànimes del 
purgatori i éssers celestials 
ens acompanyaran al llarg 
d’un viatge que ens endinsarà 
en la cultura i el pensament 
medieval. Museu Episcopal. 
17.00.

Diumenge 7

Balenyà. Cicle de patrimoni 
i memòria. Rutes cultural 
per Balenyà. “Ruta de la 
via romana i camí ral”, amb 
guiatge de Pere Vargas. 
Amb inscripció. Plaça Josep 
Espona. 09.00.

Campdevànol. Berenar-ball a 
la Sala Diagonal. Amb el duet 
Lucky Luck. 17.30.

Camprodon. Festa de la 
Majestat. 11.30, cercavila. 
12.00, ofici solemne a 
l’església de Sant Cristòfol, i 
a la sortida sardanes a càrrec 
de La Principal d’Olot. Beget.

Castellterçol. Escena 42: 
Mamaaa!. Centre Espai 
Escènic. 18.30.

Centelles. Trobada de 
teatre Centelles 2021. 12.00, 
Centre parroquial, espectacle 
familiar Anem passant. 18.00, 
Casal Francesc Macià, Contra 
el progrés i la democràcia. 

TEATrE cENTrE
manllEu
 
Dissabte a les 9 del vespre i 
diumenge a les 6 de la tarda torna 
l’espectacle Enxampats

19.30, sala de baix de La 
Violeta, cafè-teatre Contra 
l’amor.

Visita guiada a l’exposició 
“De la A a la Z”. Amb l’artista 
Jordi Sarrate. Centre d’Art El 
Marçó Vell. 12.00.

Folgueroles. Berenar-ball a 
la sala Dolce Vita. 17.30, ball 
amb Jordi Bruch. 19.00, mitja 
part del ball amb berenar per 
a tothom.

manlleu. Berenar-ball a Les 
Dames. Amb Duet Solistes. 
17.00.

Espectacle Enxampats. 
Després de l’èxit per festa 
major, torna Enxampats, 
producció del Teatre Centre, 
una frenètica comèdia 
d’embolics amorosos per 
passar una bona i hilarant 
vetllada i oblidar les penes 
que sembla que no ens acabin 
de deixar. Teatre Centre. 
18.00.

montesquiu. Les 
malediccions del castell de 
Montesquiu. Espectacle 
itinerant a càrrec de Teatre 
ESseLa. Recomanat a 
partir de 8 anys. Castell de 
Montesquiu. 17.00.

Ripoll. Visita guiada al 
conjunt monàstic de Ripoll. 
Amb reserva prèvia. 12.00.

Roda de Ter. Jornades 
Miquel Martí i Pol 2021. 
Visita comentada a la seu 
de la Fundació i itinerari 
literari fins a La Blava. Amb 
inscripció prèvia. A les 10.15 
i 12.00. Fundació Miquel 
Martí i Pol.

Tardes de ball a Can Planoles. 
Amb David Swing. 17.00-
20.00.

Torelló. Espectacle Fam. De 
la cia. Les Impuxibles, amb 
Clara Peya i la participació 
de la torellonenca Judit 
Colomer. Un espectacle en 
clau feminista que ens parlarà 
dels trastorns d’alimentació, 
de l’envelliment, de la 
pornificació d’allò natural 
i del consentiment; en 
definitiva, del cos com a 
espai ocupat (i polititzat) 
per diferents models. Teatre 
Cirvianum. 18.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes.

Grans Concerts Vic 21-22. 
17.00, xerrada divulgativa 
a l’entorn del concert a 
càrrec de Maria José Anglés, 
musicòloga i divulgadora 
musical. 18.00, concert de 
Soumm, González & OCM, 
un programa de luxe amb 
solista i direcció de talla 
internacional. L’Atlàntida.

40a Fira de la Muntanya. 
Una cita obligada pels 
amants de la natura, l’esquí 
i l’esport. Espais: zona 
comercial amb expositors 
de material esportiu i Fira 
del Llibre de Muntanya; 
rocòdrom amb el Campionat 
Open Bloc d’escalada; Espai 
Fòrum amb conferències, 
col·loquis i Splitboard Film 
Festival; Espai Collsacabra 
amb actuacions infantils; 
Mercat d’Ocasió amb espai 
outlet i de segona mà; 
exterior pavelló comercial: 
activitats i exhibicions. 
Venda d’entrades en línia. 
Més informació a <vicfires.
cat>. Recinte Firal el Sucre. 
10.00-20.00.

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 a famílies amb 
infants a partir de 5 anys. 
Amb reserva prèvia. Museu 
Episcopal. 10.30.

Visita guiada dels 
diumenges. “La plaça 
Major, fil per randa. Secrets 
i curiositats d’un espai 
mil·lenari”, a càrrec de Xavier 
Cervera, del Fòrum Vicus. 
Amb reserva prèvia. Oficina 
de Turisme. 11.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Espectacle La motxilla de 
l’Ada. Un espectacle divertit 
i tendre sobre la identitat 
de gènere amb Xavi Idáñez 
i Txell Botey. Recomanat a 
partir de 5 anys. L’Atlàntida. 
12.00.

Visita guiada dels diumenges 
a la tarda. Visita guiada 
al centre històric i la nau 
central de la catedral. Amb 
reserva. Sota el rellotge de 
l’Ajuntament. 17.00.

Vidrà. Rutes guiades 
2021 del Parc del Castell 
de Montesquiu. “Santa 
Margarida de Cabagès-el 
Toll”. La ruta ens portarà 
fins a l’ermita de Santa 
Margarida de Cabagès, prop 
del mas Pujol. Ubicada a 
1.252 metres d’altitud, al 
sud de la serra de Santa 
Magdalena, des d’on domina 
tot el bonic territori que 
l’envolta. Passarem també 
per petits salts d’aigua i 
gorgs que ens ofereix el rec 
del Toll. Sortida a les 8.15 
per als que no han fet marxa 
nòrdica; 8.45 per als que sí. 
Zona esportiva.
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Farmàcies

Vic

✚ALIBERCH
Rda. Camprodon, 36 | dia 5

✚BARNOLAS
Rbla. del Carme, 37 | dia 6

✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 7

Roda de Ter

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dia 5

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dia 6

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 5 i 6

Tona

✚JAIME
C. Antoni Figueras, 11 | dies 
5, 6 i 7

Torelló

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 5

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dies 6 i 7

Manlleu

✚ROSELL
C. Montseny, 71 | dia 5

✚DE GRÀCIA
Av. Roma, 200 | dies 6 i 7

Olost

✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 5 i 6 
matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dies 6 matí i 7 
matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 6 matí

Ripoll

✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 5

✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 
6 i 7

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 5, 
6 i 7

Defuncions

Lola Raso Artiga. 86 anys. L’Esquirol/Vic

Eduardo Pelegrina Pérez. 93 anys. Manlleu/Vic

Josep Maria Masó Urpí. 85 anys. Vic

Antonio Capdevila i Puig. 86 anys. Vic

Joan Toll Rovira. 81 anys. Vic

Josep Maria Toll Espelt. 87 anys. Vic/Ripoll

Gabriel Sáez Rincón. 84 anys. Vic

Maria Vilardebò Argemí. 94 anys. Tona/Centelles

Pere Vilaregut Calbarons. 81 anys. Vic

Encarna Muñoz León. 63 anys. Vic/Sant Julià de Vilatorta

Manuel Muñoz Pachón. 81 anys. Vic

Carme Campey Fradera. 87 anys. Vic

Toni Riera Castells. 67 anys. Vic

Toni Riera Vilalta. 57 anys. Barcelona/Vic

Carme Canalda Prades. 102 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 5

Santa Elisabet
Sol: h 07.28 i 17.43

Dissabte, 6

Sant Lleonard
Sol: h 07.29 i 17.42

Diumenge, 7

Sant Ernest
Sol: h 07.30 i 17.40

Dilluns, 8

Sant Victorià
Sol: h 07.31 i 17.39

Dimarts, 9

Mare de Déu de
l’Almudena
 
Sol: h 07.33 i 17.47

Dimecres, 10

Sant Lleó
Sol: h 07.34 i 17.37

Dijous, 11

Sant Martí de Tours
Sol: h 07.35 i 17.36

Antonio Martínez García. 73 anys. Vic

Felisa Sanjuan Contreras. 85 anys. Balenyà

Josefa Crosas Euras. 93 anys. Santa Eugènia de Berga

Jaume Cantal Muns. 93 anys. Taradell

Ramon Canadell Tarrés. 87 anys. Tona

Antonio Muñoz Montes. 90 anys. Torelló

Maria Arisa Molas. 88 anys. Vinyoles

Pere Oms Font. 90 anys. Sant Quirze de Besora

Jaume Serra Badia. 89 anys. Vic/Alpens

Àngela Argemí Mas. 90 anys. Manresa/Sant Feliu Sasserra

Esteve Roma Vila. 80 anys. Ripoll

Sílvia Almars Mir. 74 anys. Campdevànol

Núria Gil López. 87 anys. Campdevànol

Llúcia Bertran Serra. 90 anys. Ripoll

Isabel Carpio Caro. 46 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

Marc Noguer Garcia. Calldetenes

Pol Sole Serra. Folgueroles

Alba Duran Jiménez. Vic



LA GUIANOU9EL Divendres, 5 de novembre de 202152

Vic

Ripoll

7.28 am

5.41 pm

Vic

Ripoll

7.27 am

5.42 pm

Vic

Ripoll

7.25 am

5.43 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com
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Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Collsuspina 02-Nov. 2,3 31-Oct. 19,0 5,4

Gombrèn 02-Nov. 2,8 31-Oct. 17,7 9

La Gleva 02-Nov. 3,3 31-Oct. 19,7 7,6

Manlleu 02-Nov. 2,9 31-Oct. 19,9 9

Molló 03-Nov. -0,5 31-Oct. 17,6 14,7

Núria 02-Nov. -2,8 31-Oct. 14,3 15,1

Prats de Lluçanès 02-Nov. 2,2 31-Oct. 20,1 16,4

Ribes de Freser 28-Oct. -0,3 31-Oct. 17,8 8,2

Roda de Ter “Centre” 02-Nov. 1,8 31-Oct. 20,7 8,4

Sant Pau de Segúries 28-Oct. 1,8 31-Oct. 17,7 21,6

Tavertet 03-Nov. 3,2 31-Oct. 16,7 12,2

Torelló 02-Nov. 3,4 31-Oct. 19,9 8,8

Vic 02-Nov. 2,2 31-Oct. 21,1 21,8

Previsió divendres

El mes d’octubre ha estat un mes sec i càlid. 
La pluja ha estat repartida en els últims dies 
del mes; en la resta de dies ha dominat l’anti-
cicló. Aquest divendres amb cel mig ennuvo-
lat, sobretot al Pirineu. Baixada destacada de 
les temperatures, amb màximes de 12 a 15°C 
i mínimes sota zero als punts més freds.

Previsió dissabte

El fred serà el protagonista d’aquest dissab-
te. Tot i que es recuperaran lleugerament les 
temperatures màximes, les mínimes baixa-
ran una mica més, amb gelades i glaçades a 
les fondalades, acompanyades d’algun banc 
de boira. El cel es mantindrà parcialment 
serè. El vent serà moderat del nord-est.

Previsió diumenge

Diumenge amb domini del cel serè arreu i 
amb bona visibilitat. Podran créixer algunes 
nuvolades al Pirineu i el Prepirineu a partir 
del migdia. Continuarà el fred als matins, amb 
un bon contrast tèrmic a les hores centrals del 
dia. Les temperatures es recuperaran a poc a 
poc. El vent continuarà moderat del nord.

EL TEMPS informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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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

Joc patològic, oci, 
plaer o un problema 
social emergent?
ESPANYA ÉS EL PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA I UN DELS PRIMERS 
DEL MÓN QUE MÉS DINERS GASTA PER HABITANT EN JOC. EN 
L’ACTUALITAT PODEM AFIRMAR QUE EL JOC PATOLÒGIC ÉS UN 
GREU PROBLEMA SOCIAL QUE AFECTA MILERS DE PERSONES 
AL NOSTRE PAÍS.

Com s’identifica el joc patològic? 
El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de 
l’Associació Americana de Psiquiatria (DSM-5, APA, 2013) estableix 
una sèrie de símptomes o criteris que poden indicar la presència d’un 
comportament problemàtic o patològic.
Depenent de la quantitat de símptomes que presenti un individu el 
trastorn es considera lleu (4-5 símptomes), moderat (6-7 símptomes) 
o greu (8-9 símptomes). Els subjectes que no aconsegueixen el llindar 
de quatre símptomes però que en presenten almenys 1 (és a dir, entre 
1 i 3) conformen un grup d’alt risc, anomenat jugadors problemàtics.

Quines repercussions pot tenir sobre la persona?
A més d’aquests criteris, s’ha assenyalat que la implicació progressiva 
del jugador patològic en les conductes relacionades amb el joc amb 
una major dedicació de temps, ja sigui en el mateix joc o per aconseguir 
diners per a aquest o per pagar els deutes, provoca l’eliminació d’altres 
àrees d’interessos i activitats que fins llavors eren considerades 
importants per a l’individu. Igual que en altres conductes addictives, 
el jugador patològic persisteix en el seu comportament malgrat les 
conseqüències negatives i els conflictes que aquest provoca en 
l’àmbit personal, familiar, laboral i social de l’individu, que en general 
es troben profundament afectats. Quan el jugador guanya, es reforcen 
les seves creences sobre la possibilitat de continuar guanyant. Quan 
perd, sobretot les primeres apostes, el jugador ha après que a vegades 
es perd però tendeix a pensar que “la ratxa” canviarà.

Com pot ajudar-me el meu metge o metgessa?
El joc suposa una alteració substancial de l’adaptació familiar, laboral, 
econòmica i social de la persona. Així mateix, la relació entre joc 
patològic i altres trastorns psicopatològics és molt estreta. Tot això fa 
imprescindible, des de la perspectiva d’una avaluació integral, l’anàlisi 
conjunta de tots aquests àmbits, sense limitar-se exclusivament a les 
conductes de joc. A Catalunya existeixen unitats específiques per 
al diagnòstic, tractament i seguiment del joc patològic, contactant 
amb el teu metge o metgessa de capçalera pots iniciar un procés 
d’identificació del problema, indicant els passos a seguir per 
aconseguir  vinculació i millora.

93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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portes de seguretat, mam-
pares. Per a més informació 
truqueu al 607 97 78 72 o pas-
seu un correu a:artalumini@
gmail.com.

Treball

Creacció, Agència d’Em-
prenedoria, Innovació i 
Coneixements, selecciona
tècnic/a de l’ecosistema 
KIBS. Busquem professio-
nals dinàmics, innovadors i 
resolutius, que sàpiguen tre-
ballar en equip i que dispo-
sin de coneixements del sec-
tor dels serveis empresarials 

intensius en coneixement 
(consultoria, tecnologia, 
enginyeria, màrqueting...). 
Es requereix: com a mínim, 
titulació universitària. Con-
dicions 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. Per a més 
informació i per presentar 
candidatures, consulteu bases 
al web creaccio.cat/creac-
cio/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.

Comercial Veterinària de 
Vic necessita incorporar far-
macèutic/a. Amb dedicació 
exclusiva. Es requereix: títol 
de llicenciat/llicenciada en 
Farmàcia. No es necessita 
experiència. Formació a càr-
rec de l’empresa. Interessats 
envieu cv a treball@vic.
el9nou.com indicant la refe-
rència 99-185

Pastisseria-cafeteria de Vic. 
Necessita una dependenta
(Torn de tardes) i un ajudant 
obrador. Tel. 93 886 03 06.

La Fundació MAP busca 
professionals de suport per 
a les Unitats de Benestar i 
Comunitat i Vida indepen-
dent. Requisits: Formació 
en l’àmbit social i/o sanitari 
o estudiant d’aquestes disci-
plines. Places disponibles: 4 
places disponibles en dife-
rents torns, percentatges de 
jornada i horaris a consultar. 
Procés de selecció: Les per-
sones interessades cal que 
enviïn el currículum actua-
litzat a marta.freixedas@
fundaciomap.com

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

Declaració anual de 
nitrogen (DAN)

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 
Gassó. Investigacions fami-
liars, laborals i mercantils. 
Control de menors. Tel. 93 
883 28 33.

Art Alumini Osona, SL. 
Fabricació i muntatge de 
tot tipus de tancaments:
alumini corbats i amb forma,  
tancaments exteriors, divisò-
ries oficines, mallorquines, 
portes seccionals, tendals, 
mosquiteres, reixes exteriors, 

guia de SeRveiS

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols,
pots carregar-hi
una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

Surt 6 edicions al diari de paper
i durant 3 setmanes a
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Jordi 
Sunyer

La setmana passada el Torn de 
tarda va celebrar el centenari. 
No va fer 100 anys, evident-
ment, que això en televisió 

seria complicat, sinó que va arribar al pro-
grama número 100. Una xifra rodona per a 
un espai que va néixer la temporada passada 
en plena pandèmia i que enguany s’ha con-
solidat com una de les grans apostes de la 
televisió d’Osona. L’espai es fa cada dia en 
directe a 2/4 de 7 –pel centenari era un pro-
grama de dia, aquesta setmana ja és de nit– i 
connecta en directe sempre a indrets d’Oso-
na, el Moianès, el Bages o el Berguedà. Ah, 
i de tant en tant també al Solsonès, aquella 
comarca que també té seu episcopal tot i que 
ara no té bisbe. Si voleu conèixer què és la 
Catalunya Central, l’espai és imprescindible. 

I enguany, a més, el Torn de tarda ha guanyat 
en ritme i dinamisme amb la conductora, 
Clàudia Dinarès, a peu dret donant joc ja 
sigui fent entrevistes a través de videotruca-
da (aquest invent pandèmic sembla que ha 
arribat per quedar-se) o connectant en viu a 
diferents punts del territori. En aquest sentit 
cal remarcar les aportacions d’Èric Calderer 
a l’espai, un reporter intrèpid que és tota una 
descoberta. Fa cara de no haver trencat mai 
cap plat però té un to trapella i desenfadat 
que fa que s’acabi posant a la butxaca sempre 
tant els entrevistats com els espectadors. 
Calderer, però, no està sol i també ja són 
com de la família Laia Cererols o Guillem 
Sánchez. I tots, fent un programa amb un 
format que fa temps que està inventat però 
que té precisament en la proximitat i en la 
bona feina dels que el facturen el seu gran 
secret. Enhorabona pel centenari i llarga vida!

EL FORAT DEL 9

La Fira de la 
Muntanya, 
al ‘Torn de tarda’ 
El Torn de tarda d’aquest 
divendres es fixarà en 
l’inici de la 40a edició de 
la Fira de la Muntanya, 
que se celebra durant el 
cap de setmana a Vic.

Torn de tarda 
divendres, 18.30

Les notícies del 
cap de setmana 
Meritxell Garriga (a la 
foto) presenta l’informa-
tiu dels caps de setmana 
de La Xarxa, recollint tota 
l’actualitat de dissabte i 
diumenge.

Notícies en Xarxa 
dissabte i diumenge, 20.30

‘El nou temps  
del Picó’
El meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó i la peri-
odista Laura Ribes pre-
senten El nou temps del 
Picó, una forma diferent 
d’acostar-se a la meteoro-
logia.

El nou temps del Picó 
diumenge, 21.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 5

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 CAMINS DE L’EIX.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Joan Carles Rodríguez i 
Gerard Sancho. 
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. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
22.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 SALA 9. Cinema. L’última 
vegada que vaig veure París. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.30 CONNECTI.CAT. 
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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. Joan Carles Rodríguez i 
Gerard Sancho. 
10.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
10.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
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 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Divulgatiu. 
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. Tavèrnoles. 
21.30 QUINA CANALLA!. L’opi-
nió dels infants. 
22.00 FLYHANDBALL. Esports. 
Handbol femení. 
23.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
0.00 DES DEL CAMPANAR. 
0.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.00 AVENTURA’T. 
1.30 CAMINS DE L’EIX. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
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6.00 TORN DE TARDA.  
8.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
9.00 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Divulgatiu. 
9.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
10.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Joan Carles Rodríguez i 
Gerard Sancho. 
11.00 MISSA DE MONTSERRAT. 
Missa conventual des de l’abadia 
de Montserrat. En directe. 
12.25 EN JOC - FUTBOL. Futbol. 
CE L’Hospitalet- UE Sant Andreu. 
14.45 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall d’Aran. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 TELÓ DE FONS. Arts Escè-
niques. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Meteorologia. Presenta: 
Alfred Picó i Laura Ribes. 
22.15 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Art i cultura. 
22.45 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall d’Aran. 
23.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Tavèrnoles. 
23.30 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
0.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
2.00 AVENTURA’T. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Un programa centenari 
per la Catalunya Central

Lluís Bassat  
i Màrius Serra,  
a ‘... i bona lletra’
Natàlia Peix entrevista 
Lluís Bassat, publicista; 
Màrius Serra, escriptor, i 
Àngels Guiteras, gerent 
de l’Associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura.

... i bona lletra 
dv., 21.00; ds., 14.30 i 23.00

‘L’última vegada 
que vaig veure 
París’ 
La pel·lícula d’aquesta 
setmana a Sala 9 és aquest 
melodrama dirigit per 
Richard Brooks i prota-
gonitzat per Elizabeth 
Taylor, Van Johnson i 
Walter Pidgeon.

Sala 9 
divendres, 23.00

El CP Taradell, 
a l’‘En joc’ 
L’En joc d’aquest dissabte 
connectarà en directe 
amb el partit d’OK Lliga 
Plata entre el CP Taradell 
i el CP Raspeig.

En joc 
dissabte, 18.00
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Cromos

Calamar
Vic va sortir durant el debat al Con-
grés sobre els pressupostos. Gabriel 
Rufián va dir que no estan demanant 
“que la segona temporada d’El jue-
go del calamar es gravi a Vic, que ja 
estaria bé”, sinó que no es legisli en 
contra de les llengües del país. Ja ens 
veiem jugant a pica paret a plaça.

Llum
El canvi d’hora s’ha de tenir en comp-
te a l’hora de fer les fotografies per al 
diari. Aquesta setmana vam quedar 
amb els del Centre de Tecnificació 
d’Orientació de Vic i se’ns va fer fosc. 
Ells rai que són especialistes a trobar 
sempre el camí, però els fotògrafs 
sempre necessiten llum.

Menjar
El projecte “Passi per caixa!” de 
suport al comerç i la restauració de 
diversos municipis es va presentar 
dijous a l’Esquirol. Al final de l’acte hi 
havia coca, llonganissa i formatge per 
als assistents. De mica en mica tornen 
les tradicions, com la de donar menjar 
als actes, que la pandèmia va abolir.

Fotos
Dijous en l’acte d’investidura de Lluís 
Bassat com a doctor honoris causa de 
la Universitat de Vic hi havia moltes 
patums. Qui va concentrar l’atenció 
de molts va ser el major dels Mossos, 
Josep Lluís Trapero. Fins i tot li van 
demanar fotos i un mosso va haver de 
fer d’improvisat fotògraf.
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Doncs això, 
que els 
Marillion 
canten a 
Lothian en 
una cançó 
meravellosa. 
Marillion és 

un grup anglès. I Lothian, 
una regió escocesa d’on és 
el seu primer cantant: Fish. 
L’escolto al cotxe. “Vaig néi-
xer amb un cor de Lothian”, 
diu la cançó. I “estem cavant 
les nostres pròpies tombes” 
és el primer que sento quan 
aturo la música i poso la 

ràdio. La frase ve d’Escòcia, 
també. Però, en aquest cas, 
de Glasgow, la regió veïna de 
Lothian. Ve, concretament, 
de la COP26, la Conferència 
de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic. 

L’autor del titular és Antó-
nio Guterres, abans primer 
ministre de Portugal i ara 
secretari general de les Naci-
ons Unides. I, a l’informatiu 
radiofònic, la frase apoca-
líptica va acompanyada dels 
acords del dia entre cente-
nars de països: la reducció 
del 30% de les emissions de 

gas metà de forma imme-
diata i la protecció del 85% 
dels boscos del planeta per 

aturar la deforestació. M’as-
sabento que el gas metà és 
el segon gas del món que 
contribueix a l’escalfament 
global del planeta i que es 
genera principalment en 
l’extracció, el processament 
i la distribució de petroli i 
gas i en el sector ramader, 
en les explotacions rama-
deres. M’expliquen que la 
reducció del gas metà, que 
un cop emès a l’atmosfera 
dura menys anys que el CO2, 
és la via més ràpida per fre-
nar la crisi climàtica. I que 
les explotacions ramaderes 

ho tenen fotut perquè caldrà 
reduir el consum de carn. 
Entenc també que l’aturada 
de la deforestació també és 
immediata. Abans del 2030. 
Perquè la realitat és insos-
tenible. Cada minut al món 
es destrueixen 27 camps de 
futbol de boscos, quan els 
boscos són cabdals per a 
l’absorció del CO2. A Indo-
nèsia, per l’agricultura però 
sobretot per la indústria de 
l’oli de palma i de la pasta 
de paper. Al sud-est asiàtic, 
també. I a l’Amazones, per 
les explotacions ramaderes 
que asseguren el comerç 
internacional de carn i cuir.

El tema informatiu dura 
un parell de minuts. I m’an-
goixa. Em passa sempre 
amb els temes climàtics. Per 
apocalíptics. Per dramàtics. 
Per reals, malauradament. 
Sí, reals però inassumibles. 
Comparteixo el que ha 
escrit aquesta setmana Sergi 
Pàmies: “Molts ciutadans 
pateixen una asfíxia pro-
vocada, no pas pels gasos 
d’efecte hivernacle, sinó per 
l’acumulació de gasos retò-
rics que allarguen l’agonia 
i agreugen el desànim”. I 
jo en soc un. Una persona 
més que creu que la saca 
informativa, carregada de 
pandèmia, crisi energètica 
–preu de la llum i els carbu-
rants– i crisi climàtica, és, 
ara mateix, anímicament 
inassumible. I torno a posar 
música. I al cotxe torna a 
sonar Marillion i l’esperan-
çadora Heart of Lothian.

Eloi Vila
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Patim l’asfíxia 
provocada per 

l’acumulació de 
gasos retòrics 
que fan gran 

l’agonia 
i el desànim

Lothian


