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La població de persones de més
de 85 anys a Osona es redueix
per primer cop en quatre dècades
(Pàgina 4)

La factura de la pandèmia es nota en la mortalitat: l’any 2020 hi va haver 1.737 defuncions, un 24% més que el 2019
(Pàgina 5)

(Pàgines 2 i 3) Sally-Ann De Klerk picant el tió a casa dels Casanova-Solà de Manlleu

(Pàgina 5)

Els municipals de
Manlleu també
portaran càmeres
a l’uniforme en
casos conflictius

Detingut a Torelló
per rebentar les
rodes de nou
cotxes amb un
ganivet

(Pàgina 7)

(Pàgines 14 i 15)

Vendes desiguals de
la Grossa de Cap
d’Any, el segon dels
tres grans sortejos
de Nadal
(Pàgina 8)

(Quadernet central)

El suplement ‘El
9 Món’ d’aquest
mes, dedicat
a la sobirania
alimentària
(Pàgines 17 a 28)

BERNAT CEDÓ

Moià aprova
el primer
pressupost sense
el control financer
del deute

Un Nadal en grups reduïts
El repunt de casos de covid19 va fer replantejar les
celebracions nadalenques
d’aquest cap de setmana. EL
9 NOU explica com han vis-

cut el segon Nadal en pandèmia la família Casanova-Solà
de Manlleu, que tenien per
primera vegada la jove a
sopar, i la Roma-Comas, de

Santa Eugènia, amb pares i
fills positius. I, també, el cas
de Jordi Franco, de Torelló,
que, confinat, va passar la
nit de Nadal sol.

(Pàgina 12)

Entrevista al
vigatà Mike Puig,
director de la
Masia del Barça
(Pàgina 29)

Folgueroles
celebra la
desena edició
del mil·lenari
Cant de la Sibil·la
El calendari d’Estabanell

Casa Tarradellas inverteix 15
milions en un nou magatzem

El calendari d’Estabanell és una tradició que fa anys que dura. Tanmateix, l’any 2021,
vam incorporar una modificació: en comptes d’entregar-lo tot sencer a finals d’any,
vam començar a repartir-lo cada final de mes, pàgina per pàgina, amb El 9 Nou. De cop
i volta, havíem trobat una manera de “saludar-te” cada mes. I és que de vegades, estar
més a prop no és una qüestió de distància. Feliç 2022!

És robotitzat i incorpora 2.000 plaques solars per tenir autonomia energètica

Segon dossier
d’empreses

Casa Tarradellas ja té en
marxa el nou centre logístic i
magatzem robotitzat que ha
construït al polígon Mas Galí
de Gurb. Ha comportat una
inversió de 15 milions d’euros. El nou centre logístic, de
4.700 metres i amb capacitat
per a 9.000 palets, ha estat

dissenyat amb criteris d’eficiència energètica. Disposa de 2.000
plaques solars que li proporcionen plena autonomia energètica. Coincidint amb aquestes
obres també s’ha fet un nou edifici d’oficines de 1.500 metres
per als serveis comercials i corporatius.
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La situació de la covid-19, amb un
repunt dels casos els darrers dies,
ha fet replantejar les celebracions
nadalenques a moltes famílies

Els efectes del coronavirus

Dilluns, 27 de desembre de 2021

d’Osona, el Ripollès i el Moianès.
EL 9 NOU explica com han viscut
el segon Nadal en pandèmia algunes d’elles.

Un Nadal de
replegament
Famílies d’Osona i el Ripollès opten per àpats nadalencs en petit
comitè o per anul·lar-los davant de l’augment de casos de covid-19
Manlleu
Guillem Rico

L’any passat, el primer Nadal
en pandèmia i amb toc de
queda vigent des de feia
mesos, van optar per portar
tots el mateix pijama, ja que
no preveien sortir de casa.
Aquesta vegada, els Casanova Solà, de Manlleu, amb
la previsió que la situació de
la covid-19 semblava, fa unes
setmanes, que millorava
van decidir comprar jerseis
nadalencs, tots iguals i amb
fons vermell per anar a casa
els tiets amb els avis i fer un
àpat més multitudinari. La
precaució, però, els va fer
descartar els darrers dies el
pla i passar al pla B, ser just
el nucli familiar. Així, aquest
divendres al vespre Joan
Casanova i Assumpta Solà
es posaven els jerseis i els
barrets conjuntats amb els
seus fills, Marc i Jordi, per
fer cagar el tió per primer
cop amb la parella del darrer, Sally-Ann De Klerk, que
aquest any ha visitat Manlleu per conèixer la família,
procedent de Sud-àfrica i
que a més celebrava l’aniversari. Però de jerseis conjuntats, n’hi havia un sisè, en
aquest cas, per a en Simba,
el gos.
Aquest any eren un més
que l’any passat, un format

gens habitual en les celebracions nadalenques a can
Casanova Solà, en què habitualment començaven amb
un sopar d’11 i que després
s’ajuntaven amb uns veïns i
passaven a ser més de 15 per
jugar a un bingo. I els que
encara no en tenien prou acabaven a Xauxa. Aquest any,
però, les retrobades amb la
resta, les van fer en forma de
videotrucada, tant amb els
familiars com amb els veïns.

La família
Casanova Solà
de Manlleu ha
fet els àpats en
grups reduïts
Abans de sopar, van fer
cagar el tió, ja que sempre
ho feien així, abans d’anar a
casa dels tiets. La Sally-Ann
vivia per primer cop la tradició, encara que fins a última
hora no va saber si podria
agafar l’avió procedent de
Sud-àfrica, precisament el
lloc d’origen, també, de la
variant òmicron de la covid19, que és molt més contagiosa, segons els experts. Per
tant, per ella, haver pogut
arribar a Manlleu ja va ser
com un regal. Tenia el vol el

dia 17 de desembre, el dia
després en què estava previst que es pogués tornar a
agafar un vol al país a causa
de les restriccions. Unes restriccions que van ampliar i
que per “carambola”, apunta
Jordi Casanovas, van poder
sortejar. En fer el visat, a ella
li demanaven una carta d’invitació, un document que es
tramita a la Policia Nacional,
on no els donaven hora fins
al cap de mesos, per la qual
cosa ho van fer a través d’un
notari i la van enviar. Amb
el document s’acreditava
que eren parella i que la
família es faria càrrec d’ella
en qualsevol situació. Finalment, ella agafava el vol per
poder viure un Nadal català
i conèixer per primer cop la
família.
La tradició del tió, admet,
li va xocar una mica. “No es
creia la història” del tronc,
assegurava, fins que va ser
a Catalunya i va veure que
n’hi havia per tot arreu.
Aquest cop, per la convidada
la família va tornar a cantar
la cançó del tió “com quan
érem petits”, ja que els darrers anys feien una versió
reduïda del ritual. I aquesta
vegada feien picar la SallyAnn: “Hit the Tió! Hit the
Tió!”, li deien. El tronc era al
costat d’un arbre de Nadal
ben decorat i amb tots els



Per a més informació
truqueu al telèfon
93 889 49 49

    
 
 

regals al voltant. La decoració nadalenca, amb mitjons
amb les inicials de tots i un
poble nevat, a banda dels coixins del sofà per a l’ocasió, es
complementava aquest cop
amb globus daurats i platejats per celebrar l’aniversari
de la nova convidada.
La resta de celebracions
també les preveien fer en
nucli reduït. I la Sally-Ann,
que es quedarà fins passat
festes a Manlleu. “Els tres
Reis encara no els he conegut, però m’agradaria conèixer-los”, assegura. El que potser no sap és que el té més
a prop del que es pensa. La
màgia, però, haurà d’esperar
fins al dia 6 de gener.

Anuncieu-vos a la borsa
de treball

Convocatòria per a la selecció d’un/a
auxiliar de manteniment
de L’Atlàntida



Drets, Joan Casanova i Marc Casanova i ajupits, Assumpta Solà, Jordi Casanova i Sally-Ann



Àpats anul·lats,
en grups petits
i amb testos
d’antígens previs
Aconseguir tests d’antígens
per poder fer-se proves
prèvies als àpats nadalencs
ha estat una odissea per a
moltes famílies. Algunes
farmàcies han fet llistes
d’espera davant l’alta
demanda que feia que
en arribar les comandes
de tests s’acabessin, en
alguns casos, en minuts.
Són moltes les persones
que han volgut assegurar
que no hi havia cap positiu
a la família abans de fer
els àpats de Nadal i Sant
Esteve. Així ho corroboraven els diversos testimonis que van respondre a la
crida d’EL 9 NOU a través
de les xarxes socials. A
banda dels qui comentaven que es farien les
proves, d’altres deien que
passaven les festes confinats, ja amb algun positiu
a casa, o qui directament
havia decidit anul·lar les
trobades. També responien persones que havien
de treballar, d’altres que
optaven per reformular les
trobades en un berenar al
garatge per estar ventilats
i trobades virtuals.
Vic/Ripoll/Moià
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L’Emma, en David, l’Elisabet i l’Ona, divendres, a l’hora de fer cagar el tió

Nadal en positiu
Amb els quatre membres de la família positius s’han hagut d’aïllar
Santa Eugènia de Berga

BERNAT CEDÓ

Isaac Moreno

De Klerk, després de fer cagar el tió, divendres al vespre a casa seva, a Manlleu

Quatre defuncions per covid
durant la darrera setmana
Vic/Ripoll
EL 9 NOU

Entre el 16 i el 22 de desembre quatre persones han
mort amb covid-19 a Osona,
segons les dades del portal
dadescovid.cat. En el transcurs d’aquest període hi ha
hagut 29 nous ingressos i es
van fer 9.812 proves diagnòstiques (4.376 van ser PCR i
5.436 tests d’antígens). El
percentatge de positius va
ser elevat, del 15,11%. L’Rt
se situava en 1,20 i el risc de

rebrot, en els 1.472 punts.
Al Ripollès, en la darrera
setmana s’ha registrat un
ingrés hospitalari, però el
percentatge de positius sobre
les proves diagnòstiques era
del 16,07%. En total es van
fer 2.361 proves (1.061 PCR
i 1.300 tests d’antígens). El
risc de rebrot estava disparat
(3.645 punts) i l’Rt se situava
en 1,73. Segons les dades
provisionals de Salut, durant
el cap de setmana s’han fet
6.000 proves diagnòstiques
més a Osona.

No eren les celebracions de
Nadal que havien previst,
però “ja és molt”. És molt
perquè els quatre membres
d’aquesta família de Santa
Eugènia van donar positiu
de covid-19 entre dimarts
i divendres i tots junts han
viscut aquest Nadal diferent. “Jo soc de risc i mentre
puguem estar a casa tots
quatre, passar-ho com un
refredat i sense contagiar
ningú més, ja és molt. És
el que hi ha”, sentencia
Elisabet Comas.
Ella és professora de
Secundària. La seva classe
estava confinada i tenia
símptomes de refredat
quan va anar a fer-se el test,
dimarts. Va donar positiu. El
mateix resultat es va repetir
en les proves de les seves
filles, l’Ona, de 10 anys, i
l’Emma, de 5. El pare, David
Roma, en canvi, va donar

negatiu. L’Elisabet, l’Ona i
l’Emma es van aïllar a l’habitació dels pares, mentre que
en David dormia a la de les
filles. Divendres, ell va repetir la prova i aquest cop va
sortir positiva. I així és com
aquesta bombolla ha viscut
junta les celebracions.
Han comptat amb el

“Vivim a pagès i
podem sortir al
terrat quan ens
venen a visitar”
suport de pares, tiets i amics
per la contingència. Divendres havien de sopar i fer
cagar el tió a casa amb els
avis. El sopar estava encarregat i els hi van portar.
“Pel dia de Nadal tenia
l’ànec encarregat i vam fer
normal tots quatre solets”,
explica Comas. L’any passat
ja havien reduït la trobada i

Nadal en solitari
Jordi Franco, de Torelló, és positiu en covid
Torelló
G.R.

Té una amiga confinada a
qui la seva família li va anar
a portar l’àpat de Nadal i
també en van fer per a ell.
Va dinar sopa de galets
farcits i va ser molt bo, assegura el torellonenc Jordi
Franco. Ell és una de les
moltes persones que a causa
de la covid-19 han hagut de
fer els àpats de Nadal sols,

en aïllament. Ell ho ha fet al
seu pis compartit de Torelló.
El dia 22 es va fer un test
que va donar negatiu, però
l’endemà es trobava pitjor
i hi va tornar. El resultat
era positiu, un fet que va
confirmar una altra prova al
CAP. Les seves dues companyes de pis, però, van donar
negatiu i s’han traslladat
durant les festes perquè ell
faci la quarantena. “Estic a
la meva habitació tancat” i

El torellonenc Jordi Franco, confinat al seu pis

quan surt als espais comuns,
encara que les companyes no
hi són, ho fa amb mascareta.

Per sort, diu, l’habitació és
gran i té terrassa. I el menjar,
li han preparat les compa-

amb la resta de família amb
qui es reunien normalment
es van trobar a través de
videotrucades, cosa que
van repetir dissabte. I per
Sant Esteve la previsió era
anar a casa dels pares d’en
David, que van ser els qui els
van acabar portant el dinar.
“Tenim la sort de viure a
pagès i si els avis ens venen a
visitar podem sortir al terrat
i parlem a distància”, diuen.
L’altre contratemps han
estat els Pastorets. En
David, de fet, és el president
d’EscurSEB, l’entitat organitzadora. Ell fa de tècnic a
la funció, l’Elisabet de fúria
i l’Ona hi balla. A causa dels
diferents positius al grup la
funció s’ha posposat. Es farà
més endavant.
Estan passant la covid com
un constipat fort. En alguns
moments el cansament els
ha fet allitar, però ja esperen que arribi dissabte per
desconfinar-se i retrobar-se
amb l’entorn.

nyes en algunes ocasions i en
d’altres, com el dia de Nadal,
ha rebut tàpers de familiars
i amics. Així que molts dies
“menjo de sobres d’altres i
em va perfecte”, assegura.
L’aïllament d’aquest Nadal li
ha recordat el confinament
de l’inici de la pandèmia.
Han tornat les videotrucades per fer-li companyia i
també, aquest diumenge,
que ja es trobava més bé, va
aprofitar per fer a les escales
del dúplex els 620 metres de
desnivell positius de la cursa
de Na’Dalt a Bellmunt, on no
ha pogut participar. En part,
també, per compensar els
dies en què està quiet a casa.
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L’Institut d’Estadística de Catalunya
ha publicat les dades demogràfiques
del 2020, unes xifres que confirmen
l’impacte de la pandèmia en l’evolu-

ció de la població. Els estralls de la
covid-19 es reflecteixen sobretot en
les defuncions: a Osona i el Ripollès
el nombre de morts acostumava a ser

d’uns 1.750 en el seu conjunt, i l’any
passat es va enfilar per sobre dels dos
mil. Tot i això, la població va créixer
en les dues comarques.

La població de més de 85 anys a
Osona decreix per primera vegada
en els últims quaranta anys
El saldo migratori del 2020 va ser clau en l’evolució positiva d’habitants a Osona i el Ripollès
Evolució de la població a Osona entre els anys 2011 i 2021

153.779

2011

154.042

153.563

2012

2013

152.560

2014

*totes les dades són en data 1 de gener de cada any

156.592

161.701

156.758

162.499

152.582

153.471

154.783

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

24.889

24.874

24.917

25.073

25.352

Evolució de la població al Ripollès entre els anys 2011 i 2021
26.360

2011

26.178

2012

25.928

25.598

2013

25.235

2014

25.017

2015

2016

2017

4.718

2015

4.918

2016

5.106

2017

Vic/Ripoll
Guillem Freixa

Les conseqüències de la pandèmia queden reflectides en
les dades demogràfiques de
l’any 2020. La xifra més destacada, per la seva singularitat històrica, es troba en la
franja d’edat de persones de

5.177

2018

2019

5.481

2020

més de 85 anys: per primera
vegada en quatre dècades
–l’Idescat recull estadístiques de població des de
1980–, el volum de població
de més edat decreix. Una
de les hipòtesis per explicar
aquest escenari “evidentment és l’afectació de la
covid-19 entre les persones

5.405

Jordi Remolins

El risc que Ripoll baixés
dels 10.000 habitants i perdés de retruc els privilegis
que com a municipi això li
representa ha donat un tomb
després que el 2016 arribés
al mínim d’aquest segle. Ara
fa sis anys sumava 10.583
habitants, mentre que coincidint amb l’inici de la crisi
de 2008 estava per sobre dels

11.000. Durant el plenari de
desembre el regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria
Creixans, va explicar que
l’últim registre demogràfic
que s’acaba de conèixer estava a 10.903 habitants, 38 per
sobre d’inicis de 2020.
Els nous migrants del padró
de Ripoll representen ja més
del 15% de la població, una
xifra que es considera fonamental per haver frenat el
descens de la població que es

2020

2021

Osona

2021

Ripollès

Creixement natural

-447

-170

Creixement
migratori interior

664

315

Creixement
migratori de l’estranger

682

180

més grans”, apunta el demògraf Sergi Trias Llimós. I és
que si s’observen les defuncions que hi va haver el 2020 a
Osona, la xifra ascendeix fins
a les 1.737 morts, un 24%
més dels que hi va haver el
2019, quan el nou coronavirus encara no causava estralls
en la societat. La mossegada

Ripoll s’acosta als 11.000 habitants
Ripoll

2019

Evolució de la població del 2020 al 2021

Evolució de la població de més de 85 anys a Osona (2015-2021)
5.322

2018

va produir entre 2010 i 2015,
i que a partir d’aleshores va
tornar a remuntar. Les dades
en aquest sector de la població
era només del 8,37% a inicis
de 2007 i va rondar el 10%
fins que a partir del 2017 ha
experimentat un augment de
gairebé un punt anual. Actualment, el nombre de migrants
registrats és de 1.636, un
nombre que pot ser superior
si es compten els que també
hi viuen sense estar censats.

demogràfica també queda
reflectida en el saldo natural de la població, que té en
compte el nombre de naixements respecte a les morts en
un territori concret. A Osona
va donar un resultat negatiu
de 447 persones, mentre que
en els anys anteriors s’alternaven creixements i decrei-

El 2020 el saldo de migracions interiors –respecte a la
resta de Catalunya i de l’Estat
espanyol– va ser de menys 39
persones. Pel que fa al saldo
migratori exterior, la xifra va
ser de 101 persones, el que
representa un saldo migratori
total de 62 persones. De fet,
el decalatge d’un any respecte al padró que es coneix
afavoreix que ara com ara el
nombre d’habitants pugui
estar ja molt a prop dels
11.000 ripollesos.
El mateix Creixans explica que en cas que algun dia
Ripoll baixés dels 10.000

xements però amb xifres més
properes al zero.
La situació d’Osona no es
reprodueix al Ripollès, ja que
en aquesta comarca la franja
d’edat de més de 85 anys va
mantenir el creixement sostingut dels darrers anys. En
l’àmbit català, la població de
més edat no disminueix però
hi ha un creixement testimonial –169– si es compara amb
els milers de persones que
s’afegien cada any a aquesta
franja. Trias Llimós també
apunta que ja sense l’afectació directa en la mortalitat
provocada per la covid-19, la
franja de més de 85 anys no
tindrà creixements importants en els propers anys, “ja
que hi arriben generacions

Els efectes de la
pandèmia queden
recollits en les
dades de població
de l’any 2020
buides”, les que van néixer en
plena Guerra Civil, “quan la
població va disminuir molt”.
Pel que fa a l’evolució de
la població, Osona i el Ripollès creixen en habitants.
Osona ho fa en un 0,5% i
el Ripollès, en un 1,1%. En
aquest balanç positiu hi
juga un paper clau el saldo
migratori interior –respecte a la resta de Catalunya i
l’Estat espanyol– i el saldo
migratori exterior, procedent
de l’estranger. En el cas dels
moviments interns, més enllà
de la tendència del 2020 a
deixar Barcelona “i tornar
cap als pobles d’origen”, Trias
Llimós també apunta que un
gran gruix de població que
s’hauria plantejat marxar de
comarques per anar a l’àrea
metropolitana “no es va moure”.

habitants, això suposaria el
descens de 17 a només 13
regidors, i també la pèrdua
de prop d’un milió d’euros
en l’aportació que l’Estat realitza al municipi. Ara mateix
l’Estat espanyol destina 2,7
milions d’euros a Ripoll. Respecte a aquesta possibilitat,
Creixans afirma que el 2016
“vam tenir por que si seguíem la tendència caiguéssim
per sota dels 10.000”. A banda
de suposar un benefici per
a l’economia municipal, les
xifres demogràfiques han
servit per generar discursos
agressius cap als nouvinguts.
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Estan pensades per a intervencions conflictives. Només les podran fer servir a l’exterior i previ avís

Els policies locals de Manlleu
portaran càmeres a l’uniforme

22 anys i veí del poble que va
passar a disposició judicial
divendres. Segons els Mossos, almenys va punxar les
rodes de cinc cotxes al carrer
Indústria i quatre al carrer
Montesquiu. En alguns casos
les va rebentar totes quatre i
en d’altres només algunes.
La regidora de Seguretat
Ciutadana, Elisabet Viñas
(ERC-JpT), deia que el detingut es va enfrontar a alguns
veïns i els Mossos afegien
que els testimonis també
deien que els havia amenaçat
amb l’arma. Al jove se l’acusa
d’un delicte de danys i amenaces, i segons els Mossos no
tenia antecedents.

Fila de cotxes amb les rodes punxades al carrer Indústria

van tornar a tallar la via per
fer tasques d’investigació.
Precisament, la darrera
anàlisi EuroRAP que fa el
RACC amb la col·laboració
del Departament de Territori de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona la situa com la
segona carretera amb més
risc de patir un accident greu
o mortal, tal com publicava
divendres EL 9 NOU. Amb
tot, en la presentació de l’informe destacaven la inversió
de 800.000 euros que s’ha fet
a la via entre el 2019 i el 2020
que ha millorat la seguretat
del traçat i l’amplitud dels
vorals. Això s’ha traduït en
una reducció dels accidents.

Els Mossos van tornar al lloc de l’accident a la tarda per analitzar-ne les causes

L’autor és un noi de 22 anys sense antecedents
Torelló
G.R.

La presència d’un home
amb un ganivet al barri de
Montserrat de Torelló va
alertar diversos veïns dijous
al migdia. Els testimonis van
avisar la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra dient
que hi havia un noi que amb

l’arma estava rebentant les
rodes dels vehicles que hi
havia aparcats als carrers
Montesquiu i Indústria cap a
les 2 del migdia. A partir de
les imatges i les descripcions
que van facilitar els diversos
testimonis, els dos cossos
policials en una operació
conjunta van poder detenir
l’autor. Es tracta d’un jove de

Dos ferits en un accident
a la carretera de la Miranda
És la segona via més perillosa de Catalunya
Manlleu
G.R.

Dues persones van resultar
ferides dijous al migdia a
causa d’un accident a la carretera BV-5224, la carretera
de la Miranda, que va estar
tallada un parell d’hores al
trànsit en tots dos sentits.
Segons el Servei Català de
Trànsit, l’accident va tenir
lloc quan passaven 10 minuts
de la 1 del migdia al punt

quilomètric número 3, en
terme de Manlleu, en el tram
que va de la rotonda cap a
Torelló. Va ser un xoc frontal
entre dos turismes i les dues
persones ferides es van traslladar a l’Hospital Universitari de Vic.
En l’actuació hi van treballar el SEM, una patrulla dels
Mossos, les policies locals de
Torelló i Manlleu i una dotació dels Bombers. La mateixa
tarda els Mossos d’Esquadra

EL 9 NOU

La Guàrdia Urbana va detenir
dissabte passat un veí de Vic
per obstaculitzar les actuacions dels serveis mèdics, la
dels agents i atemptar contra
ells, després d’un accident
en què hi havia implicat
un conegut seu. Segons la
policia, l’accident va tenir
lloc al carrer Josep Vicenç
Foix quan un vehicle es va
saltar un Stop i va col·lidir
contra un altre. Els agents
van esbrinar que el conductor del vehicle infractor, un
veí de Vic, conduïa sense
permís i en la prova d’alcoholèmia va donar un resultat
de 0,67 mg/l en la primera
mesura i de 0,61 en la segona. Per aquest motiu es van
instruir diligències penals.
En l’accident hi va haver
ferits greus, una de les quals
l’acompanyant de l’infractor.
D’altra banda, dimecres, en
un control d’alcoholèmia es
van instruir diligències a un
conductor de Folgueroles de
21 anys per marcar 0,78 mg.

BERNAT CEDÓ

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Una de les càmeres que incorporarà la Policia Local de Manlleu

Un detingut per rebentar
les rodes de nou cotxes
amb un ganivet a Torelló

Vic

cies de risc concret per als
agents o terceres persones”.
D’entrada, de fet, els enregistraments tampoc es podran
posar en marxa a la babalà:
els policies hauran d’advertir verbalment a la resta de
persones l’inici de la gravació
d’imatge i so. Segons l’Ajuntament, un altre punt positiu
de les càmeres és que, en
generar un efecte dissuasiu,
permeten “controlar grups
més grans de persones sen-

EL 9 NOU

rebaixen el nivell de conflictivitat. Porten incorporada
una pantalla on les persones
es veuen in situ i això fa que
s’acostumin a refrenar. El
consistori detalla que posteriorment les gravacions quedaran protegides mitjançant
una encriptació d’arxius i
que només s’utilitzaran “en
aquells supòsits en què, com
a conseqüència de l’actuació
de la Policia Local en espais
públics, es donin circumstàn-

Condueix begut,
sense carnet
i provoca un
accident a Vic

se fer servir la força, i amb
menys agents”.
Malgrat que a Manlleu els
últims mesos no hi ha hagut
grans botellots ni festes
il·legals, el municipi sí que
registra una preocupació
creixent pel civisme i la seguretat. Això ha motivat l’aparició d’una plataforma ciutadana que va reunir centenars
de persones a la plaça Fra
Bernadí el primer cap de setmana de novembre. Posant
la lupa específicament sobre
el delicte d’atemptat contra
agents de l’autoritat, en el
que portem d’any n’hi ha
hagut 22, el doble que el
2018. L’Ajuntament diu que
en alguns d’aquests casos la
policia es troba “envoltada
d’un grup ampli de persones
que obstaculitzen la seva
tasca i que graven amb els
telèfons mòbils l’actuació,
difonent, a posteriori, imatges editades que reflecteixen
només moments puntuals
de la intervenció i no tot el
context”.

Manlleu

La Policia Local de Manlleu
disposarà de manera imminent de set càmeres que els
agents portaran integrades
a l’uniforme, a l’altura del
pit. Aquesta mesura, que
ja s’aplica a municipis com
Campdevànol, Palamós
o Palafrugell, persegueix
diversos objectius. D’una
banda, tenir la possibilitat
de recuperar les imatges
d’intervencions policials
conflictives i, amb una
seqüència completa dels
esdeveniments, augmentar
la transparència, però també
comptar amb material gràfic
a l’hora d’identificar persones que hagin agredit els
agents o altres ciutadans.
Arnau Rovira, regidor
de Seguretat Ciutadana, hi
afegeix que l’experiència
d’altres policies locals o els
Mossos d’Esquadra demostra
que les càmeres també tenen
un efecte dissuasiu, ja que
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El calendari
2022
d’Estabanell,
amb EL 9 NOU

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Carles Banús i Puigivila

Alcalde de Tavèrnoles

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Per segon any consecutiu, els
lectors d’EL 9 NOU podran
gaudir en exclusiva del calen·
dari de la distribuïdora elèc·
trica Estabanell. Durant tot
el 2022, el periòdic encartarà
l’últim dilluns de cada mes
la làmina del mes posterior.
D’aquesta manera, aquest
mateix dilluns ja es distribu·
eix la del mes de gener. Com
l’any passat, les làmines es
podran col·leccionar.
Enguany, les il·lustracions
de les làmines aniran a càr·
rec del dissenyador gràfic i
il·lustrador barceloní Santi
Sallés, amb més de 20 anys
de trajectòria i especialitzat
en la tècnica de l’urban sketching. “El seu discurs artístic
encaixa molt bé amb la nos·
tra filosofia com a empresa.
Volíem transmetre valors
com l’arrelament d’Estabanell
amb aquelles comarques
on ens trobem presents. Un
arrelament que també posa
de manifest la nostra col·
laboració amb EL 9 NOU per
segon any consecutiu”, desta·
quen fonts de la companyia
energètica.
Sallés dibuixarà les imatges
de les làmines mes a mes. “La
idea és que a cada il·lustració
s’hi pugui veure alguna esce·
na quotidiana pròpia del mes
que li pertoqui. Volem posar
en valor allò que més trobem
a faltar en aquests temps
difícils”, afegeixen des d’Es·
tabanell. A la imatge del mes
de gener, s’hi pot veure una
escena familiar de dos infants
jugant amb els regals dels
Reis. “És la mena d’imatge
que associem amb els primers
dies de l’any i també és la
mena d’escena que ens agra·
daria poder veure a totes les
llars a partir del 7 de gener.”

Un moment de la intervenció dels Bombers, des de l’exterior (esquerra), i l’estat com va quedar la nau afectada (dreta)

Crema el magatzem d’una
empresa tèxtil de Balenyà
Es va produir divendres a la tarda i no hi va haver ferits
Balenyà
EL 9 NOU

Els Bombers van treballar
divendres a la tarda en un
incendi que va afectar l’inte·
rior del magatzem d’una em·
presa tèxtil de Balenyà. No
hi va haver persones ferides.
L’avís va arribar a les 7 de la
tarda i va fer mobilitzar fins
a set dotacions dels Bombers,
que hi van desplaçar també
el camió-escala.
El foc afectava diverses
línies de prestatges a l’inte·

rior del local. Paral·lelament
a l’extinció es va extreure
material que no havia cre·
mat per tal de minimitzar
l’abast de les flames. El foc,
les causes del qual no s’han
determinat, va quedar total·
ment extingit a les 8 del
vespre. Els fets van tenir lloc
en una nau disseminada. Els
propietaris viuen al costat i
es van adonar de la incidèn·
cia en intentar obrir, sense
èxit, la porta de la nau amb
el comandament. En obrir i
veure el foc, van alertar els

Trenquen la porta de l’oficina
de CaixaBank a Ripoll
Ripoll
J.R.

La porta de vidre de l’entra·
da a l’oficina que CaixaBank
té a la plaça Sant Eudald de
Ripoll va aparèixer trencada
la nit de dimecres a dijous.
Aquesta porta dona accés a
la zona de caixers automà·
tics, un espai que durant
els últims mesos ha servit
perquè joves que es refugien
del fred hi passin l’estona, o

ANUNCI
El Ple extraordinari de l’Ajuntament celebrat el dia 13 de desembre
de 2021 va acordar sotmetre a informació pública la modificació
puntual del POUM de Seva en l’àmbit de la fàbrica de Monells durant
el termini d’un mes per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo
i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes i
documents que considerin oportuns, en un diari comarcal i al tauler
d’anuncis electrònic i web municipal, d’acord amb allò establert als
articles 8, 85, 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i articles
23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Pol Barnils Crusats
Alcalde accidental
Seva, 15 de desembre de 2021

A la Teresa
de la Cadena

BOMBERS DE LA GENERALITAT
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també perquè indigents s’hi
hagin quedat alguna nit a
dormir. L’entitat està investi·
gant juntament amb els cos·
sos policials les imatges de
les càmeres, per identificar
els responsables d’aquesta
acció. Dijous a la tarda van
substituir la porta per una de
nova. L’incident arriba una
setmana després de la reunió
entre comerciants i respon·
sables polítics i policials per
posar fre a la inseguretat.

serveis d’emergències.
Amb les flames extingides,
les tasques dels Bombers
es van centrar a remullar
les brases i ventilar la nau.
També es va fer una perfo·
ració a la coberta del recinte
per accelerar l’evacuació del
fum que s’hi havia acumulat.
També hi van acudir Mossos
d’Esquadra, SEM, Protecció
Civil i la Guàrdia Municipal.
Dissabte al matí, una dotació
dels Bombers de la Generali·
tat va tornar al lloc dels fets
per revisar l’espai afectat.

Mor Enric Colomer
expresident del Club
Excursionista Ripoll
L’expresident del Club
Excursionista Ripoll Enric
Colomer va morir dijous a
l’edat de 81 anys. Colomer
va estar vinculat a altres
entitats esportives com l’AD
Ripoll d’hoquei patins, del
qual va arribar a la vicepre·
sidència, que li van valdre el
reconeixement de l’Esport
Gironí, quan el juny de 2017
li van entregar una medalla
en reconeixement de la seva
trajectòria.
Ripoll

Josep Font
i Viñas
“En Murugull”
Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 84 anys.
A.C.S.
La seva esposa, Montserrat Riera Font; fills, M. Carme i Joan, M.
Dolors i Joan, Encarnació i Pere, Josep i M. Teresa, Anna i Marc;
nets, Marc, Jordi, Clàudia, Cristina, Ester, Gemma, Carla, Judit,
Arnau, Martí, Marta, Àlex i Helena; nets polítics; besnets, Bru,
Guim, Chloe i Blai; germans, Joan i Dolors; germanes polítiques,
nebots, cosins, tota la família i la raó social Murugull Ramadera,
SL, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el tingueu
present en les vostres oracions.
La família agraeix a tot l’equip mèdic de l’Hospital de la Santa Creu
l’afecte i l’atenció rebuts fins a l’últim moment.
Gurb, desembre de 2021

Aquest passat
24 de desem·
bre ens va dei·
xar la Teresa
Funoll, o com
tots la conei·
xíem al poble, la Teresa
de la Cadena. Nascuda a
Tavèrnoles i masovera de
la Cadena durant més de
40 anys, les circumstàn·
cies van portar-la a haver
d’anar a viure a Roda ara
fa uns 14 anys. Malgrat tot
ella no dubtava a definirse com “de Tavèrnoles de
tota la vida”.
La Teresa era d’aque·
lles persones que sempre
estava disposada a col·
laborar amb les diferents
iniciatives que hi hagues·
sin a Tavèrnoles, ja fos en
les múltiples activitats
veïnals, ja fos escrivint
de forma periòdica a la
revista de La Rella, ja fos
recopilant fotografies anti·
gues per a les publicacions
municipals.
El seu grau d’implicació
amb el poble també la va
fer ser regidora de l’Ajun·
tament de Tavèrnoles
entre els anys 2003 i 2007,
amb moltes ganes de tirar
endavant en un període
una mica complicat al
poble.
Trobarem a faltar la
Teresa. Trobarem a faltar
veure-la cuidant l’ufanós
hort que menava a El
Reguer cada vegada que
enfilàvem la carretera de
Tavèrnoles. Trobarem a
faltar els seus escrits plens
de sabiduria popular cada
vegada que llegíem La
Rella.
Trobarem a faltar les
fotos que publicava a les
xarxes socials cada vegada
que omplia el cistell de
bolets… i tantes d’altres
coses que enyorarem
d’ella.
I, Teresa, jo trobaré a
faltar la conversa que vam
mig emparaular la darrera
vegada que vam xerrar i
que ara ens haurà quedat
pendent.
Un sentit i emocionat
record per als familiars de
la Teresa.
Descansa en pau, Teresa,
ara al costat del teu esti·
mat Pepet.

Per motius familiars

traspassem
rostidor
a ple rendiment
al centre de Vic.
Alts rendiments demostrables.
Interessats truqueu al
647 58 23 18
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Fiant la sort a la Grossa

La rifa de Cap d’Any, creada per la Generalitat el 2013, és el segon del trio de sortejos que marquen
les festes de Nadal. Al Bon Preu se n’està venent menys que altres cops, però als estancs té sortida
Vic/Ripoll

Les caixeres acostumaven a
picar-se entre elles per veure
qui venia més números de
la Grossa de Cap d’Any, però
aquest 2021 ni tan sols la
més hàbil arriba als 200, tres
vegades per sota de l’habitual. Aquesta anècdota il·lustra
la davallada de vendes que ha
experimentat la rifa creada
per Loteria de Catalunya el
2013, almenys des de la percepció de Vanesa Pignocchi,
encarregada del Bon Preu
del carrer de l’Arquebisbe
Alemany de Vic. Ja fa setmanes que tant ella com els
seus companys ofereixen
butlletes als clients a l’hora
de passar per caixa, però “ens
diuen que són massa cares
(10 euros). També es queixen
que amb els premis tampoc
es guanya gaire diners”.
El sorteig se celebrarà
divendres al migdia i agafa

				

BERNAT CEDÓ

T.V.

Números de la Grossa de Cap d’Any al Bon Preu de Taradell

el testimoni a la rifa estatal
del 22 de desembre. Es tracta
de la segona cita abans que
el Nen (6 de gener) tanqui
el trio de jocs d’atzar que

marquen les festes de Nadal.
Loteria de Catalunya ha posat
a la venda un total de 50 sèries de 100.000 números diferents. L’afortunat que tingui

la combinació guanyadora
s’emportarà 200.000 euros
per bitllet. Al darrere hi haurà un segon premi (65.000
euros per butlleta), un tercer
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(30.000), dos quarts (10.000)
i tres cinquens (5.000).
Des dels estancs expliquen que, entre tota la gent
que prova sort, n’hi ha tant
de molt supersticiosa com
d’altra que no dona cap
importància a les xifres. “Em
vaig trobar una senyora,
per exemple, que en volia
un d’acabat en 22 perquè fa
dies que es desperta a mitjanit i, en concret, a les 2 i
22 minuts”, explica Miquel
Millán, de l’estanc del carrer
de Gurb. Aquests dies estan
venent força butlletes, tot i
que sobretot atenen gent que
entra equivocada demanant
per revisar números del sorteig estatal del 22 de desembre. Ester Puig, de l’estanc de
la Fina, al carrer Nou, tampoc
ha percebut la mateixa baixada de vendes que al Bon Preu.
Explica que les participacions
d’entitats tenen bona sortida,
i que molts compradors s’animen l’última setmana. Quan
n’entra un i li pregunta si
vol alguna combinació o terminació en particular, molts
coincideixen a demanar “el
bo”. Puig els contesta, en to
de broma, que aquest ja se
l’ha quedat ella. A la redacció
d’EL 9 NOU provarem de
temptar la sort amb el 44602,
el 16417 i el 84939.

PUBLICITAT Serveis

Cuberta Serveis Funeraris, al seu costat.
VIC

CENTELLES

MANLLEU

RODA DE TER
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És de 7,33 milions i compta amb el suport de tots els grups tret de la CUP, que es va abstenir

Moià aprova el primer pressupost
sense el control financer del deute
Moià
Queralt Campàs

Després d’haver eixugat gran
part del deute, l’Ajuntament
de Moià va aprovar un nou
pressupost de poc més de
7 milions d’euros. Després
de 10 anys concentrats a
retornar el deute de prop
de 8 milions que mantenia
el consistori amb Hisenda,
assolit durant els mandats de
Josep Montràs, ara es podran
potenciar les inversions. En
aquest sentit, sense el control financer per part de l’Estat, s’alliberen uns 400.000
euros anuals que revertiran
en els comptes. Enguany el
pressupost és de 7.334.788
euros respecte dels 6,9 milions de l’any passat. El nivell
d’endeutament es mantindrà
al voltant del 15%.
“És el moment de començar una nova etapa”, defensava l’alcalde, Dionís Guiteras,
durant l’últim ple municipal.
En parlava en la mateixa
direcció la regidora d’Hisenda, Gemma Bisbal, dient

que són uns “pressupostos
de canvi després d’anys de
pagar molt i haver-nos d’estrènyer el cinturó”.
La major part del pressupost es destinarà a posar al
dia les millores en alguns
equipaments, que estaven
retardades. Aquesta partida
puja a 1.126.190 euros, gairebé el triple del 2011 que es
van destinar 480.000 euros
a inversions. La principal
partida, de 215.000 euros,
serà per adequar l’edifici de
Can Rocafort, on hi ha l’ajuntament. S’ampliarà la planta
baixa que compartiran Mossos i Policia local, fet que
permetrà disposar d’agents
les 24 hores del dia. La resta
serà per condicionar l’oficina
d’atenció ciutadana.
Així mateix, es dedicaran
61.350 euros a l’aparcament
soterrani públic del CAP, del
qual es preveuen obrir dues
de les tres plantes aquest
estiu, i uns 45.000 euros més
per a la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades i sortides del poble.

Dionís Guiteras

A tot plegat se sumen
altres inversions previstes per al clavegueram, el
cementiri o la finalització
d’obres que ja estan en marxa
com el polígon Pla Romaní,
el sector II de Cal Jo i, si és
possible, la urbanització de
Montví.
Amb la intenció de recuperar actuacions que s’havien

endarrerit, aquests pressupostos pràcticament també
doblen les despeses de manteniment i jardineria, i es
reforcen les partides de cultura i entitats, amb una dotació de més recursos. Per altra
banda, també s’incrementa
el capítol I en uns 100.000
euros per poder posar al dia
l’estructura professional.
Una gran part del pressupost també s’invertirà
a millorar la mobilitat. En
total, 255.000 euros que es
destinaran a millorar l’accessibilitat en voreres i carrers,
i on també hi ha incloses tasques de pavimentació.
El pressupost es va aprovar
amb els vots a favor d’Ara
Moià, PSC i Junts, i l’abstenció de la CUP. Des del PSC,
soci principal dels republicans, demanaven que s’executin les peticions acordades
amb el seu partit. A l’oposició Junts lamentava que
no s’hagin reduït impostos
i taxes als ciutadans un cop
rebaixat gran part del deute
del municipi.

Camprodon tira endavant
La despesa corrent fa créixer
el pressupost de Santa Eugènia uns comptes per al 2022
de 5,8 milions d’euros
L’import passa dels 1,8 als 2,3 milions d’euros
Santa Eugènia de Berga
G.F.

Santa Eugènia de Berga
va aprovar dijous passat el
pressupost municipal del
2022, que passa dels 1,8
als 2,8 milions d’euros. La
principal resposta a l’increment es troba en l’augment
de la despesa corrent, ja
que s’han ampliat partides
“com el reconeixement dels
triennis dels treballadors
municipals”, explica l’alcalde,
Xavier Fernández (Junts per
Santa Eugènia). També s’ha
reforçat amb més dotació
pressupostària les àrees de
manteniment i jardineria.
Pel que fa a les inversions,
el govern municipal –amb
majoria de Junts– destaca
la millora de camins rurals,
amb un valor de 150.000
euros. Santa Eugènia també
assumirà la coordinació de
la construcció del carril bici
entre el municipi i Vic per
la carretera B-520, i per a la
redacció del projecte d’obra
ha reservat 35.000 euros.
També es faran inversions en
la reforma i ampliació de la

zona esportiva i en matèria
de transició energètica. Tot i
això, un dels grans projectes
del 2022 és la reforma de
l’entorn de l’església, una
actuació que s’inclourà al
pressupost “a través d’una
modificació de crèdit amb
romanent”, diu Fernández.
Si els tràmits administratius
no s’encallen, aquest febrer
s’obrirà un procés de participació ciutadana per escollir
un dels tres projectes de
reforma que s’han dissenyat,
i les obres haurien de començar l’últim trimestre de l’any.
El pressupost va rebre
l’abstenció d’Independents
per Santa Eugènia, “perquè
ens ha mancat informació”,
apuntava el seu portaveu,
Josep Sallent. D’altra banda,
des de SOM SEB, la regidora
Daad Jarrous va demanar
explicacions a l’increment
del pressupost “i els arguments ens van convèncer”,
i tot i que la seva petició de
crear la figura de vigilant
municipal no es va acceptar,
“el vot va ser favorable”.
Esquerra va excusar la seva
presència al ple.

Camprocon
Isaac Muntadas

El pressupost de Camprodon per al 2022 serà de 5,8
milions d’euros, dels quals
1,3 són per a la residència
geriàtrica municipal L’Hospital. El consistori va donar
llum verda als comptes amb
el vot favorable de l’equip de
govern format per Tots per
Camprodon (PSC) i el vot
negatiu de +Camprodon-ERC.
Pel que fa a les inversions,
l’Ajuntament preveu destinar-hi 553.785 euros, dels
quals n’hi ha 442.785 que
provenen de diversos projectes Feder. Per exemple, es
destinaran 320.398 euros als
espais de contacte del Ter,
59.749 pel conveni de la biomassa o 33.166 per la museografia de Cal Marquès. El
regidor Xavier Juncà (ERC)
va dir que les inversions eren
“fluixes”, que encara n’hi
havia de l’any passat que no
s’havien executat i que era
una dada “molt pèssima” que
només s’utilitzessin 22.650
euros de fons propis en
inversions. Juncà va tornar a

reiterar que, un any més, els
comptes eren molt semblants
als d’un any “sense covid”. A
més, va queixar-se de l’augment d’impostos i taxes per
als vilatans, encara que fossin
d’acord amb l’IPC, en un any
tan difícil per a tothom. L’edil
republicà també va posar el
punt de mira en el capítol
de personal i va criticar que
l’augment de la plantilla
“no ha millorat la gestió de
l’Ajuntament, tot i tenir més
gent que altres anys”. L’alcalde, Xavier Guitart, va dir que
“està orgullós” de les 78 persones que hi ha en plantilla i
creu que s’ha millorat. A més,
també va dir que hi ha moltes
places que s’han de considerar “per llei”.
El portaveu d’ERC, Joaquim
Coch, va dir que no creuen
que l’equip de govern tingui
un model de poble definit. En
canvi, Guitart va replicar-li
que el demostren des de fa
temps creient en els projectes
dels darrers anys, que han
seguit executant. El republicà
també va lamentar que no hi
hagués cap partida de pressupostos participatius.

Sant Julià farà
obres a l’aula de
cultura i l’antic
ajuntament de
Vilalleons
Sant Julià de Vilatorta

T.V.

L’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta ha aprovat un
pressupost de 4,15 milions
d’euros per a l’any 2022.
Entre les inversions, destaquen les partides d’urbanisme i obra pública, cultura i
medi ambient. En el primer
cas hi ha previstos 46.000
euros per a la construcció
d’una plataforma elevada
entre l’avinguda de Puig i
Cunyer i la Rambleta, així
com continuar l’itinerari de
vianants i bicicletes en sentit
Vilalleons amb la passera
paral·lela al pont de l’Eix.
Aquesta infraestructura
valdrà 521.000 euros, però la
Diputació de Barcelona en
finança gairebé tres quartes
parts. També pel que fa a
via pública, el consistori té
consignats 190.000 euros
a millores en l’enllumenat
dels carrers, per avançar cap
a sistemes més eficients, i
30.000 a la xarxa d’aigua,
amb actuacions com construir una tanca al dipòsit de l’Albareda i, així, evitar que s’hi
produeixin actes vandàlics.
En l’apartat de cultura destaquen les obres per posar al
dia els lavabos de l’aula de
cultura i l’antic ajuntament
de Vilalleons. L’alcalde, Joan
Carles Rodríguez, explicava
al ple de dilluns passat que
part de les inversions beuen
d’un ajut de caixa de 200.000
euros que finalment no caldria demanar si arriben fons
europeus de programes com
el Next Generation. L’Ajuntament també té previst al
pressupost del 2022 col·locar
tendals a la llar d’infants i
plaques fotovoltaiques a la
nau de la brigada.

Sant Vicenç adjudica
per 1,3 milions la
futura unitat de
convivència
Sant Vicenç de Torelló

La primera fase de la unitat de convivència de Sant
Vicenç, el centre de serveis
per a la gent gran, costarà
finalment 1,3 milions, uns
100.000 euros menys del que
estava previst. El darrer ple
va aprovar l’adjudicació de
les obres que començaran les
properes setmanes a l’empresa Construccions Àrids i
Formigons, SA, de Navàs, que
va fer una baixa respecte al
preu de concurs.

NOTICIES
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un parc solar; hi estem treballant”
Entrevista a Arnau Basco (JxCat), alcalde d’Orís
Orís

Aquest és el tercer mandat
d’Arnau Basco (JxCat) com
a alcalde d’Orís, on té una
majoria absoluta amb sis
dels set regidors. L’aposta
d’aquests quatre anys és per
la transició energètica.
Darrerament Orís ha estat
notícia per uns abocaments
il·legals de trastos.
Sí, s’han pogut enxampar
els responsables dels abocaments. Vam detectar 28 tones
de residus abocats de forma
incontrolada per una empresa que no tenia l’autorització
de l’Agència de Residus. Ara
s’estan fent les diligències
per intentar sancionar els
responsables.
Han enxampat els autors
però n’hi ha hagut més.
Ens hi trobem gairebé cada
setmana. Fem una crida al
civisme perquè és molt trist
que ens vinguin a abocar de
forma incontrolada residus
que podrien anar a les deixalleries i fer els tractaments
que es corresponen.
D’aquests tractaments se
n’ha de fer càrrec l’Ajuntament. Quin cost ha tingut?
Al voltant de 3.000 euros,
perquè s’hi va haver d’anar
amb retroexcavadores i camions per carregar aquestes
28 tones i portar-ho a fer els
tractaments que correspon.
De fet, a Orís de deixalles
però de forma controlada se
n’hi ha portat més d’1 milió
de tones a l’abocador.
Al llarg d’aquests 30 anys
de vida útil de l’abocador
controlat que dona servei a
Osona i el Ripollès, sí.
Es preveia tancar una fase
després que al maig s’obrís
el penúltim dels vasos que
es podrà utilitzar. És com
s’esperava?
S’estan tirant endavant els
tràmits administratius per
part del Consorci de Gestió
de Residus Urbans d’Osona
i permetrà donar una vida
aproximada d’entre 5 i 10
anys, en funció del volum
que arribi.
Després d’aquests anys,
perdran els ingressos extraordinaris que els dona. Pensen en com compensar-ho?
És evident que un dia
deixarem de tenir aquests
ingressos, però al final hem
de ser hàbils en intentar
transformar i generar-ne de
nous. L’abocador comarcal
té una vida útil llarga, cada
vegada es fan les coses més
bé quant a gestió i és impor-
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Guillem Rico

Arnau Basco, aquest divendres amb les plaques solars de la teulada de l’Ajuntament d’Orís

“L’objectiu és
generar l’energia
que necessita
Orís. Comencem
pels habitatges”
tant que la ciutadania ho
conegui. Tenim un centre de
tractament de residus municipals que pretracta, tracta i
preselecciona els residus que
fa sis anys anaven directament dipositats a l’abocador
i se n’està revaloritzant el
60%, es reaprofiten i van a
les cadenes de reciclatge.
Això suposa una evolució
importantíssima pel que fa a
la gestió de residus. Al municipi intentem posar les coses
al màxim de fàcils possible
perquè l’abocador pugui evolucionar per tenir unes infraestructures de primer nivell.
Molts no el voldrien. Quin
impacte té pel municipi?
Impactes negatius en són
molts i han anat evolucionant. Genera males olors, un
desequilibri en la biodiversitat: tenim grans quantitats de
colònies d’aus, especialment
corbs, gavians i voltors. Té un
impacte en el medi però també en les activitats agrícoles i
ramaderes de l’entorn, a més
de tipus ambiental: genera
gasos d’efecte hivernacle que
amb el pas del temps s’han
anat corregint amb microturbines que recullen el gas
metà per generar electricitat
i abocar-la en la despesa de
les mateixes instal·lacions.
S’està treballant en un projecte per intentar empènyer

una transició energètica en
un entorn que ja està degradat, crear una fotovoltaica.
Els vasos tancats serien
una possible ubicació per a
parcs solars?
És idònia perquè són uns
vasos que generaran, sobretot els primers que es van fer,
lixiviats durant molts anys
i són espais on tampoc es
poden plantar arbres perquè
estan clausurats. S’hi poden
dur a terme projectes de transició energètica municipals,
comarcals i supracomarcals,
tant en els vasos clausurats
com en les cobertes de la
planta de tractament de residus.
Seria un espai alternatiu
al parc de 26 hectàrees al
qual s’oposaven.
És un espai alternatiu des
d’un punt de vista de municipi i de comarca. Tot i que,
per sort, amb el nou decret
tots aquests projectes com
el nostre han decaigut. S’ha
demostrat que eren un globus sonda i no tenien una
maduresa real del territori,
estaven llançats des de grups
inversors que venien de molt
lluny. Amb la modificació
s’obre una nova etapa.
Aquest parc solar de l’abocador podria ser un dels
primers que es podria veure
a Osona?
Encara està en una fase
molt inicial. Han d’arribar
molts recursos públics perquè són inversions importants i tothom té clar que
aquests llocs del país que ja
estan degradats haurien de
ser els primers on s’implantin
camps solars. No espatllem
res del paratge natural, agrí-

“Tenim més
població. La covid
ha demostrat que
als pobles petits
es viu millor”
cola, ramader i quan tinguem
això exhaurit, ordenadament,
seleccionem on poden generar el mínim impacte.
L’aposta d’aquest mandat
a Orís és per la transició
energètica.
Vam activar un pla que vol
incentivar que les famílies
puguin fer la pròpia transició
energètica als seus habitatges. Vam articular una línia
d’ajut d’un màxim de 6.000
euros per actuació. Amb dos
anys hem subvencionat 26
instal·lacions fotovoltaiques
d’autoconsum, anem pel bon
camí. També hem instal·lat
plaques en edificis municipals i estem fent una pista
coberta amb la voluntat de
fer autoconsum amb un sistema de bateries per emmagatzemar tota l’energia que
necessita el nucli urbà perquè a la nit puguem gastar la
que fabriquem durant el dia.
Es porten a terme altres iniciatives per implantar energies
renovables, des de biomassa,
geotèrmia, renovació de tancaments exteriors... tot pensant en els habitatges.
L’objectiu final és autoabastir-se energèticament?
És que Orís pugui generar l’energia que necessita.
Comencem pels habitatges,
que en una part important
se la puguin generar. Estem
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intentant començar la casa
per la teulada, ho dic sempre.
Hem de posar primer les
plaques i generar, i a mesura
que la normativa ens permeti haurem d’agafar tots
aquests veïns i crear un marc
per apostar per gestionar
l’energia que fabriquem. I
si la podem fabricar i tenim
moltes teulades i molts kW
tindrem més força per poder
ser autosuficients pel que fa
al consum i la gestió.
Donen ajuts per a la promoció de la salut, ajuts escolars, per finalització d’estudis... Qualsevol voldria
viure a Orís per tenir-los...
La finalitat és donar suport
a les famílies, ajudar, però
n’hi ha més: prevenir però
també la d’incentivar, que és
clarament les de la transició
energètica i protecció del
medi ambient i així també
poden reduir les factures.
És una manera d’evitar el
despoblament?
Sí, un municipi amb fibra
òptica pot tirar endavant amb
garanties i que algú hi anirà
a viure. Anem en la línia
que toca: tenir el municipi
modern, actualitzat, que les
cases estiguin ocupades i no
en tinguem que s’acabin destruint perquè no són atractives per anar-hi a viure des
del punt de vista energètic,
d’accessos, de telecomunicacions... té moltes mirades el
fet de donar aquests ajuts.
Han tingut nous habitants
amb la pandèmia?
Hem crescut, estem a 350.
La pandèmia ha demostrat
que als municipis petits s’hi
viu millor.
Tenen molts camins per
arreglar. Feien una prova
pilot amb àrids reciclats.
Això pot anar més enllà?
Hem fet una prova pilot
amb formigó utilitzant
àrids reciclats provinents
de residus de la construcció
conjuntament amb l’Agència de Residus per intentar
donar noves sortides a un
residu existent. S’ha fet a dos
camins i podem dir que funciona de forma satisfactòria,
crec que pot competir amb
els tradicionals. Espero que
en el futur l’agència pugui
replicar aquest projecte.
Per al 2022 es gastaran
360.000 euros a arreglar
camins...
És una de les inversions
més importants i es finançarà
amb el PUOSC. Hem identificat tots els punts conflictius
des del punt de vista de seguretat viària i de riscos per
despreniments.
Aquest és el tercer mandat, optarà a un quart?
Sempre dic el mateix perquè ja hi he passat altres
ocasions. Tenim molta feina
per fer i molts compromisos
que vam adquirir que sempre
intentem posar a la pràctica.
Decidir-ho ara seria temerari.
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L’Ajuntament de Vic ha fet
un altre pas per donar prioritat a bicicletes i patinets al
centre de la ciutat en detriment dels cotxes. A l’últim
ple es va aprovar per unanimitat el projecte del tram del
carril bici del Passeig i del
Carme, la baula que faltava
per envoltar tot el centre
històric. Per fer-lo realitat,
els cotxes passaran de tenir
dos carrils a només un. La
regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, no preveu que
hi hagi embussos perquè els
dos carrils actuals són estrets
i, sovint, ja no passen dos cotxes alhora.
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Un pas més per restringir
el trànsit al centre de Vic
Amb aquesta decisió
l’Ajuntament confirma
l’aposta per una mobilitat
sostenible concretada en carrils específics per a bicicletes.
Quan això va en detriment
dels cotxes provoca protestes. Va passar a la ronda
Camprodon, on fa poc més
d’un any ja s’hi va restringir
el trànsit. És una tendència
general. La tesi és que, a ban-

da de reduir la contaminació,
crear zones per a vianants a
la llarga acaba redundant en
benefici al comerç. En el cas
de Vic, a més, les dimensions
de la ciutat faciliten passejar
a peu. Incorporar en aquesta
equació el transport públic
és una variable a tenir en
compte.
No obstant això, l’experiència diu que aquests canvis

solen anar acompanyats de
polèmica perquè obliguen a
modificar hàbits. Va passar a
l’Eixample Morató, a la ronda
Camprodon i passarà, també, ara al Passeig. En aquest
debat seria positiu que no
tot es reduís a blanc o negre.
Cada ciutat té una casuística i, per tant, davant d’un
mateix problema la solució
no necessàriament passa per

aplicar la mateixa plantilla.
Les realitats de Barcelona i
Vic, per exemple, són diferents i l’evolució tecnològica
de l’automoció avança cap
a vehicles elèctrics que no
generin emissions. Per això
seria bo que el debat no
fos binari, perquè si es llegeix només com l’intent de
foragitar els cotxes trobarà
més entrebancs que no pas
si s’explica com l’opció de
potenciar la bicicleta. Que al
positiu consens polític actual
s’hi sumés també el consens
ciutadà blindaria la iniciativa
de la típica amenaça d’una
marxa enrere en l’horitzó
electoral que aviat s’obrirà
amb les municipals de 2023.

Salvem el calendari o els calendaris?
Francesc Ligorred
Antropòleg
“Algú pot dir si el vent bufa a deshora?, si ‘fer l’amor’ és o no un
eufemisme?, si es compliran les
promeses i els pactes?, si de tant viure no perdrem
la vida?, o si ens sobraran fulls de calendari quan ja
no hi hagi temps per repensar-se?” Miquel Martí i
Pol (Calendari)
Quan arriba, a empentes i rodolons, el segon aniversari de la covid-19, una de les poques evidències
que fumegen és que Europa ha perdut el nord i el
sud; la resta del món potser també, però, ben segur,
no tant. Morts, malalts i afectats directament o de
rebot per la pandèmia no entenen que els governs i
més d’un científic de gabinet repeteixin cíclicament
que cal prendre mesures per mantenir viva l’economia i que només es pot fer salvant Nadal, Sant Jordi,
Setmana Santa, Tots Sants, les vacances d’estiu, el
turisme de neu, els festivals musicals, les competicions de masses, els eixos comercials, etc. Salvar
el calendari o salvar vides?, aquest és el dilema.
Tal vegada per això vaticinen “més vacunes igual
a menys restriccions” vs “més restriccions igual a
menys afectacions”, una equació, tractant-se de la
salut humana, sospitosa i poc exacta. Uns polítics
i científics temorosos perquè saben que si el circ
consumista anul·la les funcions ells són els que es
queden sense feina i sou, sense un modus vivendi
furtiu. Com s’entén –si es pot entendre– que amb
cues als vacunòdroms i la corba contagiosa disparada s’incités a aprofitar el sucós pont de la Puríssima Constitució i a assistir a mil i un actes massius a
pavellons (Palau de Sant Jordi, 15D i 18D) i a altres
recintes tancats i que, ep!, es convoqui una reunió
telemàtica de presidents autonòmics (22D) on la
mesura més (des)encertada sigui la de l’ús obligatori de la mascareta també als exteriors, únics espais,
els de l’aire lliure, on el virus ha estat i és menys
–o gens– transmissible. Cert, aquesta és la realitat,
perquè mentre una colla volen salvar l’antiga normalitat per seguir-la gaudint, els treballadors de
veritat essencials, començant pels sanitaris que es
mantenen al peu del canó als CAP i als hospitals, no
poden aturar-se ni per prendre l’aire; uns professionals que sovint pateixen les arbitrarietats de l’administració i el desagraïment dels (im)pacients. Ben a
prop d’ells, transportistes, maquinistes ferroviaris,
pilots d’avions i vaixells, personal de benzineres i
de neteja pública i privada, empleats de supermercats, cuiners, mestres, funeraris, policies, farmacèutics, ramaders, agricultors, pescadors o els operaris
de gas, llum i aigua.
En aquest context és lamentable que la

No s’entén que amb cues
als vacunòdroms i la corba
contagiosa disparada, s’incités
a aprofitar el sucós pont de
la Puríssima Constitució
o assistir a mil i un actes
massius a pavellons
(sub)classe política, un bon gruix del funcionariat
de despatx i dels mitjans de comunicació i el protegit estol eclesiàstic quan, a primeres de canvi,
veuen que no poden salvar festivitats religioses,
nacionals i de lleure de pagament perquè la pandèmia torna a ensenyar la poteta, suspenen parlaments, escolanies i ateneus i (re)corren ploraners
als refugis on line del teletreball i les videoconferències, mètodes de clausura viables pels consentits treballadors prescindibles. Abans-d’ahir, tràfic de mascaretes i gels hidroalcohòlics; ahir, de
(re)venda de test d’antígens i PCR, i avui, retorn a
la lectura nocturna de ficció del BOE i el DOGC. Pel
que fa a la vacunació, que els déus protegeixin els
vacunats i els no vacunats: els primers ja s’ensumen
que els seus braços són diana olímpica que cada dos
per tres es posa a prova com carn de laboratori i els
segons assumeixen que hauran de fer vida d’ermità –a voltes s’agraeix– fins que les farmacèutiques
buidin les neveres o s’esgotin les xeringues; no deixa de ser sospitós que l’especulador Estat d’Israel
ja promogui i mogui la quarta dosi. I els certificats
covid, enginyats pels reaccionaris germànics alpins,
cada dia s’assemblen més a una cartilla de racionament social i no pas a un salconduit de raonament sanitari personalitzat/comunitari; és evident
que aquest passaport virtual, encara que es pugui

imprimir, s’activa i es desactiva amb un clic, però
no pas a gust del client sinó quan els governs de
torn ho creguin convenient o inconvenient, unes
administracions sotmeses a la dictadura de les
multinacionals del poder (medicaments, aliments,
energies, armes). Atrapats tots, poc o molt, pels
codis QR, es pot deduir que una caiguda general de
les xarxes provocaria el caos socioeconòmic en una
envellida Europa que no està pas preparada ni per
administrar-lo ni per solucionar-lo; els ciberatacs
són la bomba i la histèria viral, l’espoleta. El relat
europeu de la democràcia –amb el Regne Unit i els
Estats Units d’aliats– deixa de ser exportable quan
les tendències negacionistes, absolutistes i consumistes van guanyant als carrers i a les urnes, mentre els microxips xinesos es fan esperar i els contenidors de matèries primeres i d’última generació
viatgen lentament al marge d’una ruta de la seda
que avança amb tren per l’interior d’Àsia i d’Europa; al pol nord, la gran Rússia, esberla el glaç per
tal d’assumir el control del comerç mundial, una
via que arruïnarà els colonials ports atlàntics europeus. Mentrestant, el preu de la llum pels núvols i
els llums nadalencs per tots els carrers. Fum, fum,
fum!
A Catalunya, Ai! Catalunya, el temps del calendari del procés s’ha clavat i no recula ni per prendre
impuls ni molt menys dona un pas endavant. Qui
havia de pensar-ho, oi?, que un procés portés a la
immobilitat; una antítesi de mal gust. Procés implica mobilitat i, certament, que el poble es va més que
moure, de fet els pobles sempre es mouen, sempre,
per sort, estan en procés de transformació. Però els
que no es mouen o només ho fan quan els convé són
les capelletes del poder, siguin municipals, comarcals, regionals, nacionals, estatals o internacionals.
Ara una ERC pragmàtica ostenta la presidència de
la Generalitat amb un jove Pere Aragonès que sense voler, volent o volant vol passar full al calendari
del procés. Aquests gestors –on és el Procicat?– de
l’oxímoron “cita prèvia” –les cites no eren a posteriori?– i de l’arbitrarietat de la interacció social, que
agiten l’espantall de la salut mental, obliden que
si les metgesses i els infermers no s’apropessin als
malalts tots marxaríem abans a l’altre barri. També
s’obliden, per posar un segon exemple, que si els
agricultors i els ramaders només treballessin per
l’autoconsum, la majoria de la població –inclosos
els funcionaris– moriria d’inanició. Ai! Catalunya,
la Catalunya de la revolució i la república de farol,
que l’Estel de la Sagrada Família l’il·lumini. Fum,
fum, fum!
Encara que el papa Francesc des de l’illa de Lesbos va instar a “aturar el naufragi de la civilització”
i deixant les cícliques apocalipsis a banda (guerres,
(Continua a la pàgina 11)
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Nadal impossible
Jordi Castellet
Teòleg i escriptor
Nadal és impossible. És impossible
i inversemblant que Déu s’hagi fet
humà. Potser rau aquí la impossibilitat de molta gent a l’hora de celebrar Nadal com
cal? Àngel de Silèsia (1677) és un dels escriptors
místics que més m’agrada citar, quan recordava
que “podríem celebrar Nadal mil vegades, que si
Jesús no naixés en el nostre cor, no serviria absolutament per res, sinó que romandríem perduts
per sempre”. És aquí que cal cercar la raó per la
qual molta gent no celebra la missa de Nadal? Perquè els ha resultat sobrer, superficial, materialista, limitat, irrellevant? No és Nadal el naixement
dels grans magatzems, de les rebaixes, dels llums
al carrer, dels regals i del fred? Si no és això, què
és? Perquè Nadal en si, aquesta història del naixement del fill de Déu, de l’encarnació de Déu en la
condició humana esdevé impossible, incomprensible, impensable, absurd. Fins a quin punt!
Posem pel cas i per començar, pels musulmans
és impossible que Déu esdevingui humà, que neixi d’una dona, ni que sigui una dona jueva com és
Maria. Per ells, Déu és totalment altre, superior,
sobrenatural, Al·là és gran, roman en les altures,
omnipotent, omniscient, totpoderós, tot bondat i
saviesa, però mai dels mais no s’abaixaria a compartir la natura humana, en la qual queden barrejades totes les coses infectes d’aquest món. El
mal, el sofriment, la desgràcia són voluntat divina, perquè l’altíssim així ho ha volgut i no s’hi pot
fer res; únicament complir la seva voluntat.
Pels servents del déu de Mahoma (632 dC),
que Al·là es converteixi en persona humana és un
absurd, un sense sentit, al qual no cal prestar molta atenció. En tot cas, trobaran entranyable el naixement d’un gran profeta d’una gran personalitat
com és la de Jesús de Natzaret, nascut a més sota
el toc de la virginitat de Maria; per ells, i en general sempre, es tracta de qüestions solemníssimes.
Ara, d’aquí a afirmar que aquell Jesús sigui fill de
Déu hi corre un tros molt ample i llunyà. Oi més
quan es pretén afirmar que aquest mateix Jesús
pugui morir a la creu per salvar la humanitat.
Però, com vols que un home mort en un patíbul

(Ve de la pàgina 10)
pandèmies, tràfic sexual, desastres climàtics), el
cert és que Occident ja baixa el taló del 2021, segon
any de pandèmia, a punt d’obrir el calendari del
2022. No soc col·leccionista de calendaris però sí
que m’atrauen; des de fa dècades segueixo el tradicional Calendari dels Pagesos i l’Agenda del Pagès,
em són d’utilitat per al dia a dia vital i per a les feines hortícoles. M’agraden igualment els calendaris de botiga, empresa, bar i bancaris, cada dia més
escassos sigui en format paret, sobretaula o butxaca. El ventall de calendaris és extens com el temps:
d’advent, laboral, escolar, gregorià, marià, ortodox,
litúrgic, calendaris, esportius, eròtics, ocellaires,
solidaris, de la Liga i del Patufet o els més propers,
el sostenible de laVola, l’artístic d’Isa Basset i el
poètic de Miquel Martí i Pol. Sobre el mateix tema
el surrealista José Mª Hinojosa explica que: “Yo perdí la noción del calendario / y de los días microbio, /
pero continuaré mi papel de hierático, / con sonrisa de insomnio, / en este film inacabado”. I com no
escoltar el bohemi equatorià Julio Jaramillo (19351978), quan canta amb passió: “Hojas de calendario que van como los años / cayendo en el vacío de
la desilusión, / vuelan como palomas llorando desengaños / a otro cielo pintado de una nueva ilusión”.
Hi ha tanmateix calendaris tipus parenòstic que els
temes ordenats per data i que qualsevol pandèmia
pot alterar, em refereixo als tradicionals almanacs

pugui salvar ningú? L’únic que pot salvar és un
cabdill poderós, fort i armat fins a les dents, com
fou Mahoma, el profeta parlant en nom d’Al·là,
Déu únic i altíssim, qui rebé la inspiració de l’arcàngel Gabriel directament a la seva oïda. Nadal
és impossible, per impensable, per contradictori,
per il·lògic, evidentment.
I pels budistes? Aquesta creença vinguda de
terres encara més llunyanes de l’orient? Nadal
resulta superficial i contradictori. L’ideal budista consisteix en l’eliminació del jo, de l’ego i del
seu derivat perniciós, l’egoisme. Convé fondre’s,
desaparèixer, arribar a la il·luminació, perquè el
desig de l’ego conformen el mal i el sofriment del
món. En la roda infinita de la reencarnació, ni tan
sols els déus en resten exempts. Qualsevol dels

múltiples déus del panteó oriental pot caure, pel
seu propi ego, en la condemna reencarnatòria.
Per què, doncs, un déu, ni que sigui el jueu o el
cristià, voldria venir a compartir la vida humana, si no fos per maledicció, condemna o infortuni? L’encarnació és un càstig del qual convé fugir
amb l’extinció del jo, de la pròpia voluntat i desig.
Ni tan sols el Buda Gautama (368 aC) pot ajudar
l’ésser humà, només s’hi pot emmirallar i mirar
de trobar una inspiració en la seva conducta i pietat. Encarnar-se? A qui se li podria acudir, quan
el que s’ha de fer és fugir d’aquest món assolint
la il·luminació que extingeixi el desig personal i
les superficialitats del jo, causants del mal i del
sofriment?
I no obstant, alguns ens entestem a celebrar
Nadal, un naixement, ara que van tan escassos en el nostre entorn occidental europeu; una
bona notícia, un evangeli. Aquests dies, haurem
estat testimonis de la terminació i de l’encesa de
la torre de la Mare de Déu del temple expiatori

de la Sagrada Família de Barcelona; per ara, la
torre més alta d’aquesta senyera del nostre país
i de la nostra cultura. Antoni Gaudí ( 1926) es
va permetre el luxe de dissenyar-se un pessebre
monumental al centre de la ciutat capital i, per
començar, enmig d’un món sotraguejat per lluites
i discòrdies, situar-hi la invitació a la pacificació,
contemplant el naixement de Betlem, altre cop. A
qui se li podria acudir?
I en el centre de la façana de llevant, el naixement de la senalla, de l’escultor gironí Jaume Busquets (1968). Precisament l’escena de la família
de Natzaret, acompanyada del bou i de la mula,
els quals, a més de ser en la tradició els animals
de càrrega i de feina, representen la prostració
dels déus pagans davant l’infant de Maria i de
Josep, pare custodi. Un bou i una mula situats
amb gran admiració davant l’esdeveniment únic,
astorats, impregnant de pagesia i treball esforçat
una escena sagrada com és aquella, amb uns animals més aviat grossos i maldestres que, en definitiva, ens fan brollar tota mena de sentiments
de tendresa i d’afecte. Els déus d’arreu del món
s’agenollen davant l’infant de Betlem i li reten
el seu homenatge, com faran els pastors i els reis
mags vinguts de l’orient (Lc 2). A qui se li podria
acudir?
La festa de Pasqua constitueix el centre neuràlgic de la fe cristiana: considerar la passió, mort
i resurrecció de Crist resulta tan important, que
l’Església amb tots els batejats hi dediquen com
a mínim una setmana sencera. Ara bé, la Pasqua
no seria possible sense l’encarnació, sense Nadal,
sense l’afirmació categòrica i rotunda que Déu
hagi vingut a viure la humanitat precisament perquè el gènere humà entrés en la vida divina, en
aquest fet, repercutit i celebrat arreu de la terra.
Déu ha tocat el món amb el seu dit, ell que hauria pogut salvar-lo amb un reny de la seva boca.
En canvi, ha preferit comptar amb l’ésser humà,
voluntari i lliure, per a la salvació i el sentit, per a
la vida i la pau, per a la felicitat i l’equilibri; perquè tothom tingués l’oportunitat d’accedir a la fe
abans que caure en la infelicitat, la desgràcia, la
bogeria o en el punt final que significa la mort.
A ningú no se li podria acudir el Nadal, perquè
el Nadal és impossible.
A ningú no se li podria acudir, sinó a Déu.

de l’Ermità i del Cordill o al clàssic Bloc Maragall.
Cal recordar, també, els pornogràfics calendaris
de taller que alegraven la vista a aprenents i operaris i que avui serien blanc predilecte dels cercles
antimasclistes, tot i que Amazon en ven amb cossos humans a pèl i alguns clubs esportius i entitats
socials mostren conills els seus jugadors i socis per
recaptar fons per subsistir. Un calendari és excel·
lent company de viatge, va bé per saber dia a dia el
dia que vivim o morim, per advertir-nos dels cicles
llunàtics, santoral i aniversaris, festes tradicionals i,
darrerament, per recordar-nos que cada dia és el dia
mundial d’alguna “cosa o causa”. A voltes penso que
el vici calendàric em ve, millor, se’m va incrementar
quan vaig apropar-me –fa quaranta anys!– al poble
maia, uns savis que van observar i calcular el temps;
els antics maies construïren edificis per estudiar
el sol, la lluna i els estels, observatoris de disseny
arquitectònic futurista i de funcionalitat tan precisa com el de Chichén Itzá, a Yucatán. Els pronòstics
maies del temps –des de la creació del món fins a la
comprovació dels eclipses– van quedar registrats en
els llibres de Chilam Balam i Popol Vuh, disposant,
encara, de dos calendaris: el Tzolkin (sagrat) i el
Haab (civil). Aquest només és un exemple etnocultural de la importància que té pels humans el pas i
el pes del temps, tot i que en un món diuen globalitzat és sabut que els calendaris no comencen ni acaben igual a tot arreu; l’any 2022 serà un nou any per
la tradició cristiana, però els caps d’any són dife-

rents pels egipcis, musulmans, hebreus, eritreus,
inuit, xinesos, hindús, quitxés, quítxues, etc.; tots
aquests i altres pobles viuen el seu temps sabedors
que si bé el passat i el futur són variables, el present
és tossudament inamovible. Fum, fum, fum!
En arribar aquestes dates de relleu anual, amics i
coneguts ja saben la il·lusió que em fa que m’hagin
guardat el nou calendari i si bé alguns calendaris
són propers, per d’altres em desplaço quilòmetres
per recollir-los i l’excursió es converteix en un dia
en què el temps és més protagonista que mai i jugar
amb el temps –amb totes les precaucions– és una
experiència antropològica pedagògica i reconfortant. I és que cal preguntar, què seria de la nostra
memòria –agendes a part– sense els calendaris, més
concretament, sense controlar el temps, un temps,
ep!, incontrolable, perquè ni es pot fer retornar el
passat ni es pot fer avançar el futur, a pesar que el
passat i el futur s’abracen en el present, almenys
conforme a les rodes perpètues de tots els temps
cíclics d’allà i d’aquí, d’ahir, d’avui i també de demà.
Salvar el calendari o salvar els calendaris, aquesta
és la qüestió! Què millor, doncs, que acabar recordant que el Trobador té un “Collons de Calendari”
i com el refranyer català adverteix: “Hi ha més dies
que llonganisses”, “Qui dia passa any empeny”, “Qui
ha fet avui, farà demà”, “Tal dia farà un any”, “El
temps tot ho cura” o el definitiu: “El temps perdut
mai més no torna”. Òmicron o Capricorn? Feliç Any
(Des)Igual!.

No és Nadal el naixement
dels grans magatzems, de
les rebaixes, dels llums del
carrer, dels regals i del fred?
Si no és això, què és?
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Ha costat 15 milions, té una superfície de 4.700 metres quadrats i capacitat per a 9.000 palets

Casa Tarradellas estrena
un magatzem robotitzat
i energèticament autònom
Gurb
Isaac Moreno

Casa Tarradellas acaba de
posar en marxa el nou centre
logístic i magatzem robotitzat que ha estat construint
durant els darrers mesos al
polígon Mas Galí de Gurb. Ha
comportat una inversió de 15
milions d’euros. El nou centre logístic, de 4.700 metres
quadrats i amb capacitat per
emmagatzemar 9.000 palets,
ha estat dissenyat seguint
criteris d’eficiència energètica. Disposa de 2.000 plaques
solars fotovoltaiques que li
proporcionen plena autonomia energètica.
El disseny energètic del
nou magatzem es completa
amb circuits refrigerats naturals que suposen l’eliminació
de l’ús de les calderes de combustible fòssil. La companyia
gurbetana utilitza aquest
sistema en els seus magatzems des de 2012, “ja és un
90% més eficient en la transformació d’energia primària
a fred”, segons expliquen
fonts de l’empresa. El nou
centre logístic s’ha construït
al costat de l’última de les
fàbriques que Casa Tarradellas va fer al polígon Mas Galí
de Gurb. Es tracta del tercer
edifici totalment autònom de
la companyia.
Coincidint amb aquestes
obres també s’ha fet un nou
edifici d’oficines de 1.500
metres quadrats a 50 metres
de la seu central, que també
està ja operatiu, on s’han concentrat tots els serveis comercials i corporatius. També es
tracta d’un edifici totalment

Vista aèria del nou centre logístic, ubicat al polígon Mas Galí de Gurb, amb plaques fotovoltaiques a les cobertes

La pizza de fermentació
lenta, el resultat d’un
llarg procés de recerca
Gurb
I.M.

L’empresa alimentària osonenca acaba de treure al
mercat la nova pizza amb
massa de fermentació lenta,
que amplia la gamma de
pizzes fresques de la marca.
Neix amb dues varietats:
Pernil i Bianca 4 formatges.
Amb aquesta nova pizza
fresca, a la qual la marca ha
dedicat importants esforços
en R+D, s’aposta per una

Llotja de Bellpuig (20-12-2021)
CONILL: 1.95(–0,08)
POLLASTRE VIU: 1,23 (=) – 1,47 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,04 (=) – 2,30 (=)
OUS: xl: 1,40 - l: 0,96 - m: 0,91 - s: 0,69 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,30 / 0,31 / 0,32 (=)
GALLINA PESADA: 0,50 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (23-12-21)
PORC: 1,360 / 1,372 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 44,50 / 46,00 (+1)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,65/4,49/4,27/3,98 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,70 /4,50/4,32 /4,10 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,28/ 4,20/ 2,94 (=)

massa que respecta llargs
temps de fermentació, de
fins a 24 hores. Com en
totes les pizzes de la fàbrica
osonenca la farina s’elabora
al molí que Casa Tarradellas té també al polígon
de Gurb, operatiu des del
2010, en una aposta per la
valorització de l’ingredient
en totes les fases de l’elaboració: des de la selecció
del blat fins a la seva molta,
l’amassat i la fermentació.

autònom des del punt de vista energètic.
La construcció amb criteris
de sostenibilitat forma part
de l’ADN de Casa Tarradellas
des que el 2004 va instal·lar
les primeres plaques solars
fotovoltaiques. Actualment,
tot el grup compta amb
80.000 metres quadrats de
plaques i per primer cop
aquest 2021 la companyia ha
acreditat que tota l’energia
que consumeix és d’origen
renovable. En una altra línia,
l’any 2012 va impulsar un
sistema pioner en el sector
alimentari per recuperar i
reutilitzar els retalls de plàstic PET que genera el procés
d’envasat dels seus productes.
Els retalls es reciclen i recuperen en una planta pròpia.

FRISONS (fins a 210 kg): 4,11 / 4,01/ 2,51 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 4,58/4,44/4,29/3,92/3,26 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,64/4,48/ 4,33/ 4,01/ 3,25 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,69/4,49/4,34/4,04/3,27 (=)
VACA: 3,45 / 3,25 / 3,05 / 2,50 / 1,95 / 1,75 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=)
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): 60 / 435 (–20 / +75)

Mercolleida (23-12-21)
PORC VIU selecte: 1,032 (=)
LLETÓ 20 kg: 26,00 (+1)
XAI (23 a 25 kg): 4,10 (-0,30)
XAI (25 a 28 kg): 3,80 (-0,30)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 304 (+4)
BLAT PA: 316 (+6)
MORESC: 276 (=)

Les empreses
del Ripollès van
facturar 590
milions el 2019
Ripoll

EL 9 NOU

La xifra de negoci de les
empreses del Ripollès va ser
de 590,5 milions d’euros el
2019, segons recull el segon
estudi Estructura empresarial
de la demarcació de Girona,
elaborat per la Diputació
de Girona amb el suport de
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, que
hi ha aportat la metodologia.
A l’estudi, el Ripollès hi apareix com la comarca on més
va créixer tant la facturació
(+26,2%) com la facturació
per càpita (+25,4%) de les
vuit comarques gironines.
Ara bé, hi ha un element
distorsionador i és que a
diferència de l’estudi anterior, en aquesta nova edició
s’hi ha inclòs la facturació de
Comforsa, que en tenir la seu
social a Barcelona i planta a
Campdevànol no havia computat en el primer.
Comforsa és la companyia
ripollesa amb una xifra de
negoci més alta (60,7 milions
el 2019) i ocupa el lloc 54 al
rànquing de la província. La
segueixen Soler & Palau (56,4
milions) i productes alimentaris La Perla, de Gombrèn (33
milions). D’aquesta manera,
la facturació de les empreses
ripolleses va passar entre
2018 i 2019 de 467,7 milions
facturats a 590,5 milions. El
Ripollès és la segona comarca
amb la facturació més baixa de
la demarcació, per darrere de la
Cerdanya. La variació mitjana
a tota la província va ser del
6,7%. En facturació per càpita,
el Ripollès se situava en la
sisena posició amb un valor
de 23.382 euros per habitant.
Per aprofundir en l’economia
del Ripollès EL 9 NOU publica
avui una entrevista a Josep
Pascal, gerent de la UiER.

ORDI LLEIDA: 286 (=)
COLZA: 650 (=)

Llotja de Barcelona (21-12-21)
GARROFA: 190/t (+15)
GARROFA FARINA: 180/t (+5)
SOJA PAÍS: 450/t (–1)
MORESC UE: 280/t (–4)
BLAT: 306/t (–4)
ORDI PAÍS: 289/t (–8)
FARINA DE PEIX: 1.220/t (+70)
GIRA-SOL: 280 (–5)
MILL: 470/t (=)
COLZA: 357/t (+24)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (20-12-21)
GRA DE COLZA EURONEXT: 548,75/t (+2,75)
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El vigatà Mike Puig s’ha estrenat
aquest any 2021 com a director
de la Masia - Centre de Formació Oriol Tort del FC Barcelona.

Dilluns, 27 de desembre de 2021

L’espai acull actualment un centenar d’esportistes de diferents
seccions del club, entre els quals
alguns d’Osona i el Ripollès.

“Benvinguda sigui
la pressió que hi ha
ara a la Masia”
Entrevista al vigatà Mike Puig, director de
la Masia - Centre de Formació Oriol Tort
Sant Joan Despí
Text: Esther Rovira
Fotos: Albert Llimós

El vigatà Miquel Puig, més
conegut pel seu sobrenom de
Mike, va ser l’escollit per la
nova junta de Joan Laporta
per exercir de director de la
Masia, el Centre de Formació Oriol Tort, que fa poc va
celebrar una dècada. Ja en va
ser tutor els anys 2003 i 2004
i després va passar al departament de les FCB Escoles. És
advocat de formació, va fer
un màster en Gestió i Direcció de l’Esport, és tècnic d’Esport en futbol pel Departament d’Ensenyament i també
té la llicència d’entrenador
de futbol UEFA A.
Quina és la seva feina com
a director d’un centre com
aquest?
Bàsicament és tractar totes
aquelles qüestions que anomenem entrenament invisible i que és tot allò que no
es veu a dins una pista o un
camp de futbol però que pot
incidir en el rendiment d’un
esportista. És el seu benestar
emocional, que s’alimentin
bé, descansin, estudiïn, convisquin... Que el seu creixement personal sigui l’adequat tenint en compte que
estan lluny del seu entorn i
centre de confort.
Com ens hem d’imaginar
el seu dia a dia?
Jo arribo al matí després de
portar els meus fills a l’escola. No tinc un contacte diari
amb els nois i noies però sí
que superviso que tot funcioni. També hi ha una part
estratègica de cap on volem
que vagi la Masia i tota la
relació amb altres àrees del
club, des de protocol i comunicació fins a esdeveniments
i l’àrea esportiva, de les quals
m’ocupo.
Ja va fer de tutor a l’antiga Masia quan encara era
al costat del Camp Nou. El
canvi d’instal·lacions és evident però també ha canviat
l’esperit?

Intentem que se sentin
com a casa i és evident que
aquesta instal·lació ho permet més que la Masia de
Can Planas i els dormitoris
que hi havia al Camp Nou.
Queda tot més integrat entre
habitacions, espais comuns,
les oficines dels que hi treballem i les aules on estudien.
Com va entomar el repte
quan Joan Laporta l’hi va
proposar?
Va ser una il·lusió immensa

“Em sento molt
còmode amb
el càrrec i un
privilegiat per
l’experiència”
i, per això, tota la meva gratitud cap al president, la junta
directiva i Xavier Budó, que
em van proposar. És un somni complert. Bé, el meu somni de petit era ser jugador
de la Masia, però com que
el talent no va donar per a
més he tingut la sort de tenir
aquest càrrec amb el qual em
sento molt còmode i un privilegiat per l’experiència.
Tothom coneix la situació
econòmica del club però i la
Masia, com està?
La situació econòmica del
club desgraciadament és la
que és i no és bona, tot i que
comencen a veure’s brots
verds i era clau l’aprovació de
l’Espai Barça, que és un punt
d’inflexió cap a la recuperació. Això ha estat una oportunitat per a la Masia perquè
ha esdevingut clau pel futur
esportiu i econòmic, ja que
no és una despesa sinó una
inversió en futurs esportistes. La instal·lació estava
molt bé, tot i que s’han de
fer alguns canvis. El que sí
que vaig trobar és l’ànim de
les persones ensopit després
d’uns anys que han estat
durs. Hem de recuperar la
il·lusió i tirar aquest pro-

jecte endavant. En general
l’ambient que es respira dins
el club és d’optimisme i de
ganes de posar el Barça allà
on es mereix.
Aquesta situació econòmica i esportiva del club
posa més pressió a la Masia
perquè en els propers anys
el primer equip s’haurà de
nodrir sobretot de gent de
la casa?
Sí, i benvinguda sigui la
pressió que hi ha ara. L’hem
d’acceptar i malament rai si
en un club que vol ser referent a escala mundial com
va ser no hi ha pressió. Va bé
perquè t’estimula, t’exigeix,
et responsabilitza. I tant de
bo vagi donant els seus fruits
com ja ho fa amb Gavi, Nico i
Araujo però també en altres
seccions amb joves que van
debutant als primers equips.
En què es notarà el seu
pas per aquí? Quin projecte
té per al centre?
Les institucions són molt
un reflex de les persones
que en formen part. A mi
m’agradaria que fos un lloc
d’acollida, on la gent s’hi trobés bé perquè va amb el meu
tarannà. On l’exigència fos
gran, però on fem les coses
amb alegria i ens ho passem
bé. Jo soc molt fan de Bruce
Springsteen i ell quan va contractar el seu bateria li va dir
“ens prenem molt seriosament la nostra diversió”. Per
tant, aquesta ha de ser una
diversió, la gent ha d’estar
feliç al Barça però ha de ser
molt exigent. Jo m’identifico amb aquesta manera de
pensar i espero que qui passi
per aquí al cap d’uns anys
el recordi com un lloc on va
millorar esportivament i també es va formar com a persona de manera harmònica.
Aquesta temporada s’ha
obert les portes per primera
vegada al futbol femení a la
Masia. Clamava al cel que
no fos així.
Hem normalitzat el que fa
temps que hauria de ser així.
La societat és mixta i ens

Puig, davant la Masia, i el menjador i l’entrada de la instal·lació, amb records de tots els
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esportistes que han arribat als primers equips com els osonencs Bruna Vilamala i Arnau Tenas
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hem actualitzat després de
42 anys d’existència. En teníem com a externes, el que
en diem mitja pensió, però
no com a residents. S’han
adaptat molt bé i ens aporten
moltes coses bones d’ordre,
disciplina i saber estar. Tot
és positiu. Amb elles no
només tenim gent de moltes
procedències i esports sinó
el 50% de la societat que són
les noies.
Són nou les que s’han
estrenat residint a la Masia.
La idea és anar creixent?
A llarg termini es vol fer
crear l’àrea femenina de
totes les seccions, per tant
tard o d’hora n’hi haurà
d’altres esports. El que és
evident és que aquesta junta
directiva donarà respostes
als reptes del futur.
I la Masia en general ha
de créixer més o el centenar
d’esportistes que tenen actualment és el nombre adequat que volen mantenir?
En aquest edifici no hi
caben més persones. Estem
al 95% de l’ocupació i hem
de deixar places vacants per
als esportistes que venen a
fer proves durant uns dies.
El que sí que es podria fer
és buscar altres ubicacions i
distribuir-hi les persones per
esports o menors i majors
d’edat, per exemple.

al Barça. Aquí tothom és
conscient que la majoria ho
tindrà difícil per dedicarse professionalment ja no
només al Barça sinó també
al seu esport. És una qüestió
d’estadística. Per això creiem
molt en el tema de la carrera
dual: els hem de formar com
a esportistes i també com a
persones preparades per a
l’endemà.
I n’hi ha molts que continuïn estudiant després del
Batxillerat?
Sí, i és una de les coses que
m’ha sorprès més. Veure que
hi ha molta gent que va a la
universitat i continua els
seus estudis. Aquí hi ha gent
que fa carreres molt exigents
i també tenim matrícules
d’honor de Batxillerat. Els
casos més problemàtics són
els dels que estan a un pas de
la professionalització perquè
és molt complicat compaginar-ho.
Quin perfil de treballadors hi ha a la Masia per
acompanyar aquests joves
els anys que són aquí?
Persones amb estudis de
Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport, Psicopedagogia,
Educació, Psicologia i algun
exesportista amb qui es
poden veure reflectit.
Un dels temes més habituals que deuen haver de

Se n’han ressentit en
aquest sentit, de la situació
actual del club?
Jo crec que el Barça continua sent una referència clara
a l’Estat espanyol, perquè
venen nois amb les seves
famílies a visitar la Masia i
un 99% acaben signant per
nosaltres.
Casos com els de Gavi
també deuen ajudar els
indecisos a escollir el Barça
i la Masia actualment, no?
Això ha donat un impuls
molt important. És una satisfacció veure en Gavi cada
dia perquè és menor d’edat i
encara resideix aquí. També
ve sovint Ansu Fati. Són un
referent molt important per
als que hi ha aquí perquè
veuen que és possible arribar
al primer equip.
El terme Masia s’ha generalitzat amb els anys per a
tots els esportistes que han
passat pel futbol base tot i
que només una petita part
han estat a la Masia. És una
satisfacció?
I tant. Segurament és perquè de manera comercial
funciona bé, tot i que també
és veritat que des de la Masia
donem servei d’algun tipus
a tots els esportistes. Hi ha,
per exemple, servei de tutoria per a tots els equips de
tots els esports encara que

“Vaig trobar
l’ànim de les
persones ensopit
després d’uns
anys durs”

“Ha de ser una
diversió. La gent
ha d’estar feliç al
Barça però ha de
ser molt exigent”

“És una
satisfacció veure
en Gavi cada dia
perquè encara
resideix aquí”

Quins requisits hi ha per
residir a la Masia?
Hi ha el criteri de l’edat,
no s’agafa ningú que estigui
per sota dels 11 anys, perquè
no se’ls vols desarrelar tan
petits. Qui decideix primer
és la part esportiva i després
va en funció de criteris geogràfics i necessitats puntuals
de la seva situació familiar.
Qui hi ha ara d’Osona i el
Ripollès?
Al Juvenil de futbol hi ha
Aleix Garrido, de Ripoll, i
Adrià Capdevila, de Gurb,
i en hoquei, Lluc Sitjà, de
Manlleu.
La convivència és bona en
un espai com aquest?
Tots saben el que es juguen
i el privilegi de ser aquí i
no posen en risc l’esforç de
ser en un lloc tan elitista en
el procés de selecció. Són
cent persones en edat adolescent però fan molt esport
i tenen una vida molt pautada. Tenen poc temps per
fer coses que no toquen. I si
passen, actuem, però no és
habitual.
Quina importància donen
als estudis a la Masia?
Forma part de les seves
obligacions quan arriben

tractar és la gestió del fet
de no assolir l’èxit perquè,
com dèiem abans, hi ha
molt pocs esportistes que
es puguin acabar guanyant
la vida amb el futbol i els
altres esports.
Totalment, però nosaltres
posem el focus en el fet que
el fracàs és no intentar-ho
i que cal donar sempre el
màxim de tu mateix. Hi ha
qüestions que no controles,
com les lesions o que un
entrenador no confiï en tu,
però si tu fas tot el que has
de fer com a esportista em
nego a pensar que això és
fracassar.
Són la referència a
Catalunya però hi ha competència també en l’àmbit
europeu amb altres clubs
que venen i fan ofertes
temptadores als jugadors?
Durant molts anys la distància entre el Barça i el
Madrid i la resta de clubs del
futbol professional de l’Estat
era molt gran i ara s’ha escurçat perquè els altres s’han
espavilat molt. La Reial Societat, el Vila-real, el Sevilla o
el Betis fan molt bé les coses.
I en l’àmbit europeu ha passat una cosa molt semblant.

treballem més amb els residents perquè hi convivim 24
hores. També per això es considera Masia aquell esportista que s’ha format a la base.
Sempre s’ha parlat molt
de l’ADN Barça. Aquest
també es treballa a la Masia
i no només al terreny de joc?
Exacte. Una de les funcions
que tenim és generar la identitat Barça. Encara que molts
hi siguin de passada volem
que se n’amarin. Busquem
que siguin persones amb criteri i sentit crític i els exigim
una manera de comportar-se
quan van al supermercat o
al cinema. Són esportistes
Barça 24 hores i si fan alguna
cosa mal feta el club en surt
perjudicat.
Parlant d’imatge del club,
en les darreres setmanes
ha esquitxat el cas d’Albert
Benaiges i les denúncies
d’exalumnes d’abusos en
una escola de Barcelona.
S’ha d’esclarir el cas i fer
costat a les víctimes que
hagin patit aquestes situacions. Des de la Masia el que
podem dir és que és impossible que una cosa així pugui
passar actualment pels mecanismes que tenim.
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Cristina Bertran,
Juli Serrat i
Virgínia Güell,
campions
d’orientació
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HOQUEI

OK LLIGA PLATA SUD

Tornen amb èxit la Cursa Entre Ponts i la de Na’Dalt a Bellmunt

Shum, 4 - CP Vic, 2
CP Taradell, 3 - Barça B, 2
Alpicat - St. Cugat, ajornat
St. Just, 3 - Vilafranca, 3
Rivas Las Lagunas, 3 - Olot, 2
Vilanova, 0 - Patín Raspeig, 0

Roda de Ter/Sant Pere T.
E.R.

L’orientació catalana va
posar el punt final a la temporada dissabte passat amb
el Campionat de Catalunya
nocturn. El mapa, amb boscos nets de pins i alzines
sureres, però també amb
trams impenetrables per la
densa vegetació, va permetre una cursa entretinguda.
Els orientadors de la Unió
Excursionista Vic Cristina
Bertran (D35) i Juli Serrat
(H45) i Virgínia Güell (Xinoxano) en D40 es van proclamar campions de Catalunya
nocturns.
Amb els resultats de tota
la temporada, la UE Vic acaba tercer de clubs a la Copa
Catalana a peu que se suma a
la primera posició en MTBO.
A nivell individual, fins a 10
orientadors de l’entitat acaben en posicions de podi. És
el cas d’Andreu Grau (H18),
Jana Lücher (D21A) i Jordi
Sales (H40), primers; Airina
Sales (D12), Jordi Moragas
(H18), Albert Serra (H20),
Adela Illamola (D40) i Juli
Serrat (H45), segons, i Arlet
Sales (D14) i Ferran Carbonell (H21A), tercers. D’altra
banda, Guinedell Faja (Aligots) acaba segona D16; Rosa
Maria Sanjaume (Aligots),
primera D45, i Clara Pañella
(Farra-O), tercera D45.

BERNAT CEDÓ
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Equips.............................. PJ PG PE PP GF GC Pt.
1.- pVilafranca....................9 7 2 0 41 26 23
2.- rCP Taradell............... 9 6 1 2 35 28 19
3.- Shum..............................9 5 1 3 41 32 16
4.- Alpicat...........................8 4 3 1 38 27 15
5.- St. Just...........................9 3 5 1 33 29 14
6.- Rivas Las Lagunas........9 4 2 3 32 29 14
7.- St. Cugat........................8 4 1 3 39 29 13
8.- CP Vic......................... 9 2 4 3 28 32 10
9.- Barça B...........................9 2 2 5 26 42
8
10.- Olot................................9 2 1 6 24 32
7
11.- qVilanova......................9 1 2 6 28 39
5
12.- qPatín Raspeig..............9 0 2 7 19 39
2

El guanyador de la Cursa Entre Ponts, Elias Asskali, al pont vell de Roda

El CP Taradell
perd l’últim
partit de l’any
a Alpicat
Alpicat

L.M.

BERNAT CEDÓ

Cassà de la Selva

Ja s’ha convertit en tradició.
El dia de Sant Esteve al matí
hi ha ganes de cremar els
torrons corrent i desenes
de corredors es reparteixen
segons l’especialitat entre la
Cursa Entre Ponts de Roda
de Ter, que enguany arribava a la dissetena edició, i la
Cursa de Na’Dalt a Bellmunt
de Sant Pere de Torelló, que
celebrava l’onzena edició,
totes dues després de la parada obligatòria de l’any passat
a causa de la pandèmia de
Covid-19.
A Roda, on l’any passat
es va fer una edició virtual,
s’hi van reunir 220 persones
entre la cursa dels adults de
5km i les curses infantils.
La prova organitzada per
l’Ajuntament la va guanyar
Elias Asskali (CN Vic-ETB)
amb un temps de 16 minuts.
Just per darrere seu va creuar la meta el seu company
de club Joan Ruvireta, a 14
segons, mentre que el tercer
classificat va ser Ruben de
Ayguaviva (Roquet Team), a
15 segons. Entre les fèmines,
la més ràpida va ser un any
més Encarna Núñez, amb un
temps aquesta vegada de 18
minuts i 2 segons, seguida
de Laia Andreu (Club Atlètic
Vic), a 31 segons, i Maria
Rocafiguera (CN Vic-ETB),
a 1 minut i 13 segons. Més
enllà de resultats, la cursa
premia cada any la millor
disfressa i enguany el premi
d’una panera va ser per a
Albert Lapeira. “Estem molt
contents. Tothom ha respectat les indicacions de seguretat per la covid i també estem
molt satisfets de recuperar
una participació semblant a
la d’abans de la pandèmia.
Tenim una cursa consolidada
que és possible gràcies als
voluntaris”, destacava el regi-

Un dels participants a la Cursa de Na’Dalt a Bellmunt, en ple ascens

dor d’Esports rodenc, Toni
Mas.
La mateixa participació de
222 persones hi va haver a la
cronoescalada a Bellmunt de
3.800m i 620m de desnivell
positiu, on es va imposar el
Júnior Jan Castillo (Trail
Moianès) amb un temps
de 27 minuts 46,5seg. El
van acompanyar al podi
Pere Rullan (La Sportiva) a
0,6 segons i Jonatan Mora
(Esportiu Torelló) a 11,8
segons. En categoria femenina, Laia Montoya (Oxigen

Emocional) es va endur la
victòria (35min 13,5seg)
per davant d’Adriana Fernández, que hi va invertir
21,5 segons més, i Georgina
Gabarró, a 31,2seg. “Aquest
any hi havia incertesa fins a
l’últim moment per la pandèmia però ha anat tot molt
bé i estem molt contents”,
deia Toni Font, l’ànima d’una
cursa que va tornar a aplegar
un cartell de luxe d’atletes
de muntanya catalans. El bon
dia i l’ambient de públic van
arrodonir la matinal.

El CP Taradell va caure
dimecres al vespre a la pista
de l’Alpicat per 7 a 1 en un
partit marcat per la polèmica
prèvia a l’enfrontament. I és
que dos jugadors del conjunt
lleidatà havien donat positiu per covid-19 i dos més
estaven pendents de confirmació. Tot i que els dos clubs
estaven d’acord a ajornar
el partit, la Federació Espanyola de Patinatge no ho va
aprovar. Diversos jugadors
del Taradell ho van denunciar a les xarxes socials ja que
es posava en risc la salut. Pel
que fa al partit, aquest va
ser igualat a la primera part,
amb un Alpicat, però, que
sempre va anar amb avantatge (2-1). A la segona part
el Taradell va desaparèixer
davant un Alpicat que va
aprofitar les faltes directes i
el desconcert taradellenc per
acabar golejant.
Tot i la derrota, el
Taradell es manté segon
amb 19 punts, a quatre del
Vilafranca, que és el líder.
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PERIÒDIC
INDEPENDENT
D’OSONA I
EL RIPOLLÈS
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L’esclat de la pandèmia va fer que
moltes empreses s’acollissin als
expedients de regulació temporals
d’ocupació per fer front a l’atura-

Resultats econòmics d’empreses 2020
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da de l’activitat. L’eina va fer fortuna en moltes de les companyies
que analitzem avui, que van poder
tancar l’any sense pèrdues.

L’any que vam
descobrir l’ERTO
El 2020 es van presentar més de 3.000 expedients de regulació
d’ocupació a les tres comarques, que van afectar 23.000 treballadors

Isaac Moreno

Difícilment oblidarem l’any
2020 des de cap punt de vista: sanitari, social, cultural,
esportiu, laboral, econòmic... I
si una cosa vam descobrir amb
la pandèmia des d’aquests
dos darrers àmbits van ser els
expedients regulars temporals d’ocupació (ERTO) que
afegien la lletra t de temporal
a l’ERO, aquella sigla tan
temuda fins aleshores quan
la sentíem dir al directiu de
l’empresa. L’ERTO permetia
aturar la cadena de producció
quan no hi havia demanda
sense necessitat de plantejar
acomiadaments. L’Estat, a
través del SEPE, compensava una part important dels
salaris mentre l’expedient fos
vigent i alhora sufragava els
costos de la Seguretat Social a
les empreses. Una fórmula a
tenir en compte en situacions
de força major que ara, vist
amb perspectiva, valoren en
positiu tant les patronals com
els sindicats. És més, és una
eina que queda recollida a la
reforma laboral liderada per
la vicepresidenta del govern
central i ministra de Treball,
Yolanda Díaz, que va tancar
l’històric acord el passat
dijous amb la patronal CEOE i
els sindicats majoritaris UGT
i CCOO.
I, de fet, va ser l’ERTO
l’eina que va permetre parar
el cop en un primer moment

quan es va decretar l’estat
d’alarma i un confinament
general que va aturar el país i
la indústria es va veure abocada a parar la maquinària d’un
dia per l’altre.
El mes de març de 2020 es
van presentar 25 expedients
de regulació temporal d’ocu-

L’ERTO és una
eina que es
considerarà, fins
i tot, a la reforma
laboral
pació a Osona, que afectaven
323 treballadors; 53 al Ripollès, amb 282 treballadors
afectats; i un al Moianès, per
a tres treballadors. Aquells
darrers 15 dies de març van
agafar tothom a contrapeu,
també l’administració, que
era incapaç d’engolir l’allau

d’expedients que se’ls presentaven. Segurament això
explica que fos el Ripollès la
comarca de totes tres amb
més expedients aprovats al
març.
La situació es va anar regularitzant a l’abril: 1.597 expedients que afectaven 10.036
treballadors d’empreses
d’Osona; 282 expedients amb
1.444 treballadors afectats al
Ripollès; i 98 expedients al
Moianès, que afectaven 525
treballadors més. El degoteig
d’ERTO va continuar durant
l’any 2020, tot i que bona
part d’ells es van anar aixecant conforme es reactivava
l’activitat en els sectors que
no estaven afectats per les
mesures sanitàries. Segons
les dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu de
la Generalitat, al cap de l’any
eren 2.385 els expedients
acumulats presentats a Osona
que havien tingut afectació
sobre 19.136 treballadors.

Expedients de regulació d’ocupació acumulats 2020
Expedients

Treballadors
afectats

2.385

19.136

Ripollès

533

2.684

Moianès

168

1.023

3.086

22.843

130.556

1.052.699

Osona

Total
Catalunya

L’esclat de la pandèmia, la segona quinzena de març de 2020, va obligar a aturar les plantes de

Al Ripollès el 2020 es van
presentar finalment 533 expedients, que van afectar 2.684
treballadors. I al Moianès van
ser 168 expedients, amb 1.023
afectats.
No hi ha dubte que l’ERTO
va ser una eina utilitzada en
moltes de les empreses que
avui analitzem en la segona
entrega del Dossier empresa
que aquesta vegada dediquem
al sector del metall-mecànic,
d’una banda, i també a empreses de sectors diversos que
tenen una xifra de negoci que
supera els 25 milions d’euros
anuals. Però també és cert
que hi ha hagut empreses o
sectors beneficiats per la pandèmia, tal com constatàvem
la setmana passada amb l’alimentació i la carn. No són els
únics. Avui presentem casos
curiosos. Un és el de Seidor.
La multinacional vigatana

27 empreses que van facturar
conjuntament 2.700 milions
En aquesta entrega del dossier publiquem i contextualitzem els comptes del 2020 de 27 empreses d’Osona i
el Ripollès. 16 pertanyen al sector del metall-mecànic i les 11
restants, a sectors diversos. Es publiquen els comptes de les
companyies que facturen a partir de 25 milions d’euros anuals,
que transiten sobre aquesta xifra o que en exercicis anteriors
hi havien arribat. Com és habitual hi ha absències, sovint pel
retard en el lliurament dels comptes. La més destacada en
aquesta edició és la de Comforsa, l’empresa que més factura del
Ripollès i que l’any 2019 situava la seva xifra de negoci en els
60,8 milions d’euros. També s’hi troben a faltar Elausa, Gasoils
Rovira, Mecánicas Cape o Silgan, tot i que el volum de facturació de les dues darreres es mou pels 20 milions d’euros. Altres
companyies que havien aparegut en exercicis anteriors com
Novatilu, Ledexport o Max Plastic queden lluny dels 25 milions
anuals. En xifres globals la pandèmia es va notar. Tant la facturació com els resultats conjunts van ser inferiors que el 2019.
Vic/Ripoll

Sector metall-mecànic

del sector de la consultoria
i els serveis informàtics va
mantenir i en alguns aspectes
superar l’activitat del 2019.
Fins i tot va ser un any en què
van adquirir altres firmes per

Cap de les
27 empreses
analitzades va
arribar el 2020
als 1.000 milions
créixer i consolidar-se en mercats com el del Pròxim Orient.
Però els 471 milions facturats són un 3,5% inferiors a
l’exercici anterior. En aquest
cas s’explica per la devaluació
del dòlar americà, moneda de
referència per les transaccions amb l’Amèrica Llatina.

Sectors diversos

Empreses analitzades

16

11

Patrimoni net conjunt

383.328.691 €

371.535.289 €

Facturació conjunta

1.601.936.840 €

944.501.623 €

Resultat net conjunt

16.588.491 €

49.098.813 €

Variació facturació 2019-2020 (+)

-12,2%

-2,7%

Variació resultat net conjunt (+)

-66,4%

-7,2%

3.653

6.669

Personal assalariat conjunt

NEUS PÁEZ

Vic/Ripoll
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producció i aplicar mesures sanitàries i de distanciament per evitar el contagi de la covid-19

El mateix fenomen afecta
una altra companyia d’un sector ben diferent, Proquimia,
però que també té un mercat
important a l’Amèrica Llati-

na, on té cinc plantes de producció. En el seu cas la pandèmia va provocar dos efectes
més, ben diferenciats l’un de
l’altre: d’una banda, l’incre-

ment sobtat de la demanda
de productes antisèptics per
a la desinfecció i la neteja
de 20.000 a 100.000 quilos
en pocs dies, la qual cosa va
obligar a fer canvis a la planta
de producció; i l’eliminació de
comandes dels sectors hoteler
i turístic, on l’empresa vigatana té una part important
del mercat. Tot plegat va
contribuir a una caiguda de la
facturació del 15,7% respecte
a l’exercici anterior.
A Sodeca, per la seva banda,
dedicada a la fabricació d’aparells de ventilació, la pandèmia li va permetre obrir una
nova línia de negoci: la dels
aparells purificadors d’aire.
També Cata, en els darrers
mesos, ha obert una línia de
purificació dins el seu àmbit.
L’aturada del sector turístic
també va afectar Girbau, a qui
la facturació li va caure un
43% i va tancar l’exercici amb
pèrdues per valor de 8,1 milions d’euros. Un fet insòlit en
una empresa, però, que té una
salut financera sòlida ja que
està fortament capitalitzada.
Durant el 2020 va presentar
dos expedients d’ocupació. El
2021 l’empresa va presentar
un ERO amb el qual preveia
inicialment acomiadar 76
treballadors. Després d’un
procés negociador es va
arribar a l’acord per facilitar
la sortida finalment de 48
persones entre prejubilacions

Robot de cuina
Cecotec Mambo 8590

Per només

289

Amb 30 funcions i bàscula.

Potència: 1.700 W.
Inclou enviament
Capacitat: 3,3 l.
a domicili
Disposa de 10 velocitats
i temporitzador ajustable.
120 funcions: emulsiona,
barreja, cuina, remou,
cuita al vapor, escalfa,
confita... Bàscula per
pesar amb gran precisió.
Gerra d’acer inoxidable
d’alta qualitat. La
velocitat zero permet
coure i sofregir sense
necessitat de posar velocitat,
com si fos una cassola o una paella.
IVA inclòs

Només per a
subscriptors i socis
Al facilitar les vostres dades accepteu
expressament la política de privacitat
de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

Feu la vostra reserva
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a el9club.cat,
aboneu l’import i en menys
d’una setmana rebreu el
producte a casa.
Es pot reservar fins al
7-01-2022 inclòs o fins a
esgotar existències.

Màquina de
cocció Livoo
Doc203
Multicooker de 4
litres, 6 funcions i
arrossera. Temporitzador
programable. Manté
calent. Accessoris:
cullera, bol i cistella de
vapor.

Per només
89 
Inclou enviament
a domicili
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i sortides amb condicions pactades. La companyia continua
treballant en productes cada
vegada més eficients energèticament.
Un cas paradigmàtic és el
d’una empresa que s’estrena
aquest any en aquest dossier:
Spanish Aosom. Es tracta de
la filial a Espanya i Portugal
d’una multinacional xinesa
del comerç electrònic. La pandèmia la va enxampar encara
en plena expansió (s’havia
instal·lat el 2014 als Hostalets
de Balenyà) i l’empenta del
comerç electrònic durant el

27 empreses amb
10.300 assalariats
Les 27 empreses analitzades en aquest dossier
sumen a les seves plantilles 10.322 treballadors.
3.653 són al sector metallmecànic i 6.669 a sectors
diversos. La consultora
informàtica Seidor és
l’aposta amb més treballadors a l’estadística
(995), seguida del fabricant de mobles de cuina
Alvic (569), la fabricant
de conjunts hidràulics i
pneumàtics Roquet (545),
la de bugaderia industrial
Girbau (517), la proveïdora
del sector de la cosmètica
Tesem (412) o La Farga,
especialista en coure (353).

confinament li va permetre
tancar l’any amb creixements
i xifres espectaculars. Les
perspectives per al 2021 continuaven sent a l’alça.
Ara bé, si un patró es va
repetir el 2020, sobretot al
sector del metall, és el de
l’aturada en sec al final del
primer trimestre de l’any,
coincidint amb l’estat d’alarma i el confinament, i la
represa de l’activitat abans de
l’estiu. En molts casos això va
suposar recuperar comandes
frenades per la pandèmia i
sumar-les a les previsions del
segon semestre de l’any, que
es van mantenir intactes. Això
va permetre tancar exercicis,
pel que fa a la xifra de negoci,
molt semblants als del 2019.
Els resultats eren més minsos
però poques són les companyies analitzades que van tancar amb números vermells:
l’esmentada Girbau i la pelletera la Doma, de Centelles,
que va perdre 392.000 euros,
poc menys que el benefici de
l’any anterior.
El cas contrari és el de La
Farga, que venia d’un 2019
negatiu. El 2020 es va sobreposar a aquesta situació i a la
pandèmia per tancar l’exercici
amb un resultat d’1,3 milions.
Té la facturació més alta de
les 27, però es va quedar lleugerament per sota dels mil
milions i, per tant, cap d’elles
hi va arribar.

Robot aspirador
Rowenta RR7255
Robot aspirador ultraplà
amb neteja intel·ligent 4 en
1: aspira, escombra, frega i
passa la mopa.
Connectivitat amb el telèfon
per donar un complet
informe cartogràfic.
Funció Auto Boost per a
catifes i moquetes.

Per només
219,9
Inclou enviament
a domicili

IVA inclòs

Raspall dental
Braun
Oral B-Vitality
100
Pack de dos
raspalls elèctrics
recarregables. Porten
temporitzador al
mànec per ajudar a
rentar les dents els dos
minuts que recomanen
els dentistes.

IVA inclòs
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Per només

49,9



Inclou enviament
a domicili
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La pandèmia va suposar una aturada en sec de l’activitat a la majoria
d’empreses del sector metall-mecànic l’any 2020. La més afectada va ser

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Girbau, pel fet de ser proveïdora del
sector turístic i hoteler. Va ser l’única
de les 16 analitzades en aquest grup
que va tancar el 2021 amb pèrdues.

Moltes companyies van oferir serveis
als sectors essencials i, per exemple,
Sodeca va arribar a obrir una nova línia d’aparells purificadors d’aire.

Aturada en sec i remuntada
Les empreses del sector del metall-mecànic es van refer, majoritàriament, del cop al segon semestre

19.205.422 €
861.516 €

21.017.040 €

22.982.882 €
599.540 €

1.308.688 €

23.617.475 €
692.742 €

29.829.068 €
2.928.803 €

38.319.000 €

36.575.231 €
1.082.752 €

1.836.000 €

1.686.864 €

1.475.624 €

1.290.876 €

1.959.826 €

11.947.872 €

12.004.213 €

14.143.947 €

6.857.172 €

23.916.247 €

10.075.699 €

18.757.000 €

28.271.429 €

24.516.354 €

21.556.050 €

11.557.000 €

7.509.300 €

20.996.976 €

37.738.056 €

Patrimoni net

71.856.546 €

-8.163.575 €

1.553.338 €

3.694.422 €

1.361.075 €

Resultat net

2.420.000 €

41.130.000 €

45.136.743 €

46.351.044 €

61.081.195 €

61.668.615 €

74.263.520 €

75.844.450 €

82.475.548 €

922.439.607 €

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, SL
L’empresa del grup CNA,
amb seu operativa a Torelló,
és de les poques empreses
d’aquest grup que va millorar
resultats el 2020. Va tancar
l’any amb una xifra de negoci de 75,8 milions (+2,9%
respecte al 2019). El resultat
(1,5 milions) també va ser
positiu i superior al de l’any
anterior. Cata és una empresa
amb un índex d’endeutament
molt important, superior al
1.000%. Afrontaven el 2021
amb l’objectiu de continuar
creixent. De fet, aquest any
han adquirit la llicència de
l’empresa alemanya Gutmann,
una companyia de campanes
extractores d’alta gamma,
plaques de cocció i forns, amb
l’objectiu de consolidar-se al
mercat centreeuropeu. També
han obert dues noves línies de
producció: la gamma Flow in,
coneguda com la inducció amb
extracció integrada, i la dels
purificadors Cata Purifyer.

NEUS PÁEZ

ALACER MAS, SL
Alacer Mas comercialitza tota
mena de metalls. L’empresa va
veure reduïda la seva activitat
durant l’estat d’alarma, però
va continuar treballant per
al sector alimentari o servint
acer inoxidable a la producció de ventiladors, tant per

Facturació empreses sector metall - mecànic

61.624.830 €

LA FARGA YOURCOPPER
SOLUTIONS, SA
La Farga no va arribar als mil
milions de facturació l’any
2020, a causa dels efectes de
la covid-19. El grup empresarial amb seu a les Masies de
Voltregà va facturar 922.000
euros, reduint la xifra de
negoci en un 8,9% respecte al
2019. El que sí que va millorar
respecte a l’any anterior va
ser el resultat, ja que a diferència del 2019 va obtenir un
resultat positiu de gairebé 1,4
milions. La demanda per part
dels clients va ser irregular
al llarg de l’any. El primer
trimestre es va treballar sobre
les previsions, però la irrupció
de la pandèmia i l’estat d’alarma van fer baixar l’activitat
durant el segon trimestre de
l’any. Amb tot, no van parar les
plantes del tot i es van adaptar
a les necessitats del moment
donant resposta als mercats
essencials (alimentació, tubs
de coure per a hospitals de
campanya com el d’Ifema de
Madrid, mercats elèctrics i ferroviaris). L’activitat es va recuperar en els darrers mesos de
l’any fins i tot amb comandes
que havien quedat aturades
per la pandèmia. En l’informe
de gestió, la companyia també
fa notar que amb la pandèmia
va canviar la forma d’operar
del mercat: “La imprevisibilitat de la demanda ha comportat que el servei hagi guanyat
molt de pes en la proposta de
valor dels nostres clients, obligant a una gestió estreta de la
cadena de subministrament”.
L’altra variable amb què juga
La Farga és el preu de la matèria primera, el coure, que va
créixer en el darrer trimestre
de l’any afegint complexitat
a la gestió del negoci i més si
es té en compte que la manufactura que aplica sobre el
producte és mínima. El valor
afegit, la diferència entre el
preu de venda i el de compra
de les primeres matèries, és
baix: del 5,9%. També val a dir
que La Farga és pionera en el
reciclatge del coure.

al sector de l’automoció com
per a hospitals. A causa dels
efectes de la pandèmia sobre
l’economia, les seves vendes
van caure un 11,1%, situant la
xifra de negoci a finals d’any
en els 82,4 milions. Les unitats

venudes van disminuir en un
7,4%. L’evolució dels preus, a
més, també va ser decreixent
al llarg de l’exercici, experimentant una tendència a l’alça
a final d’any. El resultat net va
passar dels 5,6 milions el 2019

a 3,7 milions el 2020. Alacer
Mas té una salut financera
excel·lent, amb un patrimoni net de 37,7 milions que
cobreix el 85% del seu actiu
total i un fons de maniobra
positiu de 30 milions.

GIRBAU, SA
Els efectes de la pandèmia
sobre el negoci de Girbau van
ser devastadors, a causa que
una part important dels seus
clients són hotels i empreses
relacionades amb el turisme.
La seva facturació va caure
un 43% el 2020, passant dels
130,4 milions facturats el
2019 a 74,3 milions. Aquesta caiguda tan dràstica li va
provocar tancar l’exercici
amb pèrdues, un fet del tot
insòlit en aquesta empresa.
El 2020 va perdre 8,2 milions
d’euros, xifra que contrasta
amb els 5,9 que guanyava el
2019. Tot i aquestes pèrdues,
la salut financera de Girbau
continua sent sòlida, gràcies
que l’empresa està fortament
capitalitzada i preparada per
afrontar situacions adverses. I
tot i la patacada, és amb diferència la que té un patrimoni
net més alt de les 16 empreses
analitzades. La reducció de
l’activitat (no aturada perquè
va continuar oferint serveis i
equips per a sectors essencials
com la sanitat) va obligar Girbau a presentar un ERTO per
força major entre els mesos
de març i maig i un altre entre
juny i desembre que va afectar
el 80% de la plantilla, reduint
les jornades laborals entre un
(Continua a la pàgina 21)
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La Farga Yourcopper
Solutions, SA

Seu social
Activitat principal

Alacer Mas, SL
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Cata Electrodomésticos, SL

Girbau, SA
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Tesem, SA

Les Masies de Voltregà

Gurb

Alcobendas

Vic

Torelló

Semielaborats de coure

Comerç a l’engròs de metalls

Fabricació electrodomèstics

Fabricació de maquinària per
a bugaderia industrial

Manufactura i compravenda
de productes metàl·lics

Balanç de situació
Actiu no corrent

79.260.501 €

7.699.945 €

47.509.767 €

42.924.691 €

24.146.755 €

Existències

98.970.624 €

17.607.949 €

16.539.835 €

17.368.597 €

9.390.627 €

Deutors

19.594.405 €

18.474.552 €

17.705.032 €

25.253.730 €

17.630.361 €

972.018 €

483.532 €

1.196.063 €

11.398.691 €

6.536.767 €

Tresoreria

10.103.997 €

5.258 €

6.854.159 €

-€

245.787 €

Actiu corrent

Altres actius corrents

129.641.044 €

36.571.291 €

42.295.089 €

58.877.614 €

33.803.542 €

Actiu total

208.901.545 €

44.271.236 €

89.804.856 €

101.802.305 €

57.950.297 €

Patrimoni net

61.624.830 €

37.738.056 €

7.509.300 €

71.856.546 €

20.996.976 €

Passiu no corrent

69.920.980 €

549.923 €

43.860.546 €

11.081.109 €

14.615.233 €

Passiu corrent

77.355.735 €

5.983.257 €

38.435.011 €

18.864.649 €

22.338.087 €

208.901.545 €

44.271.236 €

89.804.856 €

101.802.305 €

57.950.297 €

Ingressos explotació

922.439.607 €

82.475.548 €

75.844.450 €

74.263.520 €

61.668.615 €

Consums d’explotació

-867.737.172 €

-68.329.254 €

-53.275.891 €

-35.741.293 €

-32.880.254 €

Despeses de personal

-16.489.524 €

-5.046.380 €

-7.247.057 €

-24.799.468 €

-15.698.773 €

Altres despeses d’explotació

-26.997.520 €

-3.689.675 €

-11.849.748 €

-16.985.260 €

-7.344.763 €

Resultat brut d’explotació

11.215.391 €

5.410.239 €

3.471.754 €

-3.262.501 €

5.744.825 €

Amortització d’immobilitzat

-7.228.863 €

-952.039 €

-1.788.845 €

-2.626.711 €

-3.047.891 €

Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

54.415 €

2.189 €

110.319 €

1.461.766 €

209.656 €

Resultat financer

-2.334.926 €

240.832 €

-34.991 €

-5.434.986 €

-361.266 €

Resultat abans d’impostos

1.706.017 €

4.701.221 €

1.758.237 €

-9.862.432 €

2.545.324 €

-344.942 €

-1.006.799 €

-204.900 €

1.698.857 €

-585.498 €

1.361.075 €

3.694.422 €

1.553.338 €

-8.163.575 €

1.959.826 €

Facturació 2019

1.012.637.884 €

92.732.827 €

73.697.215 €

130.367.296 €

74.697.572 €

Facturació 2020

922.439.607 €

82.475.548 €

75.844.450 €

74.263.520 €

61.668.615 €

-8,9%

-11,1%

2,9%

-43,0%

-17,4%

Resultat 2019

-2.896.087 €

5.649.242 €

890.970 €

5.910.201 €

3.710.219 €

Resultat 2020

1.361.075 €

3.694.422 €

1.553.338 €

-8.163.575 €

1.959.826 €

Impost sobre societats
Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)

-

-34,6%

74,3%

-

-47,2%

52.285.309 €

30.588.034 €

3.860.078 €

40.012.965 €

11.465.455 €

46.713 €

38.818 €

47.994 €

47.968 €

38.104 €

2.613.143 €

634.427 €

502.281 €

143.643 €

149.681 €

5,9%

12,7%

14,1%

29,0%

34,8%

Personal assalariat

353

130

151

517

412

Solvència

0,88

5,60

0,51

1,97

0,91

Importància dels fons propis

29,5%

85,2%

8,4%

70,6%

36,2%

239,0%

17,3%

1095,9%

41,7%

176,0%

Marge de benefici

0,1%

4,5%

2,0%

-11,0%

3,2%

Rendibilitat financera

2,2%

9,8%

20,7%

-11,4%

9,3%

Endeutament

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 20)
20% i un 40% en funció del
lloc de treball.
TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ I EMBUTICIÓ DE
METALLS (TESEM), SA
La seva activitat es va veure
clarament afectada per la
pandèmia. Treballen per a la
perfumeria i la cosmètica, sectors no essencials, i tant la facturació com el resultat van ser
inferiors que l’any anterior.
Tesem va facturar 61,6 milions el 2020, un 17,4% menys
que el 2019, mentre que el
benefici es va situar gairebé
en els 2 milions, un 47% per

sota que la mateixa dada del
2019. Aquesta és l’empresa
més gran del clúster de la
perfumeria de la Vall del Ges
i la segona d’aquest grup en
nombre de treballadors (412),
només superada per Girbau.
ROQUET HYDRAULICS, SL
Les companyies que hi ha sota
el paraigua de Roquet Hydraulics també van veure afectada
la seva activitat el 2020 a causa
de la pandèmia. Es dediquen a
la fabricació i comercialització
de conjunts hidràulics i pneumàtics. La companyia consolida els comptes des del 2015
integrant les cinc filials (Pedro
Roquet, Industrias Tekor,

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

Dinacil, Fundiciones de Roda i
Roquet Eastern Europe). En el
marc de la pandèmia, Roquet
va oferir productes que contribuissin a la lluita contra el
coronavirus al marketplace
d’Acció. Va tancar l’any amb
una xifra de negoci de 61 milions, un 12,5% per sota que
el 2019. El resultat (1,3 M€),
va caure un 48,5% respecte a
l’exercici anterior.
SODECA, SLU
La fórmula Sodeca o, el que
és el mateix, de la necessitat
fer-ne virtut, ha permès a la
companyia ser una de les tres
empreses d’aquest grup que
el 2020 van acabar millorant

els resultats, amb un benefici
d’1,4 milions (+41,4%), tot
i haver perdut un 11% de
facturació (46,3 M€). I és que
davant l’aturada sobtada de
l’activitat el març del 2020
van dedicar l’expertesa a oferir solucions per a les noves
necessitats, construint nous
equips per a la purificació
de l’aire i creant una divisió
específica per desenvolupar
aquest producte per purificar
i desinfectar l’aire en diferents àmbits. Més tard van
impulsar el clúster IAQ amb
altres firmes del sector per
desenvolupar nous productes a partir de la cooperació,
el networking i l’R+D+I.

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

MANOFACTURADOS FERRICOS, SA (MAFESA)
Dedicada a la compra i venda
de tot tipus de materials fèrrics, així com serveis de tractament o muntatge de ferralla
per a estructures de formigó,
Mafesa és una empresa molt
solvent: el seu patrimoni net
cobreix el 77,9% del seu actiu
total. Junt amb Alacer Mas i
Girbau són les tres empreses
més capitalitzades del grup
amb una importància dels fons
propis superior al 70%. La seva
facturació es va pràcticament
doblar entre 2013 i 2018, passant de 26,6 milions a 50,3.
(Continua a la pàgina 22)
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Roquet Hydraulics, SL

Seu social

Sodeca, SLU
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Mafesa

Konecranes and Demag
Ibérica, SL

Rodin, SAU

Tona

Sant Quirze de Besora

Vic

Vic

Parets del Vallès

Fabricació de conjunts
hidràulics i pneumàtics

Fabricació de maquinària de ventilació
i refrigeració no domèstica

Compravenda i elaboració de
materials fèrrics

Construcció i muntatge d’aparells
d’elevació i transport

Fabricació d’aparells
electrònics de ventilació

14.738.191 €

11.682.200 €

11.520.948 €

2.879.000 €

885.000 €

Existències

15.732.348 €

11.112.756 €

11.532.278 €

2.332.000 €

8.302.000 €

Deutors

13.244.873 €

12.595.488 €

9.899.593 €

12.911.000 €

4.418.000 €

5.388.789 €

1.980.823 €

3.350.399 €

3.333.000 €

4.287.000 €

60.742 €

1.636.882 €

0€

54.000 €

9.215.000 €

Actiu corrent

34.426.752 €

27.325.949 €

24.782.270 €

18.630.000 €

26.222.000 €

Actiu total

49.164.942 €

39.008.150 €

36.303.218 €

21.509.000 €

27.107.000 €

Patrimoni net

21.556.050 €

24.516.354 €

28.271.429 €

11.557.000 €

18.757.000 €

Passiu no corrent

12.231.520 €

2.908.779 €

2.212.522 €

2.300.000 €

393.000 €

Passiu corrent

15.377.372 €

11.583.017 €

5.819.268 €

7.652.000 €

7.957.000 €

49.164.942 €

39.008.150 €

36.303.218 €

21.509.000 €

27.107.000 €

Ingressos explotació

61.081.195 €

46.351.044 €

45.136.743 €

41.130.000 €

38.319.000 €

Consums d’explotació

-30.457.737 €

-26.416.484 €

-31.179.021 €

-19.757.000 €

-29.180.000 €

Despeses de personal

Activitat principal
Balanç de situació
Actiu no corrent

Tresoreria
Altres actius corrents

Patrimonin net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

-18.399.612 €

-8.235.568 €

-7.313.017 €

-12.629.000 €

-2.963.000 €

Altres despeses d’explotació

-7.452.558 €

-8.882.698 €

-3.563.902 €

-6.328.000 €

-3.276.000 €

Resultat brut d’explotació

4.771.288 €

2.816.294 €

3.080.803 €

2.416.000 €

2.900.000 €

Amortització d’immobilitzat

-2.466.119 €

-953.912 €

-1.079.724 €

-296.000 €

-263.000 €

Altres resultats

-243.275 €

46.052 €

144.508 €

60.000 €

-€

Resultat financer

-325.220 €

-61.354 €

42.546 €

-75.000 €

783.000 €

1.736.674 €

1.847.080 €

2.188.133 €

2.105.000 €

3.420.000 €

-445.797 €

-371.456 €

-501.269 €

-269.000 €

-1.000.000 €

1.290.876 €

1.475.624 €

1.686.864 €

1.836.000 €

2.420.000 €

Facturació 2019

69.789.210 €

52.069.760 €

47.965.777 €

50.062.000 €

39.997.000 €

Facturació 2020

61.081.195 €

46.351.044 €

45.136.743 €

41.130.000 €

38.319.000 €

-12,5%

-11,0%

-5,9%

-17,8%

-4,2%

Resultat 2019

2.507.963 €

1.043.234 €

1.824.811 €

1.894.000 €

2.400.000 €

Resultat 2020

1.290.876 €

1.475.624 €

1.686.864 €

1.836.000 €

2.420.000 €

Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats
Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)

-48,5%

41,4%

-7,6%

-3,1%

0,8%

19.049.380 €

15.742.932 €

18.963.002 €

10.978.000 €

18.265.000 €

33.761 €

37.265 €

42.272 €

38.039 €

42.329 €

112.076 €

209.733 €

260.906 €

123.886 €

547.414 €

37,9%

23,8%

23,0%

36,6%

15,3%

Personal assalariat

545

221

173

332

70

Solvència

1,25

1,89

3,09

1,87

3,14

Importància dels fons propis

43,8%

62,8%

77,9%

53,7%

69,2%

128,1%

59,1%

28,4%

86,1%

44,5%

Marge de benefici

2,1%

3,2%

3,7%

4,5%

6,3%

Rendibilitat financera

6,0%

6,0%

6,0%

15,9%

12,9%

Endeutament

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 21)
Els dos últims anys han tingut
caigudes del 5,1% i el 5,9%,
respectivament, i van tancar el
2020 amb una facturació de 45,1
milions i un resultat d’1,6 milions (-7,6%). Xifres que esperen
recuperar el 2021-22 amb l’augment de la demanda de primeres matèries i la recuperació de
la indústria i la construcció.
KONECRANES AND
DEMAG IBÉRICA, SL
El grup finlandès Konecranes
va comprar la societat de Vic
Ausió Sistemas de Elevación,
SL. El 2013, l’empresa va deixar de tenir activitat producti-

va i es va centrar únicament en
la comercialització i muntatge
dels productes Konecranes
així com el manteniment i
reparació d’equips d’elevació.
Durant el 2017, Konecranes
and Demag Ibérica va absorbir
també una empresa de València, va ampliar capital en una
filial portuguesa i va comprar
una tercera empresa a Alcalá
de Henares. El grup multinacional, nascut a Hèlsinki el
1910, té unes 500 delegacions
a tot el món i més de 9.900 treballadors. El pas de productora
a comercial va ser l’inici d’un
creixement accelerat que li ha
permès passar de 17,5 milions
de facturació anual el 2013 a

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

48,8 milions el 2019. El 2020
per primer any des d’aleshores
perd un 15,8% de facturació,
per la pandèmia.
RODIN, SAU
Societat constituïda el 1974
amb seu a Parets del Vallès i
planta a Torelló, després d’adquirir les naus de l’antiga Sofiplast el 2011. És del grup Soler
& Palau i fabrica aparells elèctrics de ventilació industrial i
domèstica. Té una caiguda de
la facturació petita (4%) arribant als 38,3 milions i manté
el resultat de l’any passat (18,4
M€). La major part de les seves
vendes són a empreses del
mateix grup empresarial.

SOME, SA
La reducció de l’activitat a
causa de la pandèmia va provocar una caiguda del 9% en la
facturació de Some (36,5 M€)
respecte al 2019. Ara bé, les
mesures aplicades per fer-hi
front i l’increment de rendiment del segon semestre van
permetre millorar substancialment el resultat (1,08 M€) en
un 46% respecte al 2019. En
aquesta planta de Sant Quirze
de Besora fabriquen peces
metàl·liques. El 80% de la seva
producció és per al sector de
l’automoció.
AXILONE METAL, SA
Axilone, de matriu francesa,

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

forma part del clúster de la
cosmètica. La caiguda de la
facturació (29,8 M€) d’un
34,5% se situa en els mateixos paràmetres del sector.
L’aturada de finals del primer
trimestre es va recuperar
gradualment i es va arribar al
break-even (punt d’equilibri)
durant el segon semestre. El
resultat, de gairebé 3 milions,
va caure un 85,8% respecte
al 2019. Cal tenir en compte,
però, que el 2019 havien rebut
dividends de la filial xinesa,
la qual cosa va fer créixer el
resultat. Axilone va mantenir
les inversions previstes per al
(Continua a la pàgina 23)
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Some, SA

Seu social
Activitat principal

Axilone Metal, SA

Onnera Laundry
Barcelona, SA
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Costertec, SAU

Esbelt, SA

Electro-Jet, SL

Sant Quirze de Besora

Sant Pere de Torelló

Sant Julià de Vilatorta

Torelló

Barcelona

Gurb

Fabricació d’articles
metàl·lics

Fabricació i comercialització
de productes metàl·lics

Fabricació maquinària
bugaderia

Fabricació de bombes i
vàlvules

Construcció de màquines per
a la indústria tèxtil i accessoris

Construcció de màquines per a
la indústria tèxtil i accessoris

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

11.116.104 €

30.340.718 €

5.810.476 €

9.265.848 €

9.242.985 €

3.474.164 €

5.558.748 €

5.999.442 €

2.727.008 €

4.293.021 €

6.150.947 €

6.939.286 €

10.631.265 €

5.481.288 €

3.158.332 €

3.855.987 €

4.547.181 €

4.042.700 €

230.199 €

2.389.810 €

2.130.862 €

587.596 €

300.148 €

3.797.713 €

8.579 €

44.583 €

1.498.828 €

1.572.253 €

14.767 €

136.812 €

Actiu corrent

16.428.791 €

13.915.123 €

9.515.030 €

10.308.857 €

11.013.043 €

14.916.511 €

Actiu total

27.544.896 €

44.255.841 €

15.325.506 €

19.574.705 €

20.256.028 €

18.390.674 €

10.075.699 €

23.916.247 €

6.857.172 €

14.143.947 €

12.004.213 €

11.947.872 €

Patrimoni net
Passiu no corrent

3.993.118 €

10.265.289 €

2.879.718 €

1.868.081 €

2.027.406 €

1.906.396 €

13.476.079 €

10.074.305 €

5.588.616 €

3.562.677 €

6.224.409 €

4.536.406 €

27.544.896 €

44.255.841 €

15.325.506 €

19.574.705 €

20.256.028 €

18.390.674 €

Ingressos explotació

36.575.231 €

29.829.068 €

23.617.475 €

22.982.882 €

21.017.040 €

19.205.422 €

Consums d’explotació

-22.266.127 €

-13.523.604 €

-14.361.900 €

-15.537.254 €

-9.357.191 €

-12.880.080 €

Despeses de personal

-7.908.521 €

-8.998.070 €

-3.987.374 €

-3.066.688 €

-6.176.876 €

-2.902.207 €

Passiu corrent
Patrimonin net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres despeses d’explotació

-3.790.713 €

-5.205.230 €

-3.530.794 €

-2.712.985 €

-3.274.973 €

-2.113.653 €

Resultat brut d’explotació

2.609.870 €

2.102.164 €

1.737.407 €

1.665.955 €

2.208.000 €

1.309.482 €

Amortització d’immobilitzat

-848.361 €

-3.095.339 €

-712.138 €

-862.392 €

-689.756 €

-431.956 €

72.983 €

49.391 €

-185.306 €

1.001 €

54.053 €

35.348 €

Altres resultats
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats

-524.327 €

3.964.821 €

10.838 €

-42.017 €

38.326 €

-5.690 €

1.310.165 €

3.021.037 €

850.801 €

762.547 €

1.610.623 €

907.184 €

-227.413 €

-92.234 €

-158.059 €

-163.007 €

-301.935 €

-45.668 €

1.082.752 €

2.928.803 €

692.742 €

599.540 €

1.308.688 €

861.516 €

Facturació 2019

40.172.551 €

45.544.194 €

26.319.442 €

26.810.588 €

21.472.840 €

20.126.786 €

Facturació 2020

36.575.231 €

29.829.068 €

23.617.475 €

22.982.882 €

21.017.040 €

19.205.422 €

Resultat net de l’exercici
RÀTIOS I MAGNITUDS

-9,0%

-34,5%

-10,3%

-14,3%

-2,1%

-4,6%

Resultat 2019

741.763 €

20.649.603 €

746.266 €

1.857.462 €

1.281.249 €

1.220.325 €

Resultat 2020

1.082.752 €

2.928.803 €

692.742 €

599.540 €

1.308.688 €

861.516 €

46,0%

-85,8%

-7,2%

-67,7%

2,1%

-29,4%

2.952.712 €

3.840.818 €

3.926.414 €

6.746.180 €

4.788.634 €

10.380.105 €

44.935 €

37.967 €

39.092 €

46.465 €

48.637 €

70.786 €

207.814 €

125.861 €

231.544 €

348.225 €

165.489 €

468.425 €

28,8%

37,2%

24,2%

20,6%

39,9%

21,9%

176

237

102

66

127

41

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament
Marge de benefici
Rendibilitat financera

0,94

0,68

1,12

1,90

1,33

2,32

36,6%

54,0%

44,7%

72,3%

59,3%

65,0%

173,4%

85,0%

123,5%

38,4%

68,7%

53,9%

3,0%

9,8%

2,9%

2,6%

6,2%

4,5%

10,7%

12,2%

10,1%

4,2%

10,9%

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 22)

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

2020, amb l’objectiu de consolidar la planta de Sant Pere per
al futur. Després d’invertir en
l’ampliació d’instal·lacions el
2019, el 2020 havia de ser l’any
d’una consolidació diferida
per la pandèmia.

Girbau fabrica màquines de
rentar roba industrials. Durant
el 2020, ha continuat explorant
nous mercats. La pandèmia,
però, la va obligar a reorientar
l’estratègia per esmorteir el
cop. La facturació (23,6 M€)
va caure un 10,3% i el resultat
(693.000 €), un 7,2%.

l’aerosol i la cosmètica. El fet
de fabricar maquinària li dona
un avantatge respecte als seus
competidors en un moment
de pressió constant per reduir
preus. El 2020 va mantenir la
política de contenció de la despesa i va focalitzar la inversió
a l’àrea de vaporitzadors.

ONNERA LAUNDRY
BARCELONA, SA
Antiga Talleres Roca, Onnera,
amb seu a Sant Julià, pertany
a Fagor, que forma part d’Onnera Group, un dels grups
empresarials líders a Europa
en la fabricació i comercialització d’equipament d’hostaleria
i bugaderia professional. Com

COSTERTEC, SAU
La planta de Torelló, de matriu
italiana, va tancar el 2020 amb
gairebé 23 milions de facturació (-14,3%) i 600.000 euros de
resultat (-67,7%). Es dediquen
a la fabricació de vàlvules
d’aerosols i vaporitzadors per
a perfumeria, així com maquinària per a la indústria de

ESBELT, SA
L’empresa manlleuenca dedicada a la fabricació de bandes i
maquinària transportadora de
plàstic i metall i altres objectes com perfils o corretges de
transmissió per a diferents
sectors va celebrar el 2020 el
50è aniversari. Van respondre a l’aturada de comandes

a la fabricació d’estoc per fer
front a moments d’increments
de demanda i això va fer que
no apliquessin cap ERTO. A
l’espera que s’urbanitzi el nou
polígon del Mas, on construiran una nova nau per reordenar l’activitat que tenen en
diferents naus del polígon Verdaguer, va focalitzar les inversions en la comercialització als
Estats Units i el Canadà. Tot
plegat els va permetre tancar
el 2020 amb xifres semblants
a les de l’any anterior: 21 milions de facturació (-2,1%) i un
resultat d’1,3 milions (+2,1%).
ELECTRO-JET, SL
Dedicada a la fabricació de

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

7,2%
25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

maquinària per a la indústria
tèxtil ha estat notícia aquest
any per comprar les naus de
General Cable, de Manlleu,
després de la marxa de Prysmian, materialitzada abans d’hora durant el primer semestre
del 2021. Electro-Jet hi obrirà
una nova línia de negoci amb
la fabricació d’helicòpters.
Mentrestant, el 2020 va ser el
de la incorporació del nou soci,
Rieter Holding, amb un 25%
de les accions de la societat.
Els efectes de la pandèmia es
van reflectir amb una caiguda
del 4,6% de la facturació (19,2
M€) i del 29,4 del resultat
(861.000 €). Electro-Jet exporta el 97% de la seva producció.

CECI RAFEL

Variació facturació 2019-2020
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Inclou:

paper + digital

Targeta personalitzada
vàlida per a tota
la família

2 entrades directes
per anar al MNAC

La bossa i la llibreta
amb bolígraf
d’

Un regal km 0 que durarà tot l’any
Per només 178,50€ anuals (es pot fraccionar)
Per a més informació truqueu al 93 889 49 49 o entreu a el9nou.cat/subscriute
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L’afectació de la pandèmia va ser diferent en els diversos sectors analitzats
en aquest grup, tot i que la majoria
d’empreses van aguantar el cop. Sei-

Dilluns, 27 de desembre de 2021

dor, consultora de serveis informàtics
i l’empresa que més factura d’aquest
grup, no va parar de treballar però
es va veure afectada per la devalua-
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ció del dòlar. Qui depèn del turisme,
com Proquimia, se’n va ressentir més,
mentre que el comerç electrònic va
aprofitar l’onada per créixer.

El repte de mantenir l’equilibri
Amb algunes excepcions, el 2020 es va reduir l’activitat i les empreses van fer mans i mànigues per mantenir resultats
Per al sector privat van facturar 49,2 milions i els 3,8
restant van venir de l’obra
pública. Del sector privat,
31 milions els va facturar la
mateixa societat i els 13,2
restants a través de diferents
UTE. En la part pública, 3,4
milions els va facturar directament Certis i els 440.000
restants, a través de les UTE.

AOSOM

BENITO
URBAN

FEIXAS
AULET

DIVASA

LA DOMA

PROQUIMIA, SA
Com Girbau, Proquimia també té una part important del
seu negoci en els sectors del
turisme i hoteler, la qual cosa
va incidir en una reducció
important de les comandes
amb l’esclat de la pandèmia.
Van facturar 48,5 milions,
una dada un 15,7% inferior
a la del 2019. El resultat va
ser 3,37 milions, un 41,2%
menys que en l’exercici anterior. Desgranant la disminució de les vendes, la caiguda
al mercat espanyol va ser del
14,15% i al mercat internacional, del 18,9%. Proquimia,
com Seidor, es va veure afectada per la devaluació del
dòlar, la moneda habitual en
les exportacions a l’Amèrica
Llatina. Per contra, a causa
de la pandèmia es va disparar
la demanda d’antisèptics per
a pell sana, la qual cosa va
fer que la companyia decidís
invertir en la millora de la
planta de producció i l’adaptació d’una part a aquests
productes. En pocs dies es
va passar de comandes de
20.000 a 100.000 quilos de
sabons i gels hidroalcohòlics
i detergents especialitzats.

36.052.679 €

20.842.067 €

35.578.778 €

42.261.961 €
IQAP
MASTERBATCH

21.528.546 €

PROQUIMIA

25.868.711 €

CERTIS

30.127.677 €

ALVIC

48.579.987 €

53.840.019 €

158.878.232 €

470.942.965 €
SEIDOR

RADIO
CARRERA

Resultat net
19.637.476 €
15.900.712 €

3.960.420 €

3.373.472 €
1.980.381 €

1.015.184 €

717.635 €

1.470.800 € 1.366.100 €
69.136 €
-392.503 €

SEIDOR

ALVIC

CERTIS

PROQUIMIA

IQAP
MASTERBATCH

AOSOM

BENITO
URBAN

FEIXAS
AULET

DIVASA

LA DOMA

RADIO
CARRERA

ALVIC

CERTIS

PROQUIMIA

a les llars va comportar un
increment de les comandes i
l’activitat en aquesta fàbrica
de mobles de cuina durant el
segon semestre de l’any que
va permetre igualar la facturació de l’any anterior.

IQAP
MASTERBATCH

AOSOM

BENITO
URBAN

CERTIS OBRES I SERVEIS,
SAU
La constructora Certis va
continuar operant, creixent
i facturant durant el 2020.
Tant la facturació com el
resultat van créixer substan-

7.617.873 €
DIVASA

LA DOMA

2.877.248 €

27.156.240 €

FEIXAS
AULET

RADIO
CARRERA

cialment. La xifra de negoci
va ser de 53 milions, un
6,1% més alta que el 2019.
El resultat es va duplicar:
dels 500.000 euros del 2019
van passar a superar lleugerament el milió de benefici.

NEUS PÁEZ

SEIDOR

16.330.823 €

7.174.670 €

28.000.216 €

34.430.285 €

54.082.626 €

106.322.176 €

Patrimoni net

5.504.324 €

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, SL
L’antiga Madetres és originària de Vic, on encara té
una fàbrica, però té la seu
social a Alcaudete (Jaén).
Dedicada a la fabricació de
mobles de cuina, el 2020 va
facturar gairebé 159 milions,
una dada lleugerament inferior (-0,4%) a la del 2019.
El resultat, de 19,6 milions,
va caure un 18% respecte a
l’any anterior. La reducció de
l’activitat a causa de la pandèmia els va portar a prendre
diferents mesures, entre les
quals un ERTO. Ara bé, la
tendència detectada després
del primer confinament
sever en fer obres i reformes

Facturació empreses sectors diversos

82.038.808 €

SEIDOR, SA
El grup d’empreses de consultoria i serveis informàtics
nascut i amb seu a Vic no ha
vist reduïda la seva activitat
en cap de les àrees geogràfiques on opera durant l’any
de l’esclat de la pandèmia.
Sí que és cert que tant la
facturació (471 M€) com el
resultat (15,9 M€) van caure
lleugerament respecte al
2019, un 3,5% i 1,1%, respectivament, però la reducció no
és conseqüència de l’activitat, que ha augmentat o s’ha
mantingut en totes les àrees
geogràfiques. El decalatge
de 18 milions en la xifra de
negoci és degut, exclusivament, a la depreciació monetària d’algunes economies de
l’Amèrica Llatina (Latam),
que va fer caure el valor de
les operacions en aquesta
zona. Durant el 2020, Seidor
va adquirir l’empresa líder
a l’Orient Mitjà, Procons4IT, fet que els permetrà
reforçar-se en aquesta zona.
També va adquirir majoritàriament Clariba, una
empresa especialitzada en
analítica que ja està situada a
Europa i l’Orient Mitjà, i que
els permet reforçar la divisió
d’intel·ligència artificial.
Finalment, també va reforçar
el mercat espanyol (on té dos
terços del seu negoci) amb
la compra de la majoria d’accions de la consultora basca
Deusto Sistemas, amb seu a
Vitòria, la qual cosa reforça
la presència de Seidor al País
Basc i Navarra. Durant el
2020 també va evolucionar
productes en l’àmbit de la
salut digital.

IQAP MASTERBATCH
GROUP, SL
L’empresa dedicada principalment a la fabricació,
manipulació, aplicació de
colorants i comercialització
de matèries plàstiques per a
diferents indústries i sectors
va tancar el 2020 amb una
xifra de negoci de 42,26 milions, reduint la facturació en
un 4,4% respecte al 2019. El
resultat també va ser inferior
al de l’exercici anterior. Va
caure en un 23,8% per situar-se en gairebé dos milions
d’euros. L’empresa osonenca
va ser adquirida l’any 2017
per la companyia química i
productora de plàstics nordamericana Poly One (Ohio).
(Continua a la pàgina 26)
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Seidor, SA
(Consolidat)

Seu social
Activitat principal

Grupo Alvic FR Mobiliario, SL

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Certis Obres i Serveis, SAU

Proquimia, SA

Iqap Masterbatch Group, SL

Vic

Alcaudete

Balenyà

Vic

Les Masies de Roda

Serveis informàtics

Fabricació mobles de cuina

Construcció

Producció i comerç de
sabons

Fabricació materials plàstics

41.117.943 €

88.737.648 €

459.544 €

23.521.119 €

19.051.220 €

417.584 €

24.996.965 €

427.571 €

6.811.280 €

3.402.007 €

116.950.576 €

41.775.689 €

20.005.654 €

20.052.215 €

8.501.470 €

71.764.221 €

20.389.690 €

8.241.828 €

18.886.612 €

9.665.982 €

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

31.783.416 €

128.324 €

128.873 €

33.890 €

150.349 €

Actiu corrent

220.915.796 €

87.290.668 €

28.803.927 €

45.783.998 €

21.719.808 €

Actiu total

262.033.740 €

176.028.316 €

29.263.471 €

69.305.117 €

40.771.028 €

Patrimoni net

82.038.808 €

106.322.176 €

5.504.324 €

54.082.626 €

28.000.216 €

Passiu no corrent

37.620.313 €

7.327.996 €

129.553 €

7.060.469 €

3.472.915 €

142.374.619 €

62.378.144 €

23.629.594 €

8.162.023 €

9.297.897 €

262.033.740 €

176.028.316 €

29.263.471 €

69.305.117 €

40.771.028 €

Ingressos explotació

470.942.965 €

158.878.232 €

53.840.019 €

48.579.987 €

42.261.961 €

Consums d’explotació

-248.595.989 €

-75.966.164 €

-45.763.639 €

-21.344.590 €

-20.875.971 €

Despeses de personal

-163.324.942 €

-19.655.748 €

-5.073.571 €

-12.574.651 €

-9.806.031 €

Passiu corrent
Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres despeses d’explotació

-32.215.072 €

-29.548.196 €

-1.927.869 €

-9.520.215 €

-6.900.744 €

Resultat brut d’explotació

26.806.962 €

33.708.124 €

1.074.940 €

5.140.531 €

4.679.215 €

Amortització d’immobilitzat

-3.142.434 €

-7.730.735 €

-124.029 €

-966.877 €

-2.136.177 €

-365.203 €

202.076 €

185.225 €

26.798 €

31.765 €

Altres resultats
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats

-3.437.715 €

962.032 €

215.623 €

-22.572 €

-112.505 €

19.861.610 €

27.141.497 €

1.351.759 €

4.177.880 €

2.462.298 €

-3.960.898 €

-7.504.021 €

-336.576 €

-804.408 €

-481.918 €

15.900.712 €

19.637.476 €

1.015.184 €

3.373.472 €

1.980.381 €

Facturació 2019

488.241.338 €

159.482.771 €

50.732.440 €

57.604.431 €

44.215.127 €

Facturació 2020

470.942.965 €

158.878.232 €

53.840.019 €

48.579.987 €

42.261.961 €

Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

-3,5%

-0,4%

6,1%

-15,7%

-4,4%

Resultat 2019

16.077.506 €

23.952.181 €

507.532 €

5.738.318 €

2.597.561 €

Resultat 2020

15.900.712 €

19.637.476 €

1.015.184 €

3.373.472 €

1.980.381 €

-1,1%

-18,0%

100,0%

-41,2%

-23,8%

78.541.178 €

24.912.524 €

5.174.333 €

37.621.975 €

12.421.911 €

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona

32.094 €

34.544 €

51.771 €

48.929 €

52.160 €

Vendes / persona

92.541 €

279.224 €

549.388 €

189.027 €

224.798 €

Valor afegit / vendes (%)

47,2%

33,6%

11,4%

36,5%

34,3%

Personal assalariat

5.089

569

98

257

188

1,23

1,25

1,21

3,01

1,70

Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament
Marge de benefici
Rendibilitat financera

31,3%

60,4%

18,8%

78,0%

68,7%

219,4%

65,6%

431,6%

28,1%

45,6%

3,4%

12,4%

1,9%

6,9%

4,7%

19,4%

18,5%

18,4%

6,2%

7,1%

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 25)
SPANISH AOSOM, SLU
La filial per a Espanya i
Portugal d’aquesta multinacional xinesa de comerç
electrònic va veure créixer
de forma espectacular el seu
compte de resultats l’any
2020. En aquest cas, el confinament, que va provocar un
increment de les transaccions per internet, va afavorir
aquesta companyia que opera als Hostalets des de l’any
2014 i va provocar un punt
d’inflexió en el seu rendiment. Ofereixen productes
de cinc línies diferents de les
marques del mateix grup de

distribució (productes per
a la llar i joguines, terrassa
i jardí, productes per a mascotes, bricolatge i ferreteria,
bany i oficina) que venen
a través dels seus portals
(<www.aosom.es> i <www.
aosom.pt>) o d’altres grans
canals com Amazon. La facturació, de 35,6 milions, va
créixer un 111% el 2020 (el
2019 va ser de 16,8 milions) i
el resultat de pràcticament 4
milions creixia un 630%.
BENITO URBAN, SLU
L’empresa que la família
Carandell va recuperar a
finals de 2018 va veure
reduïda la seva activitat el

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

2020 a causa de la pandèmia. Van tancar l’any amb
una xifra de negoci de 30,1
milions, un 17,9% inferior a
la dada del 2019. El resultat
va continuar essent positiu,
de 717.600 euros, però un
30,3% inferior a l’exercici
anterior. A causa de la menor
activitat, la plantilla al final
del 2020 era de 84 persones,
deu menys que el 2019. Benito ha estat treballant en el
trasllat de la seva activitat de
Sallent a Sant Bartomeu del
Grau i, alhora, en la recerca
per evolucionar els conceptes d’eficiència energètica
en els seus productes. Un
exemple són les lluminàries

amb sensors desenvolupades
entre els anys 2020 i 2021
conjuntament amb l’Ajuntament d’Olost. Un altre dels
aspectes que està potenciant
la propietat és la d’unificar
serveis entre les dues companyies de la família Carandell:
Benito i Novatilu.
FEIXAS AULET, SA
El grup de gasolineres amb
seu a Roda de Ter va veure
reduïda la seva facturació
l’any 2020 en un 23,3% en
gran part per la reducció de
l’activitat durant el primer
confinament de març, abril
i maig de 2020. Amb tot, la
solvència financera de l’em-

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

presa va fer que no s’haguessin d’aplicar mesures d’ajustament laboral. Sí que es van
adoptar mesures organitzatives, de control i prevenció,
per mantenir l’activitat habitual. Els fons propis de la
companyia, de 16,3 milions,
cobreixen amb escreix les
necessitats de finançament
de l’immobilitzat. El 2020
Feixat Aulet va facturar 25,9
milions d’euros i el resultat,
d’1,47 milions, va millorar en
un 43,5% el del 2019.
DIVASA FARMAVIC, SA
Aquesta empresa farmacèu(Continua a la pàgina 27)
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Spanish Aosom, SLU

Seu social
Activitat principal

Benito Urban, SLU

Balenyà
Comerç minorista
productes diversos

Feixas Aulet, SA

Vic
Fabricació i comerç de
mobiliari urbà

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Divasa Farmavic, SA

La Doma SA de Curtidos
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Ràdio Carrera, SA

Roda de Ter

Gurb

Centelles

Manlleu

Explotació estacions de
servei

Fabricació de productes
farmacèutics

Adob i acabat de pells
ovines

Comerç al detall i a l’engròs
d’electrodomèstics

Balanç de situació
Actiu no corrent

7.181.153 €

24.132.896 €

6.622.919 €

14.369.461 €

6.822.207 €

1.936.921 €

Existències

4.036.514 €

9.280.528 €

488.018 €

6.225.703 €

9.881.781 €

7.943.186 €

Deutors

1.134.398 €

9.410.530 €

623.615 €

5.017.875 €

6.193.727 €

6.082.269 €

Tresoreria

1.514.222 €

8.047.187 €

1.762.059 €

6.089.336 €

680.585 €

869.018 €

Altres actius corrents
Actiu corrent
Actiu total
Patrimoni net
Passiu no corrent

24.999 €

123.703 €

7.586.441 €

112.632 €

170.013 €

513.032 €

6.710.133 €

26.861.949 €

10.460.133 €

17.445.548 €

16.926.106 €

15.407.505 €

13.891.287 €

50.994.845 €

17.083.052 €

31.815.008 €

23.748.313 €

17.344.426 €

7.174.670 €

34.430.285 €

16.330.823 €

27.156.240 €

7.617.873 €

2.877.248 €

0€

6.903.426 €

31.107 €

43.955 €

6.485.273 €

5.636.061 €

6.716.616 €

9.661.134 €

721.122 €

4.614.813 €

9.645.167 €

8.831.117 €

13.891.287 €

50.994.845 €

17.083.052 €

31.815.008 €

23.748.313 €

17.344.426 €

Ingressos explotació

35.578.778 €

30.127.677 €

25.868.711 €

21.528.546 €

20.842.067 €

36.052.679 €

Consums d’explotació

-16.385.661 €

-18.311.805 €

-23.156.875 €

-9.935.705 €

-13.043.379 €

-30.140.422 €

Despeses de personal

-974.929 €

-3.236.116 €

-781.364 €

-5.175.067 €

-5.394.566 €

-2.321.675 €

Altres despeses d’explotació

-13.485.973 €

-6.798.409 €

-845.761 €

-3.924.009 €

-2.225.712 €

-3.211.693 €

Resultat brut d’explotació

4.732.215 €

1.781.347 €

1.084.711 €

2.493.765 €

178.410 €

378.889 €

Amortització d’immobilitzat

-91.710 €

-297.496 €

-122.284 €

-955.989 €

-376.138 €

-192.534 €

Passiu corrent
Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

901 €

-83.626 €

505.807 €

13.122 €

55.013 €

31.874 €

648.534 €

-738.878 €

470.094 €

50.495 €

-249.788 €

-128.867 €

Resultat abans d’impostos

5.289.940 €

661.347 €

1.938.328 €

1.601.393 €

-392.503 €

89.363 €

Impost sobre societats

-1.329.521 €

56.288 €

-467.528 €

-235.293 €

0€

-20.227 €

Resultat net de l’exercici

3.960.420 €

717.635 €

1.470.800 €

1.366.100 €

-392.503 €

69.136 €

Facturació 2019

16.788.690 €

36.715.095 €

33.709.062 €

20.162.681 €

26.925.269 €

36.035.880 €

Facturació 2020

35.578.778 €

30.127.677 €

25.868.711 €

21.528.546 €

20.842.067 €

36.052.679 €

111,9%

-17,9%

-23,3%

6,8%

-22,6%

-0,0%

Resultat 2019

542.691 €

1.029.810 €

1.024.610 €

928.439 €

486.440 €

113.501 €

Resultat 2020

3.960.420 €

717.635 €

1.470.800 €

1.366.100 €

-392.503 €

69.136 €

Resultat financer

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020

629,8%

-30,3%

43,5%

47,1%

-180,7%

-39,1%

Fons de maniobra

-6.483 €

17.200.815 €

9.739.011 €

12.830.735 €

7.280.939 €

6.576.389 €

Despeses de personal / persona

44.315 €

38.525 €

39.068 €

45.395 €

30.826 €

43.805 €

1.617.217 €

358.663 €

1.293.436 €

188.847 €

119.098 €

680.239 €

16,0%

16,7%

7,2%

35,6%

26,7%

16,4%

22

84

20

114

175

53

1,00

1,62

13,91

3,74

1,05

1,06

Importància dels fons propis

51,6%

67,5%

95,6%

85,4%

32,1%

16,6%

Endeutament

93,6%

48,1%

4,6%

17,2%

211,7%

502,8%

Marge de benefici

11,1%

2,4%

5,7%

6,3%

-1,9%

0,2%

Rendibilitat financera

55,2%

2,1%

9,0%

5,0%

-5,2%

2,4%

Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 26)
tica va tancar el 2020 amb un
lleuger increment tant de la
facturació com del resultat.
Concretament, la xifra de
negoci pujava fins als 21,5
milions d’euros, un 6,8% més
alta que el 2019. El resultat
era més important, d’1,3
milions, i creixent un 47,1%
respecte al 2019. A l’informe
de gestió, els responsables
de la companyia expliquen
que continuen la política
dels exercicis anteriors de
centrar gran part dels esforços comercials i tecnològics
a les diferents àrees del mercat exterior que consideren

prioritàries per incrementar
i consolidar la seva posició.
El resultat presenta un creixement sostingut arreu. De
cara al 2021 preveien créixer
com a laboratori per a tercers. També continuen apostant per l’R+D amb l’objectiu
de presentar dos o tres nous
productes per donar resposta
a les demandes del mercat
zoosanitari.
LA DOMA SA DE CURTIDOS
La darrera gran empresa del
sector de la pell que queda a
la comarca va tancar el 2020
amb menys volum de facturació que l’exercici anterior, a

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

causa de la baixada de comandes derivada de la pandèmia.
Va facturar 20,8 milions, un
22,6% menys que el 2019. A
més, va tancar l’exercici amb
pèrdues de 392.000 euros,
una xifra similar al benefici
de l’any anterior (486.000
euros). La companyia que
treballa pells ovines, majoritàriament d’origen espanyol,
confiava a revertir la situació
de cara al 2021 conforme
s’anés normalitzant el mercat. Aproximadament el 80%
de la seva producció s’exporta
a països com Itàlia, Turquia,
la Xina, Rússia, França,
Polònia, Ucraïna, el Regne
Unit, Alemanya, Corea, el

Canadà o el Japó.
RÀDIO CARRERA, SA
El Grup Carrera, amb deu
botigues pròpies i una quarantena més d’associades,
va tancar el 2020 amb una
facturació de 36 milions
d’euros, molt similar a la de
l’anterior. El que sí que es va
veure reduït va ser el resultat. Dels 113.500 euros del
2019 es va passar als 69.000
del 2020. La pandèmia explica en part aquestes xifres, ja
que el negoci a les botigues
físiques es va veure afectat
pels períodes de tancament
i restricció de la mobilitat,
d’una banda, i les restricci-

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

ons d’aforament, de l’altra.
No obstant, l’empresa de
la família Sala Carrera de
Manlleu té una altra part del
negoci en la venda a l’engròs
i el comerç electrònic que
han contribuït a mantenir
les xifres de l’any anterior.
Durant el 2020 també va
incrementar el fons de maniobra a través de finançament
a llarg termini de la línia de
covid-19 avalada per l’Institut de Crèdit Oficial. El 2021,
el Grup Carrera ha celebrat
el 75è aniversari d’una
empresa nascuda a Manlleu,
consolidada a Osona i amb
presència a Catalunya i altres
punts de l’Estat espanyol.
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PUBLICITAT

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Exclusiu
pEr als
subscriptors
participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

informació: 93 889 46 59

APARQUEU PER 1E AL DIA
al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Descarregueu-vos la targeta

30% dtE. prEsEntant El carnEt

sOrtEIG dE cIstElls amB prOductEs capraBO

5

E

supermercat-online
bonpreuesclat.com
consulteu el codi del mes de
desembre entrant a: el9club

 

 

de
descompte
en compres
online

Dissabte 1 gener a les 20.30
Diumenge 2 gener a les 18.00

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

Els subscriptors d’
poden ser el

  

sOrtEIG d’una Entrada dOBlE pEr fOrmar part dEl jurat
Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. les seves dades personals seran tractades per premsa d’osona, sa i catVl 97, slu (conjuntament i en endavant, El 9 Nou) amb la finalitat
de fer-lo participar en els sorteigs. les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

CULTURA

EL 9 NOU

Aquest Nadal s’han pogut recuperar
moltes de les activitats musicals que
hi estan relacionades, després de la
interrupció obligada de l’any passat.

Dilluns, 27 de desembre de 2021

A Folgueroles, un dels primers pobles de Catalunya que van recuperar
la mil·lenària tradició del Cant de la
Sibil·la, s’hi ha interpretat per dese-

29

na vegada abans de la missa del Gall.
També va poder tornar el concert de
Nadal de L’Atlàntida, aquest any a
càrrec de la Coral Canigó.

Deu cants de la Sibil·la

Al segle XI n’hi
ha una versió en
un document de
l’Arxiu Episcopal

Folgueroles va ser un dels primers llocs de Catalunya a recuperar la tradició medieval

Vic té un paper
important en la història
del Cant de la Sibil·la. Hi
ha diversos documents a
l’Arxiu Episcopal de Vic
que en testimonien la
història, el més antic dels
quals és del segle XI. Es
tracta d’un únic foli de
pergamí amb uns versos
del Cant de la Sibil·la en
llatí (fins més tard no van
venir les traduccions al
català). Sembla que aquest
document podria venir de
l’scriptorium del monestir
de Ripoll. Hi ha una melo·
dia transcrita amb neumes
(notes musicals gregori·
anes), fet que indica que
ja llavors es cantava. Un
altre document és l’Ordinarium Vicense de 1547, al
mateix arxiu, on s’hi troba
una versió de 12 estrofes.
I anterior a aquest, es con·
serva en una recopilació
litúrgica de la segona mei·
tat del segle XV una altra
versió amb 24 estrofes.
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La interpretació del Cant de la Sibil·la, la nit de Nadal a l’església parroquial de Folgueroles, sota la direcció de Sebastià Bardolet

a l’Escola de Música i Con·
servatori de Vic. Es va reunir
un grup d’una quinzena de
veus masculines que avui
conformen el Cor d’Homes
de Folgueroles, i cada any
s’han buscat instrumentis·
tes per a la part musical i
una noia jove per al paper
de la Sibil·la, que ha anat
canviant. Enguany ha estat
Maria Figuerola, vestida
amb una túnica blanca (en
alguns llocs, la Sibil·la apa·
reixia amb una espasa a la
mà). Estava acompanyada
per Joel Bardolet al violí i
Miquel Casals, Júlia Alsina
i Judit Casadevall amb flau·
tes de bec. “No cantem tot
el text, és un cant estròfic
molt llarg”, explica Sebastià
Bardolet. Hi ha una part

polifònica a càrrec del cor i
els versos de la Sibil·la inter·
calats amb uns interludis
instrumentats. El director
del cor reconeix que en
aquests temps de pandèmia
les profecies de la Sibil·la
sonen gairebé “com una
amenaça”. Potser per això ho
van endolcir amb una nada·
la popular italiana i amb la
catalana El noi de la mare,
després de la visió apocalíp·
tica
Folgueroles ha estat l’únic
lloc d’Osona i el Ripollès on
s’ha interpretat enguany el
Cant de la Sibil·la, que s’ha·
via fet també en algunes oca·
sions als monestirs de Ripoll
i Sant Joan de les Abadesses.
“La nostra intenció era recu·
perar una tradició perduda

El testimoni de Torrents, a EL 9 TV

La primera entrevista,
gravada a la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles,
se centra en la literatura i
Verdaguer i s’emetrà dimarts
a les 8 del vespre. El dia 4 de
gener es veurà la conversa
gravada a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans sobre
la llengua i el país. L’11 de
gener, el capítol sobre l’ac·
tivisme i l’acció pública de
Torrents, gravat a la UVic.
El dia 15 de gener, acabarà
amb la que es va gravar a casa
seva, de caire més personal.

Folgueroles
Jordi Vilarrodà

La nit de Nadal, el Cant
de la Sibil·la va tornar a
Folgueroles, després de la
interrupció forçosa de l’any
passat. Ja són deu les vegades
que s’ha interpretat a l’es·
glésia parroquial, just abans
de la missa del Gall, aquest
cant d’origen medieval en
què un personatge, la Sibil·
la, profetitza el Judici Final
i l’adveniment de la fi del
món. Habitual en molts llocs
del sud d’Europa, el Cant de
la Sibil·la va ser prohibit en
el concili de Trento, a mitjan
segle XVI, i des de llavors es
va conservar només en molt
pocs llocs, entre els quals hi
havia Mallorca i l’Alguer.

Dos folguerolencs, Alfons
Panadès i Pere Miralpeix,
van ser els instigadors del
retorn del Cant de la Sibil·la,
l’any 2011. Feia només un
any que havia estat declarat
Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la Unesco
i en feia dos que s’havia
recuperat en un temple
emblemàtic com la catedral
de Barcelona. “Nosaltres
el coneixíem, és habitual
en el món coral, però el
nostre objectiu no era fer
un concert sinó recuperarlo en el moment que toca,
abans de la missa del Gall”,
diu Panadès. Feia un temps
que ho intentaven, però no
trobaven director fins que
en van parlar amb Sebastià
Bardolet, professor de cant

A partir de dimarts, cicle d’entrevistes amb motiu del seu 85è aniversari
Vic
EL 9 NOU

EL 9 TV inicia aquest
dimarts l’emissió d’un cicle
de quatre entrevistes a
Ricard Torrents, amb motiu
de la propera celebració del
seu 85è aniversari, que s’es·

cau el proper dia 10 de gener.
Les entrevistes han estat
produïdes per la Fundació
Casa Museu Verdaguer, amb
guions de Carlota Casas i
realització de Toni Casassas,
i s’han fet en quatre indrets
diferents. En cada una d’elles
es tracta d’un aspecte dife·

rent de la trajectòria de Tor·
rents, de forma que el con·
junt dibuixa la personalitat
de qui és considerat un dels
intel·lectuals de referència
en la Catalunya contemporà·
nia. El conjunt s’aplega sota
el títol de Ricard Torrents,
memòria viva.

i fer-ho de manera digna,”,
diu Panadès. No solament
això sinó que el Cor d’Ho·
mes que es va crear amb
aquest motiu intervé ara
en altres moments de l’any
importants a Folgueroles,
com la Festa Verdaguer.
PRECEDENTS A vIC
A Osona, a part de Folgueroles, s’havia interpretat el
Cant de la Sibil·la, també
la nit de Nadal, a la cripta
romànica de la catedral de
Vic. La iniciativa partia de
L’Albergueria, en els seus
primers anys d’activitat.
L’any 1997 el va cantar el
mateix Sebastià Bardolet i
l’any 2000, el contratenor
Jordi Domènech.

Ricard Torrents
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L’orquestra
i cor Harmonia,
al concert del
Cirvianum
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Un concert en clau de país
Peces catalanes, en el concert de Nadal de la Coral Canigó

Torelló

La Coral Canigó, en el concert de Nadal que va oferir a la Sala Joaquim Maideu de L’Atlàntida
Vic
Montserrat Rius

Ple covidià a la Sala Joaquim
Maideu de L’Atlàntida per
escoltar el concert de Nadal
amb la Coral Canigó, una
cita obligada i desitjada en
un dia tan especial. Llum de

Nadal va ser un concert que
enguany, i com va explicar
el director, Xavier Solà, va
canviar de format temàtic
i va dedicar tot el concert a
nadales catalanes, excepte la
primera que era en llatí. Una
manera de fer front i rebel·
lar-se al que, segons el direc-
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Una nova mirada sobre l’arquitecte, el seu procés
creatiu i la seva influència sobre Barcelona

Exposició narrada per l’actor Josep Maria Pou
Col·labora

Participa a les activitats
“Gaudí. L’arquitectura i les persones”
+ info

Organitzen

#GaudíFocICendres
Fes-te Amic del Museu!
www.amicsmuseunacional.org

Antoni Gaudí davant de la Sagrada Família. Detall, setembre de 1920. Centre de Documentació de l’Orfeó Català

El Teatre Cirvianum fa una
aposta de proximitat pel seu
concert de Nadal i Any Nou,
que tindrà lloc aquest dimecres a les 8 del vespre i serà
a càrrec del Cor i Orquestra
Simfònica Harmonia, de
Calella. Sota el títol d’A ritme de vals, les formacions del
Maresme presenten un programa que inclourà valsos i
polques (Strauss, Txaikovski,
Txostakóvitx) però també
algunes peces que el compositor i director d’orquestra
Salvador Brotons va arranjar
expressament per a ells. Tot
i que s’inspira en els clàssics
concerts d’aquesta època de
l’any, vol donar-li un accent
propi. El Cor Harmonia es
va crear l’any 1998 i des de
llavors ha mantingut una
destacada activitat, incloses
diverses temporades líriques
estables. L’Orquestra Simfònica Harmonia va néixer
l’any 2009, al seu voltant. La
direcció musical és a càrrec
d’Albert Deprius.

BERNAT CEDÓ

J.V.

tor, “és una altra pandèmia”,
la persecució del català.
L’homenatge al mestre
Manuel Oltra, de qui aviat se
celebrarà el centenari del seu
naixement, va ocupar un lloc
destacat. Més de la meitat
del concert va anar dedicat a
ell en dos grups de nadales

arranjades pel compositor,
dotze tradicionals i set nadalenques populars. Una delícia que la Coral Canigó juntament amb el seu director es
van encarregar de servir-nos.
Un homenatge, també, a
Joaquim Maideu en el 25è
aniversari del seu traspàs
amb la preciosa nadala Sant
Josep fa bugada. Algunes
peces del compositor vigatà
Josep Baucells, membre de la
coral, van tancar el repertori, com Sonet, amb lletra de
Martí Pol, i una música bella
i especial, d’una lluminositat
molt contemporània. Joan
Espuny va acompanyar la
coral al piano, afirmació que
seria errònia perquè l’artista
es va fer el seu lloc en el concert amb llum pròpia. Sense
ofegar mai les veus, feia sentir la seva amb una sonoritat
neta i clara, amb una fermesa
aclaparadora. Xavier Solà
va dirigir amb molt d’encert
una coral que, malgrat la
mascareta obligada, es feia
sentir la seva veu afinada,
nítida, i amb una gran gamma de colors. Va fer participar el públic en algunes de
les peces més preuades i tradicionals del repertori català
nadalenc, i no cal dir que la
platea va respondre amb tot
entusiasme. Dos bisos per
acabar i allò de marxar tot
dient aclarida nit de Nadal,
amb la Coral Canigó.

Pilarín exposa
a la galeria
Abartium
Sota el títol
de “Temps i país”, Pilarín
Bayés exposa la seva obra
a la galeria Abartium, a
la finca La Novíssima de
Calldetenes. L’exposició
se centra en l’obra de gran
format que la dibuixant va
començar a desenvolupar
fa poc més d’una dècada,
traslladant a la pintura
el seu inconfusible estil
en el dibuix. La mostra
es pot visitar fins al dia
10 de gener. Aquests dies
comparteix espai amb
l’habitual “Col·lectiva conCalldetenes

temporània” de la galeria,
amb artistes com Carmen
Aranda, Armand-Thierry,
Equipo Línia Viva o Iván
Larra. A la imatge, Pilarín
a Abartium.

Sergi Carbonell
publicarà un nou
disc instrumental

La Jazz Cava suspèn
els concerts previstos
fins al dia 7 de gener

Sergi Carbonell, excomponent de Txarango, publicarà el dia 31 de gener el
seu quart disc en solitari. Es
titula Ubuntu i l’ha gravat
amb un quartet de corda
de la Budapest Symphony
Orchestra. El disc tindrà, a
part del format digital, una
edició limitada en vinil de
555 còpies. Ubuntu és un terme africà que es tradueix com
“jo soc perquè nosaltres som”.

Vic

Vic

La Jazz Cava ha anul·lat
els concerts previstos fins
al dia 7 de gener a causa
de les actuals normatives
sanitàries. Les actuacions de
The Demencials i de Greska,
previstes per als dies 2 i 7 de
gener, no es podran dur a terme. Si no s’allarga el calendari de restriccions fixat, la
propera actuació serà el dia
9 de gener amb la bailaora
vigatana Aina Núñez.
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Les ‘Bocinalles’ de Quim Espona al Temple Romà

Després de més d’una dècada d’absència, el fotògraf
vigatà Quim Espona ha tornat amb “Bocinalles”, una exposició que des de dijous passat mostra al Temple Romà de
Vic i que es podrà visitar fins a final de gener. La mirada
propera i minuciosa és present en la vintena de fotografies
que formen part de la mostra, la major part de les quals
han estat fetes a les Adoberies de Vic. “El mateix nom ho
diu, em fixo en els bocins, en els detalls”, diu el fotògraf.
Ferros rovellats, fustes envellides a la intempèrie o finestres trencades que en la visió propera d’Espona adquireixen la textura d’una pintura matèrica. I malgrat això, en
algunes hi emergeixen els brots verds de les plantes, la
vida que s’obre pas. “Bocinalles” no és una denúncia de
l’abandonament de les Adoberies (o d’altres espais, com la
Blava de Roda de Ter, també presents a la sèrie fotogràfica)
sinó una crida a descobrir la bellesa en la mirada atenta. A
la fotografia, Quim Espona al Temple Romà.
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Gerard Sala retorna a Tona amb el “País(atge)”
El paisatge és molt present en l’obra actual del pintor
Gerard Sala, encara que fa molt de temps en van desaparèixer els elements que el connectaven directament amb la
realitat. Però algunes de les primeres obres que va fer en la
seva trajectòria sí que partien de la interpretació del paisatge del seu entorn, que era el de Tona. Aquí es van conèixer
els pares de l’artista i aquí va néixer ell l’any 1942. L’exposició “País(atge)”, a la sala de la Fundació Buxaderas-Grau
de Tona, mostra el testimoni d’algunes d’aquelles obres de
joventut, abans que la trajectòria de Sala fes un salt endavant que el situaria entre els referents artístics de la seva
generació. La major part de l’exposició, però, se centra en
obra més recent, i en aquesta s’hi fa present el país. Sala
pinta després de l’1 d’Octubre, un esdeveniment del qual
no podia restar aliè: “El país i el paisatge és la meva pàtria”,
va dir en la inauguració. A la fotografia, Sala a la Fundació
Buxaderas-Grau amb els seus primers quadres de Tona.
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Empar Barcons i Jordi Vilaregut, als “Sotaboscos”
La pintora Empar Barcons acostuma a caminar per un
corriol de bosc on l’envolta la vegetació. Sota el cobricel
dels arbres, la mirada tendeix a fixar-se més cap a la terra
que cap al cel. És el camí de la Foradada, de l’Esquirol cap a
Cantonigròs. I aquí van néixer les pintures que s’han trobat
amb les fotografies de Jordi Vilaregut a l’exposició “Sotaboscos”, que es pot veure a la sala del Col·legi d’Aparelladors de Vic, de qui va partir la proposta de posar en sintonia
els dos treballs. “Jo estava fent una sèrie sobre bolets de
tardor”, explica aquest fotògraf de natura especialitzat en
els treballs macro. Barcons hi posa les textures de fulles
i branques, els laberints vegetals que trasllada a les seves
pintures d’oli sobre fusta, on juga a ressaltar el cromatisme
fins al punt que, mirades al detall, tendeixen a l’abstracció.
Vilaregut mira els fruits més petits i amagats d’aquests
sotaboscos. L’exposició, tancada uns dies per vacances, tornarà a obrir després de festes fins al 27 de gener.
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Nazari Raurell dibuixa paisatges de Roda de Ter
Tot i que fa temps que no hi viu, Nazari
Raurell torna al paisatge de Roda de Ter, el seu lloc de
naixença, per inspirar-se. El resultat es mostra a l’exposició
que mostra aquests dies a la Biblioteca Bac de Roda, on
es podrà visitar fins al dia 15 de gener. “És el paisatge
que vaig viure de petit, soc rodenc de cor”, explica aquest
aficionat al dibuix que feia anys que no exposava. Treballa
sobretot amb tinta, sobre paper, a primera impressió: “No
esborro res”, explica. I amb aquest cop d’ull trasllada sobre
el paper racons de la vila i del seu entorn, com el monestir
de Sant Pere de Casserres, al terme de les Masies de Roda.
Una trentena d’obres configuren aquesta exposició cent
per cent rodenca amb què Raurell obre nous projectes,
entre ells el de resseguir amb dibuixos “el riu Ter, des
del naixement fins a la desembocadura”. O potser el de
continuar dibuixant esglésies de tot Catalunya (en té més
de quatre-centes). A la fotografia, l’artista a la Biblioteca
Bac de Roda, el dia de la inauguració.
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32

EL CALAIX

EL 9 NOU

Temps de Nadal

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Pastorets ‘vintage’

Els actors veterans van fer reviure els records de generacions de manlleuencs el dia de Nadal als ‘Pastosèniors’
Manlleu

Es dona per suposat que el
rabadà ha de ser un pastor
jove, però en Lluquet (Xevi
Boada) està “una mica closcat” i encara fa aquesta feina.
“Quants anys has dit que
tens?”, li pregunta Getsè
(Antonio Anglada). “Jo, 60”,
diu en Lluquet”. “Doncs jo,
88!”, remata el venerable
personatge. La sala esclata
en aplaudiments i rialles.
I és que les edats eren ben
reals en els Pastosèniors que
diumenge van fer pujar a
l’escenari del Centre –ara
Teatre Municipal– un grapat
d’actors i actrius que havien
marcat una època en els Pastorets de Manlleu. Les restriccions d’aforament degudes a l’expansió de contagis
de coronavirus van obligar a
fer-ne dues representacions,
cada una d’elles plena al
màxim permès.
Pep Jané, codirector dels
pastosèniors al costat de Pep
Colomer, es dirigia al públic
abans d’obrir el teló: “Us
volem proposar un joc, per
fer un viatge per recordar...
no patiu, no us farem pujar
a l’escenari”. I efectivament,
van ser dues hores per al
record de les generacions de
manlleuencs que havien vist
encarnar els Pastorets en
aquests actors. Alguns no fa
gaire anys que havien deixat
de fer-los, com Pere Riera,
Petrus, com a Satanàs. Era
sortir ell a l’escenari i sentirlo dir “tota ma ràbia es congria...” i sabies que eres als
Pastorets de Manlleu. Altres
feia més anys que havien
deixat els escenaris, com
Camil Franquesa, un Rovelló
que no actuava des de feia 25
anys i que va demostrar que
no havia perdut la seva vis
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Jordi Vilarrodà

A dalt, tots els pastors en escena. A baix, a l’esquerra, Satanàs (Pere Riera) amb Lluquet i Rovelló de fons. A la dreta, en primer terme, Jeremies (Emili Jané)

comica, a més de la complicitat amb Xevi Boada. Com
també la conserva Emili Jané
en el seu paper del Jeremies
tartamut, que actua fins i
tot quan no té cap diàleg. O
l’enèrgic Miquel López com
a Llucifer, lloctinent de Satanàs.

Tots els Pastorets incorporen referències a l’actualitat de cada lloc i de cada
moment. Els Pastosèniors de
Manlleu, per boca d’en Lluquet, van fer esment a Casado
i la seva obsessió amb el català, però també, en paraules
de Getsè, a la mascareta amb

què ara “tots fem comèdia”.
Per a la història dels Pastorets de Manlleu quedarà
aquesta representació de
veterans, en què a les escenes
multitudinàries els pastors
o les Fúries duien el tapaboques. Deu ser que no són tots
de la mateixa bombolla.

La millor notícia d’aquest
any, però, és que el relleu
existeix, i que després d’un
dia de Nadal per a la nostàlgia, per Sant Esteve hi havia
els Pastorets de les noves
generacions, que tornaran
també els dies 1, 2 i 6 de
gener.

Santa Eugènia
suspèn els Pastorets
“fins a nova data”

Torelló recorda Josep M. Serra amb
una exposició al Teatre Cirvianum
Una exposició amb unes 40 fotografies recorda la trajectòria del torellonenc
Josep M. Serra, vinculat a diverses entitats
i que va morir l’octubre de 2020. Com que
llavors no se’n va poder fer el comiat, la
família i el grup Nou 69 Teatre ha preparat
la mostra que es podrà veure els dies de les
funcions dels Pastorets al foyer del Teatre
Cirvianum. Aquest dissabte es va fer una
inauguració i un petit acte de comiat amb els
familiars i amics més propers. Durant l’acte
la família va dir que ell sempre havia volgut
un comiat festiu i que l’han fet adaptat a la
pandèmia. Se’l va definir com una persona
“activa, vital i generosa”, que va estar vinculat al teatre, al carnaval o a la comissió de
Reis, entre d’altres.
Torelló

ARNAU JAUMIRA

Santa Eugènia de Berga

Les representacions de Pastorets que havien de tenir
lloc aquest diumenge i el
proper 2 de gener a Santa
Eugènia han quedat ajornades “fins a nova data”. L’entitat que ho organitza, AscurSeb, així ho va decidir la
setmana passada, davant del
repunt de la pandèmia. “No
renunciem de moment a fer
uns Pastorets més endavant,
encara que no s’escaigui en
dates nadalenques”, han
comunicat.
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Quinze anys de la Foguera
de Nadal a Vic i encesa del
nou Fanalet de la Ciutat

Després d’una encesa d’estranquis l’any
passat, per les restriccions encara més severes
de la pandèmia, aquest dissabte desenes de persones es van poder tornar a congregar al voltant
de la Foguera de Nadal, que el mateix dia 25
al vespre es va encendre a la plaça Major, amb
més de 1.200 quilos de llenya que van anar cremant fins a mitjanit. Es tracta d’una iniciativa
nascuda l’any 2006 de la mà de la Unió Excursionista Vic i Òmnium per donar la benvinguda
al solstici d’hivern. La vetllada no va comptar
amb la tradicional xocolatada però sí amb
l’habitual repertori de nadales, amb protagonisme especial per la colla que va aplegar membres de Txarango, Oques Grasses o Bonobos.
L’Ajuntament va aprofitar els quinqués del foc
solar per encendre el Fanalet de la Ciutat, que
il·luminarà la façana de l’ajuntament fins al dia
de Reis. La proposta va néixer l’any passat en
plena pandèmia amb motiu de la cavalcada de
Reis imaginària que es va idear i amb l’objectiu
de fomentar la recuperació dels fanalets –se’n
van regalar 15.000 entre la quitxalla. M.E.
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Vic ‘desdobla’ l’històric
Festival de la Infància

Vic
M.E.

“Avui farem un taller de
postals per enviar als Reis
o de sobres per ficar-hi la
carta.” Sandra Quílez, mestra
artesana del cuir, s’adreçava
dijous a la desena de canalla
que tenia al davant. Avui no
treballarà amb pell, la seva
especialitat, sinó amb paper,
cartolina i llapis de colors.
Dirigia un dels tallers que
des del passat 11 de desem-

bre i fins al proper 4 de
gener s’estan impartint per
a la quitxalla a la plaça dels
Màrtirs. Es tracta d’un dels
dos pols en què s’ha dividit
l’històric Festival de la Infància, que després d’haver de
suspendre l’edició de l’any
passat estrena desdoblament,
condicionat pel mateix context de pandèmia.
La mateixa Quílez serà
l’encarregada, els propers
dies 3 i 4 de gener, de guiar
els últims dos tallers de fana-
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Mentre continuen els tallers a la plaça dels
Màrtirs arriba el Teatre Gran al recinte firal

Un moment del taller de postals, dijous passat a la plaça dels Màrtirs

lets i forja. La mateixa plaça
dels Màrtirs, que també acull
vuit de les parades del Mercat de Nadal, també viurà

aquest dijous a la tarda els
Jocs Gegants de Medievàlia;
i els dies 3 i 4 l’espai rebrà la
visita del patge reial.

L’altre gran escenari del
festival serà pròpiament el
recinte firal del Sucre, on
des d’aquest dilluns i fins
dijous s’hi desplegarà, de 4 a
7 de la tarda, un Teatre Gran
(per a un públic familiar amb
infants fins a 12 anys) i un
Teatre Petit (amb infants de
fins a 5 anys), amb l’actuació
d’artistes i companyies com
Tenia Moner, Jordi Pota,
Marcel Gros, La Tremenda o
Cacauet Teatre. El preu per
espectacle és de 3 euros.
A més d’evitar aglomeracions, la proposta de dividir
el festival cap a l’Eixample
Morató també respon a la
voluntat d’anar dinamitzant
el barri com un espai family
frienly, en consonància amb
una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l’any passat.

Quan Maria alletava Jesús
Joan Arimany
Gestor cultural especialitzat en religiositat popular

La idealització de la relació de
Maria amb el nen Jesús no es podia
abstreure de la imatge íntima de
l’alletament. En aquest cas, l’escena
del fill que pren l’aliment del pit de la seva mare és,
com un gest quotidià de relació i amor maternal,
un símbol de l’estreta connexió de l’entitat humana
amb la divina.
El moble reliquier de la catedral de Vic, actualment a la sagristia major, conserva una petita ampolleta de vidre que suposadament contenia “llet de
la Mare de Déu”. En el número 55 del sumari de
l’armari de la banda de l’Evangeli hi consta: “De
lacte Beatissimae Virginis Mariae”. Encara s’hi pot
veure el flascó. L’origen d’aquesta relíquia mariana, força preuada a l’edat mitjana, tenia un origen
ben peculiar. A Betlem, encara hi ha l’església de la
Llet. Es tracta d’un edifici de l’orde franciscà construït sobre les restes d’una capella més antiga que
correspon a la cova on la tradició diu que la Mare
de Déu va donar de mamar al nen Jesús abans de

la fugida a Egipte. La roca té un color blanquinós
i s’atribueix al fet llegendari de la caiguda d’una
gota de llet que s’havia escolat dels llavis de Jesús.
La dissolució de pols d’aquests murs proporcionava un líquid semblant a la llet i al qual se li atribuïen propietats miraculoses. Els pelegrins catalans
medievals que visitaven Terra Santa tenien per
cert aquest relat i procuraven obtenir la suposada llet per dur-la a casa seva en petits atuells. Se’n
trobaven en llocs destacats com la capella del castell de Mont-rodon, a Taradell, on constava en un
inventari de 1343.
La representació de la Mare de Déu mentre dona
el pit a Jesús es va divulgar des de l’alta edat mitjana per tota la cristiandat. Per exemple, encara se’n
poden veure a les esglésies de monestirs, a Santa
Maria de l’Estany, a santuaris, com al de la Mare de
Déu del Far, o al cèntric carrer de la Mare de Déu de
les Neus de Vic; en d’altres llocs, com a Montgrony,
l’aigua de la font on suposadament es va trobar la
imatge mariana brolla d’un dels pits de la Mare de
Déu. Més enllà dels habituals i efímers pessebres
nadalencs, la representació de Jesús infant acompanyat de la seva estirp és present tot l’any en molts
racons ben propers.

L’ampolleta de la catedral

Capelleta al carrer de les Neus

Marededeu, a l’Estany

La font de Montgrony
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Aquest diumenge es va fer la sortida per triar l’arbre que s’ofrenarà a Santa Coloma
Hi haura restriccions per galejar al campanar, on fa dos anys va tenir lloc l’accident
Centelles
Josep Paré

Com cada dia de Sant Esteve,
els galejadors de Centelles
van sortir al matí a buscar el
pi més bonic per la festa del
30 de desembre. Aquest any
va anar al revés dels darrers,
i aquest diumenge primer
van buscar pels voltants,
per la zona de Banyeres, on
es tallava els darrers anys,
però finalment van tornar al
terreny propietat dels galejadors, prop de la deixalleria,
a la sortida del poble, on van
acabar triant l’exemplar d’enguany. La jornada d’aquest
diumenge va ser una de les
de més presència de galejadors dels últims anys.
La pandèmia va impedir
l’any passat que la Festa del
Pi es pogués fer amb normalitat. Enguany per al proper
dijous els actes previstos són
semblants als de sempre,
però amb restriccions de
públic al centre de la vila.
Comencen les activitats a
les 7 del matí amb la missa
de galejadors i, a la sortida,

escopetades al replà de l’esl’espectacular moment de la
glésia. Una hora més tard
galejada general i el Ball del
tothom ja pot anar cap al
Pi per l’Esbart del Pi. Però
bosc per esmorzar i tallar el
per seguretat hi haurà respi. Mentre es van preparant
triccions de públic: no podrà
per baixar el pi al poble hi ha
entrar tothom que vulgui, ja
sardanes al Passeig. Al migque de 12 a 2 del migdia hi
dia, un repic de campanes i
haurà controls per accedir
noves escopetades a dalt del
al centre. A la 1 del migdia,
campanar precediran l’arries descarregarà el pi davant
bada del pi. A causa del trist
de l’església, i es farà ballar
record del greu accident de
al replà. Després entrarà al
fa dos anys
temple i, com
en aquest
és costum,
Per evitar les
moment de
quedarà penla festa, en
jat sobre l’alaglomeracions
què l’explosió
tar adornat
es restringirà
d’una cande cinc rams
timplora de
l’accés al centre de pomes
pólvora va
i neules,
provocar nou
tot cantant
ferits, s’implanten mesures
mentre puja el pi l’himne a
especials per poder pujar a
Santa Coloma. Per seguretat
tirar a dalt del campanar.
també hi haurà restriccions
Al voltant del migdia, es
de públic per entrar a l’esglépreveu l’arribada del pi al
sia. Qui no vulgui o no pugui
poble per l’avinguda Rudolf
anar a la festa, en podrà fer
Batlle i l’entrada solemne
seguiment per streaming
pels carrers de Sant Joan i
al Casal Francesc Macià i
Socós d’acord amb l’acostua través d’EL 9 TV. A les 7
mat ordre del seguici: galedel vespre es posarà el punt
jadors, músics, pi i públic.
final a la diada amb una nova
A la plaça Major, té lloc
galejada dalt del campanar,

també amb els controls pertinents. Des de l’Ajuntament
i l’Associació de Galejadors
s’ha recomanat l’ús de la
mascareta en tot moment. Es
compliran totes les mesures
d’higiene, seguretat i prevenció derivades de la Covid-19,
i la programació es pot veure
afectada per l’evolució de la
pandèmia.
Com a preludi de la Festa
del Pi, aquest dilluns es confeccionaran els cinc ramells
de pomes i neules que es
pengen a l’arbre. Dimecres
a la tarda es farà el repartiment de pólvora, la revisió
d’armes i el lliurament d’insígnies i assegurances als
galejadors que porten armes.
El dia 31 de desembre, dia
de Santa Coloma i festa
major d’hivern, hi haurà ofici
solemne amb l’assistència
de galejadors. A la sortida es
galejarà també fins a acabar
la pólvora. El cicle de la Festa
del Pi es tancarà per Reis.
Aquest dia, a la sortida de la
missa, es despenjarà el pi i es
repartiran les branques i les
pomes entre els galejadors.

Entre la salsa i la ‘bachata’
La Bodeguita del Medio consolida el seu espai dins de La Reciclària de Vic i amplia cursos
Vic
M.E.

El bar i espai multidisciplinari de La Reciclària, al barri
del Remei de Vic, continuarà
reforçant els seus aires i
ritmes típicament cubans.
L’equipament va incorporar, ara fa tres mesos, un
espai específic dedicat a la
música i el ball d’aquell país
caribeny, de la mà d’Andy
Aldana. Durant aquest trimestre, l’espai, batejat com
La Bodeguita del Medio, ha
ofert música en directe els
cap de setmana, i cada dimecres, classes de salsa.
“Estem molt contents,
ha funcionat molt bé”, es
felicita Aldana, una percussionista cubà afincat a Vic
des de fa més de dos anys. El
curs inicial de salsa va acabar
amb 42 alumnes. La bona resposta els ha animat a repetir
aquest curs bàsic i a incorporar tres modalitats més de
cara al proper trimestre: un
de reggaeton cubà i hip-hop;
l’intermedi, de salsa; i un de
bachata, la més sol·licitada
pels mateixos alumnes. Cada
un dels cursos tindrà la seva
franja horària, fet que els

Els galejadors de Centelles, aquest diumenge, escollint

Ripoll suspèn el
Ripijoc i farà un
parc infantil el 3 i 4
Davant la situació de
la pandèmia, l’Ajuntament
de Ripoll ha decidit no organitzar el Ripijoc en el format
tradicional al pavelló d’esports, que estava prevista per
als dies 27 i 28 de desembre.
Al seu lloc, s’organitza un
parc infantil d’inflables que
es durà a terme a les places
de l’Ajuntament i del Monestir els dies 3 i 4 de gener, de
les 11 del matí a 2/4 de 3 del
migdia. L’accés, destinat a
infants de fins als 14 anys,
serà gratuït.
Ripoll

Concurs de fotos
pels 20 anys de
l’Estrella de Gurb
Amb motiu dels 20
anys de l’encesa de l’Estrella
al cim del turó del castell,
Gurb ha convocat un concurs
de fotografia per Instagram.
Les fotografies han de ser
inèdites i s’han d’enviar amb
l’etiqueta #20_anys_Estrella_
Creu_Gurb i l’@ajuntamentdegurb. Les imatges s’han de
captar abans del 9 de gener,
que és quan s’apagarà l’estrella. Es lliuraran tres premis
de 300, 150 i 100 euros, i un
quart a la millor foto local,
que rebrà 200 euros.
Gurb

El Chiqui de Cuba, professor principal dels cursos, durant una de les sessions del primer trimestre

permetrà reduir l’aforament
de l’aula. “Tant la salsa
com la bachata, sobretot la
més sensual, estan molt de
moda”, reconeix Aldana,
convençut que els mesos de
pandèmia han contribuït a
incentivar de “provar coses
noves”, en aquest cas el ball.
Això sí, el perfil d’alumnes

encara és molt femení: “Ens
falten homes”, aprofita per
deixar anar. Les classes van a
càrrec d’El Chiqui de Cuba,
un reconegut professor cubà
de Barcelona. Els cursos
començaran el proper 12 de
gener i acabaran el 16 de
març i la primera classe és
gratuïta, de prova.

El vincle d’Aldana amb La
Reciclària es va establir inicialment per sis mesos. Tot
sembla indicar, però, que els
sons cubans han arribat per
quedar-se al barri del Remei.
De fet, per a més endavant
també Aldana té la intenció
d’incorporar-hi una oferta de
cuina típicament cubana.
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En directe per EL 9 TV

Centelles
EL 9 NOU

El dia central de la Festa del Pi,
dijous, també es podrà viure des de
casa, a través d’EL 9 TV. La retransmissió en directe de la festa arrencarà a les 12 del migdia amb la
galejada des del campanar de l’església de Santa Coloma. Després
de veure entrar els bous a la plaça,
hi haurà els tradicionals ballets i
les rondes de galejades, aquest any
amb distància de seguretat entre
els participants. Tot seguit la festa

es traslladarà a la plaça de l’Església, des d’on es podrà veure la
descarregada i ballada del pi i l’entrada a l’església de Santa Coloma,
on culminarà la festa amb la penjada de l’arbre i el cant de l’himne.
El programa serà presentat per
Guillem Sánchez i comptarà amb la
veu d’il·lustres galejadors i experts
en la festa. També es podrà seguir
en directe a el9tv.cat i l’Ajuntament habilitarà el teatre Casal
Francesc Macià perquè els veïns
del poble que ho vulguin puguin
veure la retransmissió de la festa.

JOSEP PARÉ

Bones festes i bon any nou!
el pi que es tallarà dijous per ofrenar a Santa Coloma

Bones festes
i Bona festa
del pi
objectes de regaL i PaPereria

lagranota_centelles
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Bona festa del Pi!
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“Moltes comarques
voldrien la dualitat
industrial i turística
que té el Ripollès”
Entrevista a Josep Pascal, gerent i secretari general
de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès (UIER)
Ripoll
Jordi Remolins

Considera que el Ripollès
encara és una comarca empresarialment o econòmicament deprimida?
És que la paraula deprimida
no m’agrada gens. Cal diferenciar per sectors perquè
cadascun d’ells té les seves
coses. Tenim una comarca
dividida en tres parts. Les
dues valls, amb un component
turístic molt important, i el
Baix Ripollès, amb un component industrial i una part
turística creixent. A moltes
comarques els agradaria tenir
aquesta dualitat, i poder
posar els ous a diferents cistelles com nosaltres. Sovint
fa la sensació que volem ser
només turístics o només
industrials. La crisi de 2008
va incidir en la indústria i en
la construcció i ens va afectar
molt. En canvi, el turisme va
aguantar. El que ha passat
últimament amb la Covid
ha fet molt mal al turisme,
però la indústria ha continuat funcionant. Jo no veig el
Ripollès deprimit, sinó més
aviat el contrari. Estem en un
moment en què les comarques amb menys densitat són
més atractives perquè la gent
hi vingui a viure i treballar.
La indústria necessita personal format per treballar. I
tot i això no som capaços de
proporcionar a les empreses
tota la gent que necessita.
Aquests signes denoten vitalitat. Si no tenim prou gent
per cobrir els llocs de treball,
és que segurament estem
prou vius perquè tenim feina.
Es pot dir que les valls de
Ribes i Camprodon estan
ara mateix més realitzades
que no el Baix Ripollès?
En turisme sí, però industrialment, sobretot la vall de
Camprodon, m’està demanant com podem fer-ho perquè hi hagi més empresa i tot
plegat quedi més compensat.
Per tant, penso que els tres
territoris estan treballant
bé en el seu àmbit i ara ens
cal fer-ho conjuntament. Si
no fos pels problemes de la
covid, estem molt vius.

Hi ha polítics que consideren que cal apostar pel
sector secundari com a prioritat. Hi està d’acord?
Per què un sector ha d’enfrontar-se a un altre? Al
turisme no li agraden les
teulades de les naus industrials? Segurament. Què cal
fer? Respectar aquell espai
turístic, clar. Tanmateix, em
sap greu perquè de vegades
es crea la sensació que el sector industrial funcionarà sol.
A Osona hi ha grans polígons,
i de seguida t’adones que
hi ha vitalitat, que la gent
s’hi guanya la vida. Hem de
respectar aquells espais d’interès i que ens ajuden turísticament, però ser flexibles
alhora perquè les empreses

“Si algú vol fer
una inversió de
6 milions i que
porti turisme no
podem deixar-lo
escapar”
vinguin a instal·lar-s’hi. Això
farà que hi hagi més gent a la
comarca, que el comerç funcioni millor… Si només hem de
viure del turisme tenim un
problema, sobretot per adaptar-nos a l’activitat d’aquest
sector. Costa molt que les
botigues obrin dissabte i diumenge a Ripoll. I potser n’hi
ha algunes que han de fer-ho
el cap de setmana perquè
viuen entorn del monestir, i
d’altres que han de poder-ho
fer de dilluns a dissabte.
Creu que els que s’oposen a
un nou polígon a la carretera
de les Llosses s’equivoquen?
Estem a favor del polígon
fet d’una manera racional.
L’Ajuntament de Ripoll va fer
un treball molt acurat amb
un grup multidisciplinari, on
fins i tot hi havia la CUP, respectant espais inundables i
només construint als llocs on
ja hi havia hagut la pedrera.
Per tant, ho veiem bé. Però si
es troba una opció millor en
altres polígons, per nosaltres

no hi ha problema. Respectem a tothom, però el que
no volem és deixar de captar
activitat perquè vinguin
empreses i la gent es guanyi
la vida al Ripollès.
Què hauria de passar perquè es reindustrialitzessin
molts més espais on ja hi
havia hagut empreses ara
tancades en lloc de fer-ne de
nous?
Tenim un projecte vinculat
a la captació d’activitat aprofitant estructures obsoletes,
en antigues fàbriques tèxtils,
com la colònia Llaudet, La
Farga de Bebiè o d’altres no
estrictament industrials,
com el Balneari Montagut.
Aquí hi ha un potencial. La
reindustrialització del Ripollès es pot fer creant nous
polígons, però també reaprofitant infraestructures que ja
existeixen, encara que sigui
complicat fer-ho. La nova
indústria vol unes alçades
que les antigues no tenien,
les columnes ens fan nosa…
Per això treballem en un
projecte europeu analitzant
la potencialitat de diverses
infraestructures, i d’acord
amb aquest estudi buscar
possibles inversors.
Ripoll té un potencial
turístic que s’ha manifestat
durant l’última dècada. Què
cal fer per no malmetre’l?
Seguir potenciant-lo. És
cert que Ripoll cada vegada
té més atractiu. Es nota. No
hem de frenar. Afecta hostaleria i restauració i comerç.
Cal ser capaços que al cap
de setmana l’hostaleria treballi, i alhora que ho faci de
dilluns a divendres, gràcies
a una activitat empresarial
diària que ajudi a desestacionalitzar el sector. No volem
treballar mesos sí i mesos no,
o caps de setmana sí i entre
setmana no. Aquest és el
problema que tenen les valls.
A Ripoll ens cal estabilitat
a base que hi hagi activitat també entre setmana, i
potenciar la que ja existeix
els caps de setmana.
Però tenir el 70% de botigues tancades el dissabte a
la tarda no ajuda…
Ara la UIER gestiona Ripoll

Josep Pascal és gerent i secretari general de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès

Comerç i hi fem feina intensament. Hem fet apostes
de diferents activitats per
potenciar el comerç a Ripoll,
concentrant dies perquè vingui gent de fora. De moment
ho hem provat amb una fira
esotèrica on volíem que les
botigues obrissin fins a la nit,
i potenciar la fira de Nadal.
Ara fem venir comerciants de
fora, però alhora fem campanyes a fora del Ripollès. Les
fires podem fer-les per entretenir gent que ja ve per Nadal
com una activitat lúdica més,
o bé podem fer venir gent de
fora que realment es passegin i es moguin. Si ho fan, i
tenim aparadors oberts i són
atractius, potser no ens cal
que tothom obri dissabtes i
diumenges tot l’any, sinó ser
més quirúrgics i que obrin
els dies que hi ha activitat.
Així faran calaix i serà més
atractiu que obrin dissabte o
diumenge.
Els botiguers van manifestar fa una setmana que
tenen por de l’ambient
que hi ha en determinades
hores al centre de Ripoll,
i que fins i tot tanquen la
porta per obrir-la selectivament. Això és un mal indicador.
Vam detectar aquest malestar per actes incívics, i vam
convocar una reunió on hi
havia comerciants, hostaleria, oci nocturn, la Regidoria
de Promoció Econòmica i la
de Seguretat, a més dels cossos de Mossos i Policia Local,
per donar diversos punts de
vista. La sensació del comerç
era de molta problemàtica,
però l’altra part creu que no
estem pitjor que en altres
llocs. És veritat que al Ripollès estàvem molt ben acostumats amb pau social, poc
vandalisme i robatoris, com
sí que ho estan en zones pro-

peres a grans ciutats. Això no
vol dir que no haguem de treballar per millorar, ni que el
comerç no estigui preocupat.
Hi ha problemàtiques amb
l’oci nocturn, que es concentren més en l’incivisme que
en el vandalisme. Ho treballarem bé amb una comissió
que s’ha creat i en la qual
ajudarem els cossos policials
a reconduir-ho.
Aquests fets o sobretot
l’origen ripollès de la cèdula
terrorista de l’agost de 2017
afecta molt la imatge que es
té de Ripoll des de fora de la
comarca?
L’incivisme no ajuda que
la gent ens vingui a veure. I
en el seu moment la imatge
de Ripoll i el Ripollès va
estar més identificada per la
cèdula terrorista que no per
unes muntanyes blanques de
neu i un espai tranquil. Però
això s’ha anat aparcant. Amb
l’afectació de la covid, als territoris de muntanya o menys
densos se’ns percep més qualitat de vida que als centres
de les ciutats. Això genera
oportunitats. Per tant, no
crec que encara es pensi en
un Ripollès problemàtic.
El bike park és una de
les principals apostes de la
UIER actualment?
Hem treballat molt a intentar que els promotors s’implantin, i sobretot a establir
vincles entre ells i els diferents sectors de la comarca,
perquè pensem que parlant
la gent s’entén. I tothom pot
fer concessions per adaptarse a l’altre. Si algú vol venir a
fer una inversió de 6 milions
d’euros i que porti un turisme de nivell mitjà-alt, i fins
i tot fora de temporada, no
podem deixar-lo escapar, sense fer res mal fet. Hi ha moltes comarques que desitgen
aquest equipament. Al Ripo-
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llès tenim diferents infraestructures vinculades al món
de la bicicleta. Carrils bici,
vies verdes suaus, descensos
a les estacions d’esquí, pujades mítiques a Vallter per
cicloturisme de carretera,
bicitrial o els cursos del Centre de Tecnificació Esportiva.
Una família pot tenir diver-

RIPOLLÈS

ses opcions dins d’aquest
sector, venir a passar una
setmana o dues per tenir
experiències de bicicleta a la
comarca i que s’ho passin bé,
perquè en parlin i facin venir
més gent.
Els promotors del bike
park no sembla que els
convenci que el pla general
consideri que una futura
carretera pogués passar per
on preveuen tenir les instal·
lacions. Aquest escull serà
salvable?
Si hagués de passar una
carretera pel mig del bike
park ens xafaria bastant el
projecte. Però cal trobar la
manera de reconduir-ho.
No sé com, però si hi tenim
voluntat ho farem.
Les reiterades dificultats
per trobar una ubicació al
bike park fa pensar que
un nombre significatiu de
ripollesos no volen aquest
equipament.
Ho puc entendre, perquè
hi ha diferents sensibilitats
polítiques. Algunes estan
aparcades en el no a tot, com
si haguéssim de viure només
del producte agroalimentari
i fer melmelades i formatges.
I no veig viable que puguem
sobreviure només d’això.
Necessitem altres activitats,
que vingui gent de fora
per complir els objectius
turístics, sense massificar
la comarca. El bike park pot
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atraure un públic de nivell
mitjà alt. Podem ser selectius
amb el públic que volem que
vingui. Vall de Ribes intenta
ser selectiu, i hi ha diferents
estratègies de màrqueting
per aconseguir-ho. El no a
tot, el ni aquí ni enlloc, el no
en volem ni parlar, segur que
no ajuda a desencallar temes.
Aquestes sensibilitats polítiques acaben tenint molt
altaveu i generen poca informació. En el tema del polígon
de les Llosses, trobo gent que
em diu que com podem xafar
tota una plana, però no és
exactament així.
El primer projecte sí que
ho plantejava.
D’acord. Però llavors es va
fer una maqueta perquè es
veiés com evolucionava de
forma diferent. Hem d’informar la gent perquè després
opinin. Moltes vegades no
som conscients de l’economia circular. Si soc paleta
m’interessa que la gent es
guanyi la vida. Que tot el territori vagi bé perquè llavors
gastarà en el comerç local i
es generarà un microclima.
Tancar-nos en banda no ajuda gens.
L’aportació pública al bike
park serà significativa?
Molt poca cosa. En principi
el finançament del bike park
serà totalment privat. És
veritat que els promotors no
tenen 6 milions d’euros per

invertir, però hi ha un grup
d’inversors al darrere que
segur que s’han mirat amb
lupa els estudis de mercat
per veure quanta gent vindrà i com s’amortitzaran les
instal·lacions. Ens interessa
no només que es venguin
tiquets, sinó també perquè es
moguin per la comarca. I en
dates puntuals no n’hi haurà
prou amb els hotels de Ripoll
i Campdevànol i caldrà derivar gent a Ribes. Necessitem
que hi hagi mobilitat sostenible, i en això sí que caldrà
ajuda de les institucions, que
segurament no serà dels consistoris de la comarca sinó de
subvencions europees.
Que l’alberg de Sant Joan
hagi tingut tancat durant
tot un any és una mala notí·
cia?
Molt mala notícia. En
tot cas venim de dos anys
estranys que no podem
valorar com a normals. Ara
mateix estic molt preocupat
pel que passarà aquest Nadal
amb la covid i l’hostaleria. Fa
mesos que testegem la gent
de les empreses per aïllar
els asimptomàtics i que no
puguin contagiar. Però el que
va passar l’any passat amb
el tancament per Nadal del
Ripollès va ser dramàtic. Ens
van avisar a última hora, i ara
treballem perquè no torni a
passar. Hem de ser capaços
que els índexs de covid no
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siguin alts i els hotels no
pateixin tant. Tornant a l’alberg de Sant Joan, serà un
punt estratègic en el projecte
de Malatosca. Treballem en
un projecte ferroviari molt
important, centralitzat a
les cotxeres de Ripoll, amb
el cremallera de Núria com
a tren tecnològicament
diferenciat, el tren groc de
Ripoll-Puigcerdà-Vilafranca
de Conflent, trens històrics,
i el tema industrial de Sant
Joan i Ogassa. Tot plegat ens
posaria al mapa del turisme
ferroviari, que és un sector
molt atractiu.
Soler & Palau ha tingut la
producció parada una set·
mana per problemes infor·
màtics. La ciberseguretat ha
passat a ser una prioritat no
només d’institucions sinó
també d’empreses?
Totalment. Fa mig any que
promocionem un servei gratuït per fer anàlisis de risc a
les empreses. Tenim la sensació que no acabem de creure’ns allò que ens pot passar.
I ens oferim a analitzar si les
empreses estan en risc. Soler
& Palau ho ha tingut, però ha
passat a universitats i a llocs
que ni sabem. Les empreses
poden analitzar-ho i si ho
consideren oportú invertir-hi
per un preu molt raonable.
I això els evitaria hackers
i dificultats, que més tard
suposen molts diners.

PARC INFANTIL
D'INFLABLES
RIPOLL
3 i 4 de gener
del 2022

Ajuntament
de Ripoll

Places del Monestir i
de l'Ajuntament
De les 11 a les 14.30 h
Accés gratuït. Fins als 14 anys.
Seguiment de la normativa per evitar contagis de Covid-19
en tot moment. Feu ús de la mascareta!

Més info: www.ripoll.cat

ActivitAts de nAdAl

Organitza:

exposicions

Activitats adaptades a la normativa
de prevenció de la Covid-19

Amb el suport de:

ESPECIAL
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TEMPS ERA TEMPS

Bar Mundial de Ripoll
Durant la segona meitat dels anys vuitanta i
els primers noranta del segle passat, el Bar Mundial
es va convertir en el focus musical més important
de Ripoll i de retruc de tota la comarca. Bandes
musicals eminentment pertanyents a l’escena independent, de gèneres tan diversos com el pop, punk,
psychobilly, heavy metal, jazz o power pop, van tocar
en el local que hi havia a les interseccions entre
els carrers Remei i Josep Maria Pellicer, al costat
mateix d’una foneria, i hereu del que anteriorment
havia ocupat la mateixa ubicació amb el nom d’El
Quinqué. Pel Mundial hi van passar grups catalans i
també de l’escena internacional, entre els quals Kanguros, Mas Madera, Buildings, Crusher o els nord
ripollesos Paper de Plata, que omplien a rebentar un
establiment que posteriorment es va rebatejar com
La Tira, abans de tancar la persiana. Actualment, en
aquell espai hi ha un bloc de pisos. J.R.

ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Ripoll

Oriol Camprubí és el nou
alcalde juvenil de Sant Joan
Sant Joan Abadesses
J.R.

L’alumne de primer d’ESO
de l’IE Mestre Andreu Oriol
Camprubí va ser elegit com
a nou alcalde juvenil de Sant
Joan, en la tercera edició
d’aquest consistori de menors. Camprubí substitueix

Els membres del Consistori Infantil amb l’alcalde, Ramon Roqué

ESTaMPaCiONS
METÀL·LIQUES

CONTÍNUA
FORMACIÓ ESPECIALITZADA
EN INDÚSTRIA I TECNOLOGIA

diaz, SL

AUTOMATITZACIÓ
MECANITZACIÓ
HIDRÀULICA
SOLDADURA
ROBÒTICA
DISSENY
Més info:
www.fes.cat/cursos

cif.b-17469131

TEL. 972 70 10 21 · FAX 972 71 57 28
C.PUIGBÒ, S/N
17500 RIPOLL
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Formació
Bonificable

Tel. 972 70 11 31
info@fes.cat

l’anterior alcaldessa, Joana
Soler, i va rebre la vara de
mans de l’alcalde, Ramon Roqué, que va animar els joves a
“treballar conjuntament per
millorar el nostre poble”. L’alcalde juvenil estarà acompanyat per Pau Poveda, Laura
Briceño, Dooa Amouri, Pau
Gualda i Abdalaziz Benais-

sati, també de primer d’ESO,
a més de Flora Caparrós,
Natàlia Moya, Èric Fajula,
Bruna Tusset i Kate Robreño,
de cinquè de Primària. Per
la seva banda, Ripoll ha
homenatjat els consistoris
infantils, que aquest any han
arribat a la desena edició,
amb les fotografies de cadascun d’ells en el calendari de
2022. El Consistori Infantil
de Ripoll està integrat per
alumnes de sisè de Primària
dels diferents centres escolars del municipi.

Ripoll recollirà paper i cartró
als comerços i empreses
Ripoll
J.R.

L’àrea de Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll
ha posat en marxa un servei
de recollida de cartró a establiments comercials i empreses dels polígons industrials,
per complementar el que fins
ara oferia el Consell Comarcal. El servei consisteix en
una persona que amb un
vehicle farà la recollida a 88

comerços de l’interior del
municipi, majoritàriament
del barri vell (59). En el cas
de la incidència en polígons
pretén optimitzar la ruta
que actualment ja utilitzen
quinze empreses. La recollida a comerços serà diària
de dilluns a divendres, i tres
dies alterns pels polígons, en
tots dos casos tant als matins
com a les tardes. El servei vol
evitar que proliferin cartrons
a la via pública.

³èç¨-èçæççè:
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Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com
Dilluns 27
Balenyà. Festes d’hivern. Parc de
Nadal. Pavelló municipal. 16.0020.00.
Camprodon. Parc infantil. Amb
tallers, inflables, zona pares i
ludoteca. Pavelló Vell. 16.0020.00.
Ripoll. Visita guiada al conjunt
monàstic de Ripoll. Amb reserva
prèvia. 12.00.
Sant Julià de Vilatorta. Saló de
Nadal 2021. Activitats i tallers
per als infants i joves del poble.
Pavelló municipal. 10.00-19.30.
Seva. Parc de Nadal. Activitats
infantils de 2 a 12 anys. Sala
Polivalent.
Tavèrnoles. Sessió de contacontes. Viatge al País dels contes.
Sala polivalent. 13.30.
Vic. Un gran teatre. 16.00 i 18.00,
teatre petit, espectacle Dins del
cor, amb Aida Cusidó. 17.00 i
19.00, teatre gran, espectacle
Gianni, amb Teia Moner. Recinte
Firal el Sucre.
Dimarts 28
Balenyà. Festes d’hivern. Parc de
Nadal. Pavelló municipal. 16.0020.00.
Camprodon. Parc infantil. Amb
tallers, inflables, zona pares i
ludoteca. Pavelló Vell. 16.0020.00.
Centelles. Tallers de
poesia. Guspira poètica. Cal
inscripció prèvia. Biblioteca La
Cooperativa. 19.00-20.00.
Ripoll. Visita guiada al conjunt
monàstic de Ripoll. Amb reserva
prèvia. 12.00.
Sant Joan de les Abadesses.
Jovenàlia. De 10.30 a 13.30 i de
16.00 a 19.30. Pavelló municipal.
Sant Julià de Vilatorta. Saló de
Nadal 2021. Activitats i tallers
per als infants i joves del poble.
Pavelló municipal. 10.00-19.30.
Seva. Parc de Nadal. Activitats
infantils de 2 a 12 anys. Sala
Polivalent.
Torelló. La gran aventura de
Lluquet i Rovelló. Tornen els
Pastorets amb una producció
de Nou 69 Teatre i Teatre
Cirvianum. Teatre Cirvianum.
20.30.
Vic. Jove! Activa’t per Nadal.
Tastet d’activitats esportives i
lúdiques diverses. Per a joves de

12 a 16 anys. De 10.00 a 13.00 i
de 15.30 a 18.30. Zona esportiva i
pavelló de l’Ausoneta.
Un gran teatre. 16.00 i 18.00,
teatre petit, espectacle El conillet
que volia pa de pessic, amb Cia.
Cacauet Teatre. 17.00 i 19.00,
teatre gran, espectacle No hi ha
demà, amb Jordi Pota. Recinte
Firal el Sucre.
Tallers per a nens al MEV. Neules
de Nadal. Museu Episcopal.
11.00.
Nadal a Vic. Taller bossa de
caramels, esperant els Reis
d’Orient. Plaça dels Màrtirs.
11.00-13.00.
Els Pastorets de Folch i Torres.
Un clàssic de la tradició
nadalenca per gaudir en família
amb el grup Etcètera Teatre.
L’Atlàntida. 20.00.
Dimecres 29
Balenyà. Festes d’hivern. Parc
de Nadal. Pavelló municipal.
16.00-20.00.
Camprodon. Parc infantil. Amb
tallers, inflables, zona pares i
ludoteca. Pavelló Vell. 16.0020.00.
Folgueroles. Presentació del
treball de recerca multipremiat
“Artur Tatxé, de l’alcaldia a
l’exili”. A càrrec de l’autor,
Lluc Oms i Carrera. Amb la
intervenció de Xevi Roviró

Alemany. Sala Mirador del
Centre Cultural. 19.00.

ludoteca. Pavelló Vell. 16.0020.00.

Farmàcies

Ripoll. Visita guiada al conjunt
monàstic de Ripoll. Amb reserva
prèvia. 12.00.

Conferència “Els albarans
per pastors a la vegueria de
Camprodon en època moderna”,
a càrrec de Marc August
Muntanya Masana, historiador i
pastor. Cal Marquès. 18.00.

Vic

Sant Joan de les Abadesses.
Jovenàlia. De 10.30 a 13.30 i de
16.00 a 19.30. Pavelló municipal.

Centelles. Festa del Pi. A partir
de les 7 del matí i durant tot
el dia. Tota la informació a
<centelles.cat/festadelpi>.

Sant Julià de Vilatorta. Saló de
Nadal 2021. Activitats i tallers
per als infants i joves del poble.
Pavelló municipal. 10.00-19.30.

Ripoll. Visita guiada al conjunt
monàstic de Ripoll. Amb reserva
prèvia. 12.00.

Tavèrnoles. Taller de cuina
infantil. Fem un torró amb
forma d’arbre de Nadal. Sala
polivalent. 17.00.

Taradell. Cicle de Cinema
Gaudí. Projecció de la pel·lícula
Chavalas. Can Costa Centre
Cultural. 21.30.

Taradell. Let’s clean up. Neteja
popular a l’entorn de Taradell.
Plaça de les Eres. 10.00.

Tavèrnoles. Taller de cuina
infantil. Fem galetes en forma
de piruleta. Sala polivalent.
17.00.

Torelló. A ritme de vals, gran
concert de Nadal. Amb el cor i
orquestra simfònica Harmonia.
Teatre Cirvianum. 20.00.

✚ALIBERCH
Rda. Camprodon, 36 | dia 27
✚BARNOLAS
Rbla. del Carme, 37 | dia 28
✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 |
dia 29
✚FARGAS
C. Bisbe Morgades, 25 |
dia 30
Roda de Ter
✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dies 27, 28,
29 i 30
St. Quirze de Besora
✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 27, 28,
29 i 30

Vic. Jove! Activa’t per Nadal. Per
a joves de 12 a 16 anys. De 10.00
a 13.00 i de 15.30 a 18.30. Zona
esportiva i pavelló de l’Ausoneta.

Vic. Jove! Activa’t per Nadal.
Tastet d’activitats esportives i
lúdiques diverses. Per a joves de
12 a 16 anys. De 10.00 a 13.00 i
de 15.30 a 18.30. Zona esportiva i
pavelló de l’Ausoneta.

Un gran teatre. 16.00 i 18.00,
teatre petit, espectacle La
formiga Josep Maria, amb Cia.
San+Rovira. 17.00 i 19.00, teatre
gran, espectacle La increïble
història mai escrita de Boblo Koffi,
amb Cia. La Tremenda. Recinte
Firal el Sucre.

Un gran teatre. 16.00 i 18.00,
teatre petit, espectacle La granja
Menuda, amb Cia. Patawa. 17.00
i 19.00, teatre gran, espectacle
Particular, amb Marcel Gros.
Recinte Firal el Sucre.

Torelló

Nadal a Vic. Medievàlia. Jocs
gegants. Plaça dels Màrtirs.
16.30-19.30.

✚ACEVES

Tallers per a nens al MEV.
Misteris de l’Antic Egipte. Museu
Episcopal. 11.00.
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Tona
✚VILELLA
C. Seva, 1 | dies 27, 28, 29
i 30

✚BARDOLET
C. Canigó, 72 | dia 27
✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 28
C. Prat de la Riba, 1 | dia 29
✚NOFRE

Tertúlies de poesia. Del llibre
Llibre blanc, de Víctor Català,
amb la presència de la professora
Maica Bernal. Casino de Vic.
20.00.

Dijous 30
Camprodon. Parc infantil. Amb
tallers, inflables, zona pares i

C. Manlleu, 31 | dia 30
Manlleu
✚ROSELL
C. Montseny, 71 | dia 27
✚FERRER CHAMBÓ

CARTELLERA

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 28
CAMPRODON

Camprodoní La casa Gucci
Encanto
RIBES DE FRESER

Catalunya

El buen patrón
Titane

Dilluns

Dimarts

18.00 i 22.00 18.00 i 22.00
-

Dimecres Dijous

18.00

Dimarts

Dijous

19.00
-

19.00

18.00

✚PIUS CORNELLAS
Ctra. Olot, 61 | dia 29
✚MARTA
Av. Roma, 100-102 | dia 30
Olost
✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 28

RIPOLL		

Comtal

Spider-Man No Way Home 18.00 i 21.00

VIC		

Sucre

Dilluns

Dilluns i dimarts

¡Canta! 2
18.30, 19.55 i 22.00
¡Canta! 2 (cat.)
15.40 i 17.35
¡Canta! 2 (3D)
15.30
West Side Story
18.50 i 21.40
Matrix Resurrections
15.50, 17.15, 21.40 i 20.25
Matrix (...) (VOSE)
20.50
Spider-Man No Way Home 16.15, 17.55, 19.10, 20.40 i 22.00
Spider-Man (...) (3D)
17.35
Mamá o papá
15.35, 18.50 i 22.00
Trash, la llegenda de (...) 15.30
Cazafantasmas: Más allá 19.40
Clifford, el gran perro rojo 17.00
Encanto
16.35

Prats de Lluçanès
✚VIVER
C. Major, 35 | dia 29
Sant Bartomeu del Grau
✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dies 27 i 30
Ripoll
✚RIERA
C. Tarragona, 12 | dies 27,
28, 29 i 30
St. Joan Abadesses
✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies
27, 28, 29 i 30
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EXPOSICIONS
Calldetenes

“Una mirada al passat per a un
futur més sostenible”. Horari: de

Abartium Galeria d’Art. Exposició
“Temps i país”, de Pilarín Bayés, i
“Col·lectiva Contemporània”, de
diversos artistes. Horari: dilluns de

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

17.00 a 20.00, de dimarts a divendres

Aparadors dels locals
comercials sense activitat. 8a
Manlleu Galeria d’Art. Fins al 9

de 13.00 a 20.00 i dissabtes hores
concertades. Fins al 10 de gener.

Manlleu

de gener.

Campdevànol

Torre Mossèn Tor. Exposició
Primera Mostra de Pessebres,
d’arreu de Catalunya. Horari:

Museu del Ter. Exposició “Una
caixa, un territori”, amb motiu
dels 125 anys de la creació de
Caixa Manlleu. Horari: de dimarts

dissabtes, diumenges i festius

a diumenge i festius de 10.00 a 14.00.

d’11.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00.

Fins a l’1 de maig.

Fins al 27 de febrer.

Moià
Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell.
Exposició “Mostra d’artistes
locals”. Horari: dissabtes de 18.00

Biblioteca de Moià. Exposició
“La llibertat conscient”,
dedicada a Teresa Juvé. Horari: de

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Museu Etnogràfic. Exposició
“Sapròfits. Diàlegs amb el
bosc”, d’Eudald Alabau. Horari:

Taradell

de dimarts a dissabte de 10.00 a

Escola d’Arts L’Arpa. Exposició
d’homenatge a Magí Bosch.

13.30 i de 16.00 a 19.00 i diumenges

Horari: dilluns de 9.00 a 12.00 i de

i festius de 10.00 a 14.00. Fins al 2

dilluns a dijous de 16.00 a 20.00. Fins

de gener.

al 31 de gener.

Roda de Ter

Tona

Barcons i Jordi Vilaregut. Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a
13.00 i dimarts i dimecres de 15.00 a
17.00. Fins al 27 de gener.

Església de la Pietat. Exposició
“Dimonis. Ex-orcismes i inorcismes de Verdaguer”, de
Cabosanroque. Horari: dimarts i
dissabte d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a

Biblioteca Bac de Roda.
Exposició de dibuixos i pintures
de Nazari Raurell. Horari: el de la

Sala Can Sebastià. Exposició
“País (atge)”, de Gerard Sala
Rosselló. Horari: de dimarts a

20.00; dimecres, dijous i divendres

biblioteca. Fins al 15 de gener.

dissabte de 17.00 a 20.00 i dissabtes

gener.

de 17.00 a 20.00, i diumenges i
festius d’11.00 a 14.00. Fins al 9 de

i diumenges de 10.00 a 13.00. Vigília

Museu Arqueològic de
l’Esquerda. Exposició
permanent “L’Esquerda, la
fortalesa del Ter”. Horari: de
dimarts a divendres de 10.00 a 14.00
i dissabtes, diumenges i festius de
10.30 a 13.30.

Museu Arqueològic de
l’Esquerda. Exposició
fotogràfica “Mig segle de la
Coral Esplai”. Horari: de dimarts a

i festius nadalencs tancat. Fins al 9
de gener.

Església de Lurdes. Exposició
de fotografies de la parròquia de
Lurdes. Horari: a les sortides de les
misses i el primer dissabte de cada

Vic

mes, de 18.00 a 20.00. Fins al 31 de

ACVic. Exposició “Lluna i
ombra”, de Manel Enclusa,
comissariada per Laura Terré.

desembre.

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00,

Galeria Tres-e-u. Exposició
“Bones festes”, de Joana Casas
Poves i Ricard Jordà Roig. Horari:

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a

dilluns, dimecres i divendres de

19.00. Fins al 9 de gener.

17.00 a 20.00 i dimarts, dijous i

Horari: de dimarts a divendres de

dissabte de 10.00 a 13.00. Fins al 15

divendres de 10.00 a 14.00 i dissabtes

ACVic. Exposició “Des de la
grada”, d’Olga Capdevila. Horari:

de gener.

a 20.00 i festius de 12.00 a 14.00 i de

de dimarts a divendres de 10.00 a

18.00 a 20.00. Fins al 16 de gener.

13.00 i de 17.00 a 19.00, dissabtes

L’Atlàntida. Exposició “Tot
escoltant Gerhard”. Horari:

la biblioteca. Fins al 31 de desembre.

Olost

i diumenges de 10.30 a 13.30. Fins al
13 de febrer.

St. Joan de les Abadesses

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00.

dimecres de 17.00 a 19.00, dissabte

Palau de l’Abadia. Exposició
“Apunts d’anatomia”. Horari: de

Fins al 8 de gener.

de 10.00 a 13.00 i durant els dies i

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i

de 18.00 a 20.00, el 30 de desembre

Espai Perot Rocaguinarda.
Exposició “L’obra ha d’estar en
constant moviment”, de Lola
Hosta. Horari: de dilluns a dijous de

de 10.00 a 12.00 i de 18.00 a 20.00.

17.00 a 19.00. Fins al 31 de gener.

a 14.00. Fins al 6 de març.

ACVic. Exposició “Relats
fotogràfics 11”, imatge d’Albert
Alemany i text de Ramon Mas.

Planta baixa del Palau.
Exposició de pessebres. Horari:
dissabtes i festius de 12.00 a 14.00 i

de 16.00 a 19.00 i diumenges de 10.00

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a

Casa de Cultura. Exposició
Mostra de diorames i pessebres.

19.00. Fins al 8 de gener.

dimarts a divendres de 10.00 a 13.00

Horari: dies 26 de desembre i 1, 2, 6,

COAC-Vic. Exposició “16.5
grams per metre quadrat a
doble cara”, d’Albert Colomer
Busquets. Horari: de dilluns a

a 14.00 i de 16.00 a 19.00, diumenges

dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a
16.00 i divendres de 9.00 a 14.00 Fins

Temple Romà. Exposició
“Bocinalles”, de Quim Espona.

al 9 de gener.

Horari: de dimarts a dissabte

Horari: de dimarts a divendres de

Queralbs

Sala d’exposicions de
l’Ajuntament. Exposició “Pere
Casacuberta i Camps: el gurbetà
que conquerí New York”,
dedicada a l’atleta gurbetà. Fins
al febrer de 2022.

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere de
Casserres. Exposició permanent

Vall de Núria. Exposició
“Memòries de neu”, col·lecció
d’esquís fruit del treball de
Jaume Gil i Mayolas.
Ripoll

29 de desembre.

Museu de l’Art de la Pell.
Exposició “El llegat de la llum.
Manel Enclusa”, comissariada
per Laura Terré. Horari: de

Fins al 9 de gener.

Gurb

hores que hi hagi espectacles. Fins al

Sant Quirze Besora

8 i 9 de gener de 17.00 a 19.30.

Sant Pere de Torelló

Biblioteca Lambert Mata.
Exposició de Lluís Carbonell.

Centre parroquial. Exposició
de pessebres. Horari: dissabtes de

Horari: dilluns, dimecres i divendres de

17.00 a 20.00 i diumenges i festius

9.00 a 13.00 i de dilluns a divendres de

d’11.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.00.

15.30 a 20.00. Fins al 31 de desembre.

Fins al 23 de gener.

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00,

i de 16.00 a 19.00, dissabtes d’11.00
i festius d’11.00 a 14.00. Fins al 9 de
gener.

d’11.00 a 13.00 i de dimarts a

Col·legi d’Aparelladors de Vic.
Exposició “Sotaboscos”, d’Empar

Mots encreuats

diumenge de 18.00 a 20.00. Fins al
30 de gener.

Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Per a ell és complicació

incomprensible, per ella els mil replecs de la
personalitat / 2. Mascota de dona mironiana.
Era a Viridiana que es tractava de l’iris / 3.
Remor de ronc. Panxut, però molt localitzat.
Al cul dels conductors de volant canviat / 4.
D’Holanda al Barça passant per Sudàfrica.
Estranya descura, que dicta ximpleries / 5.
Embolic de peus al cigarret. Enrevessadament
nuós, manipulant els nous / 6. Limiten cada
localitat. Més totxo que calçat de pallasso.
Continua roncant / 7. La sorpresa la té tota
en contra. No troba sa femella a cap hora / 8.
Amagatall per a caps porucs. Derivi l’aigua del
Segre cap a ponent / 9. Teia per acompanyar
amants antics. Il•limitadament múser / 10.
Clavi d’esquena una palmada al cul. Llenguatges sectorials, sobretot de sectors marginals /
11. Nou buida. Giravolt a la carretera esdevingut epidèmia. A tu / 12. Agafador per a genets
que munten a pèl. Esmalti de mala manera
per culpa del licor / 13. Intermediari en conflictes de resolució urgent. Prec de llibre.

VERTICALS: 1. Falç per fer callar el psicòleg

ja jubilat. Mexicà instal•lat a Mallorca / 2. Dintre la boca. Expertòleg en les coses de l’ens.
Abracen en Rafel / 3. Són bones interlocutores habituals de les teves. De la panxa, com

segons quin suc / 4. Recuperació de forces
per qui se sent ple en la neurosi. Espectadora
privilegiada de les millors plomes / 5. Estan
en consonància amb la lluna. Per anar de visita es carrega de paciència. Ve a mitges / 6. Les
altres mitges. Porta tanta feina que necessita
un departament exclusiu. Prefix fàcilment
espatllable / 7. Quan érem llobatons ella ja
era vella. Solucionat amb un raig de muscari / 8. Guareixi al revés del món. Cubells
antics, a la manera de tines / 9. En matèria de
titani abundosa. Intèrprets de l’orgue més
desafinat / 10. Al cor de cada. Pressupost per
a una patrulla policial. Extrems de l’Europa
/ 11. Columnes vertebrals del regne floral.
Rasclet per recollir espigues i sembrar el caos
als tallers / 12. Inexplicable en clau de teatre
beckettià. Part de la flor obtinguda de les
mates.

EL 9 NOU

guia mèdica

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Dr. Oriol Parés

OFTALMOLOGIA

Vic PAsseig
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

Dr. RAFART ARUMÍ
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ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR
MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta
VIC - Tel. 93 885 55 09

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

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany
Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia
i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser

Caigudes en edat
avançada… un
problema, un indiCador
la Caiguda És una sÍndrome geriÀtriCa Que es Considera un
problema de salut pÚbliCa amb ConseQÜÈnCies FÍsiQues, soCials i
psiColÒgiQues. les Caigudes sÓn la segona Causa mundial de mort
per lesions aCCidentals o no intenCionades en la gent gran.

Les causes

rambla Hospital, 4, pral. 1a
tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA
HORES CONVINGUDES
Pl. Estació, 8, entresòl - VIC
Tel. 93 885 26 21

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS
• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques,
Microbiològiques-Parasitològiques.
• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.
Fem analítiques privades i per mútues

Horari de treball i extraccions
De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h
Per demanar cita prèvia:

www.synlab.es

o també podeu trucar al

681 15 42 12

Tel. 93 885 08 08
C. Morgades, 23, baixos
ViC

Les conseqüències d’una lesió per caiguda accidental poden reduir
considerablement la qualitat de vida de la persona d’edat avançada.
Aquestes persones s’enfronten a una possible discapacitat que podria
requerir ajuda en les activitats de la seva vida diària, així com una dura
i costosa rehabilitació, per no obviar els efectes psicològics que poden
desencadenar-se.
Els factors de risc de les caigudes són:
Factors de risc intrínsecs o individuals: Antecedents de caigudes, edat,
sexe, viure sol, ús de psicofàrmacs, polimedicació, malaltia crònica,
alteració de la mobilitat i de la marxa…
Factors de risc extrínsecs: Riscos ambientals (poca il·luminació,
terres lliscants, etc.), calçat i roba inadequats, ajudes per caminar o
dispositius auxiliars inadequats…
Exposició al risc: Algunes activitats poden augmentar el risc de
caigudes, en incrementar l’exposició a condicions ambientals perilloses
(terres lliscants o irregulars, calçades deteriorades), cansament agut o
pràctiques insegures en sessions d’exercici físic.

La prevenció

“Valoració Geriàtrica Integral (VGI)”. Els professionals sanitaris realitzem
valoracions sistemàtiques del risc, utilitzant instruments específics
que poden ajudar a identificar precoçment el nivell de risc i els factors
associats.

UROLOGIA
J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg
UROLOGIA GENERAL I INFANTIL
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)

El tractament

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

Després d’haver valorat el risc de caigudes, la persona es classifica de
baix o alt risc de caigudes. En cas d’alt risc, cal realitzar una intervenció
preventiva centrada en tres components:

Plaça Catedral, 9 - VIC
Tel. 93 889 22 29

1. Programa d’activitat física. La pràctica d’exercici físic és la
intervenció més eficaç per endarrerir la discapacitat i les caigudes. Si és
possible, un programa adequat a les necessitats del pacient en funció
de les seves característiques.

MEDICINA DE CAPÇALERA
- Dra. A. Ramos
- Dra. C. Álvarez
- Dra. S. Martínez de Arenzana
- Dr. V. Canal

2. Revisió dels fàrmacs que afecten negativament les persones amb
risc de caigudes, seguint els criteris STOP/START. Mitjançant uns
indicadors es detecten prescripcions potencialment inapropiades i
omissions de prescripció que poden ser beneficioses pels pacients.
3. Revisió de riscos de la llar:
Al bany: Mantenir el terra sec, instal·lar baranes de seguretat, afegir
bandes antilliscants al terra del bany i dutxa. Si presenta inestabilitat,
fer servir una cadira de dutxa i un accessori manual de paret. No tancar
mai la porta del bany i instal·lar una mànega extrallarga a la dutxa.
Al dormitori: Aixecar-se amb compte després d’estar estirat o assegut.
Seure al llindar del llit o cadira fins que estigui segur que no es mareja.
Portar calçat resistent amb sola antilliscant. La il·luminació cal que sigui
bona. Organitzar la roba per poder agafar-la amb facilitat. Utilitzar els
calaixos centrals, desestimant els que estiguin per sobre tòrax o per
sota dels genolls.
Escales: Evitar esglaons amb irregularitats i assegurar-se que no
llisquen, es recomana posar de color vistós la part del llindar de l’esglaó
per visualitzar-lo millor. Treure els obstacles de les escales i posar
baranes a ambdós costats. Mantenir sempre una de les mans agafada
a la barana i concentrar-se amb el que s’està fent.
A casa: Eliminar els obstacles, mantenir el més necessari en armaris
accessibles i els calaixos tancats, retirar catifes. Tenir els números de
telèfon importants a l’abast i si s’utilitza medalló de teleassistència,
portar-lo sempre al damunt.

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.
REvISIoNS gENERALS

GUIA MÈDICA

93 889 49 49

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
Dr. F. Rosés
Dr. J. Brugués, Dr. R. Pujol
Dr. A. Arboix, Dra. A. Bayés
Dr. R. Sanmartí, Dr. J. Rodríguez
Dr. R. Barniol
Dr. E. Batiste-Alentorn
Dr. I. Saigí
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
Cardiologia pediàtrica
Medicina interna i geriatria
Neurologia
Reumatologia
Aparell digestiu
Oncologia
Endocrinologia
Dermatologia
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guia gaSTRONÒMiCa

REStAuRANt

4 CARREtERES

Bar - Restaurant - Habitacions

     

 

Av. Manuel López, 6-8 - Tel. 93 838 50 01
Santa Maria d’Oló - www.hostalsantamaria.cat

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00
fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

Restaurant:
Obert de dilluns
a diumenge:
Menú diari 15E
Cap de setmana
25E

Cafeteria:

Menús de dilluns
a diumenge

Des de 1992
C. de la Riera, 13
Tel. 93 889 52 71 - Vic

www.elcaliuvic.com

GUIA GASTRONÒMICA

La teva guia
de referència

guia de SeRveiS
• 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

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
www.desguaceslagleva.com
93 857 06 10
Botiga on-line
Fax 93 850 24 70

Compro
pisos i Cases
a osona

Regularització de
salts d’aigua

visita sense Compromís

Av. Països Catalans, 5 B - VIC

Tel. 93 854 11 69

joan 617 28 08 50

www.girbauconsuůƟng.com
girbau@girbauconsuůƟng.com

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES
Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

DESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.cat

Tel. 93 886 24 78

www.terricabras.cat

ClaSSifiCaTS
Serveis

Detectius Privats. Pagès i Gassó.
Investigacions familiars, laborals i
mercantils. Control de menors. Tel.
93 883 28 33.
Treball
L’Hospital Comarcal del Ripollès convoca una plaça de: Metge adjunt medicina interna. Es
requereix: • Títol d’especialista,
obtingut preferentment via MIR. •
Possibilitats d’incorporació immediata. Perfil competencial específic: • Pensament analític i sintètic.
• Capacitat de presa de decisions. •

Treball en equip. • Facilitats comunicatives, discreció i bon tracte.
• Capacitat organitzativa. • Sentit
pràctic. • Confidencialitat i ètica.
S’ofereix: • Contractació indefinida a temps complet. • Guàrdies de
localització. • Condicions i retribució segons conveni SISCAT. •
Carrera professional i retribució per
objectius. El lloc de treball permet
la incorporació de persones amb
grau de minusvalia física. Envieu
currículum i carta de presentació
especificant el motiu del seu interès,
així com els mèrits que reuneixen,
a la Unitat de Selecció, abans del
dia 31 de gener de 2022. Fundació
hospital comarcal de Campdevànol
Administració de persones - Ctra.
Gombrèn, 20 17530 Campdevànol
- Tel. 972 73 00 28 seleccio@
hoscamp.com - www.hospitaldecampdevanol.cat

L’Hospital Comarcal del Ripollès convoca una plaça de: Metge
de família per atenció primària (per a l’àrea bàsica de Ribes/
Campdevànol) Es requereix: • Títol
d’especialista, obtingut preferentment via MIR. • Possibilitats d’incorporació immediata. Perfil competencial específic: • Pensament
analític i sintètic. • Capacitat de presa de decisions. • Treball en equip. •
Facilitats comunicatives, discreció i
bon tracte. • Capacitat organitzativa. • Sentit pràctic. • Confidencialitat i ètica. S’ofereix: • Contractació
indefinida a temps complet. • Projecte integrat Hospital - Primària. •
Atenció continuada de localització.
• Condicions i retribució segons
conveni SISCAT. • Carrera professional i retribució per objectius. El
lloc de treball permet la incorporació de persones amb grau de minus-

valía física. Envieu currículum i
carta de presentació especificant el
motiu del seu interès, així com els
mèrits que reuneixen, a la Unitat de
Selecció, abans del dia 15 de gener
de 2022. Fundació hospital comarcal de Campdevànol Administració
de persones - Ctra. Gombrèn, 20
17530 Campdevànol - Tel. 972 73
00 28 seleccio@hoscamp.com www.hospitaldecampdevanol.cat

Casacuberta automòbils, conces-

sionari oficial Toyota a Vic, necessita incorporar: Mecànic-electricista oficial 1a. Amb experiència
en mecànica general,electricitat i
equips de diagnosi. S’ofereix: Contractació estable. Formació a càrrec
de l’empresa. Interessats, envieu
CV a:toyota@casacuberta-auto.
com

Convocatòria per a la selecció
d’un/a auxiliar de manteniment
de l’Atlàntida. Consulteu le sbases
a www.atlantidavic.cat. Tel. 93
702 72 57.
Es necessita Oficial fabricació brioixeria. Lloc: Comarca d’Osona.
Jornada completa. Lloc de treball
estable. Experiència en lloc similar. Interessats envieu currículum a:
treball@vic.el9nou.com indicant
la referència 99-188.
Es busca pastisser-a. Horari matins
de dilluns a divendres. Envieu CV
a info@suportactiu.com
diversos
Es venen eines antigues de pagès
per decorar cases rurals o per particulars. Tel. 699 54 11 08.

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!

Surt 6 edicions al diari de paper
i durant 3 setmanes a

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

LA GUIA
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LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA
Dilluns 27
6.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
6.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
7.00 DES DEL CAMPANAR.
Divulgatiu. Tavèrnoles.
7.30 TELÓ DE FONS.
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Informatiu.
9.00 PATRULLA 03 I MATT’S
MONSTERS. Dibuixos animats.
10.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
10.30 LLEIDA, VOLA DE NOU.
Divulgatiu.
11.00 CAMINS DE L’EIX. Divulgatiu. Pallars Sobirà.
11.30 TELÓ DE FONS. Arts escèniques.
12.00 TORN DE TARDA.
Magazín. Millors moments.
12.30 ESTRENES 2022. Cinema.
Presenta: Pitu Anaya.
13.30 AVENTURA’T. Esports
d’aventura.
14.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu.
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu.
15.30 DE SOL A SOL. Sector
primari.
16.00 SALA 9. Cinema. Un judici
celestial.
18.00 UN NADAL DE PEL·
LÍCULA. Musical. Bandes sonores.
19.00 SUU AL MERCAT DE
MÚSICA VIVA DE VIC. Musical.

20.00 TORN DE TARDA. Magazín. Millors moments.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
21.00 TEMPS AFEGIT. Esports.
Especial Dakar.
21.30 SUITE NADALENCA.
Cultural.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 TEMPS AFEGIT. Esports.
Presenta: Esther Rovira i Guillem Freixa.
0.00 TELÓ DE FONS.
0.30 TORN DE TARDA.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
2.00 AVENTURA’T.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Dimarts 28
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
7.00 TEMPS AFEGIT. Esports.
Especial Dakar.
7.30 TELÓ DE FONS.
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Informatiu. Presenta: Thaïs
Trujillo.

9.00 PATRULLA 03 I MATT’S
MONSTERS. Dibuixos animats.
10.00 CATALUNYA STARS.
Patinatge. Millors moments.
12.30 TEMPS AFEGIT. Esports.
Presenta: Esther Rovira i Guillem Freixa.
13.00 CAMINS DE L’EIX. Divulgatiu. Pallars Sobirà.
13.30 TORN DE TARDA.
Magazín. Millors moments.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Natàlia Peix.
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu.
15.30 DE SOL A SOL. Sector
primari.
16.00 SALA 9. Cinema. L’arbre
del penjat.
18.00 ESPAI PÚBLIC 2030.
Agenda 2030. Educació.
19.35 TALLER DE MÚSICS
ENSEMBLE & CHANO DOMÍNGUEZ. Musical. Concert del
Mercat de Música Viva de Vic.
20.00 RICARD TORRENTS,
MEMÒRIA VIVA. Documental.
La literatura i el descobriment
de la pàtria mítica.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
21.00 DES DEL CAMPANAR.
Divulgatiu. L’Esquirol.
21.30 RICARD TORRENTS,
MEMÒRIA VIVA. Documental.
La literatura i el descobriment
de la pàtria mítica.
22.00 PAISATGES ENCREUATS.
Divulgatiu. Presenta: Albert
Brosa.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 ESTRENES 2022. Cinema.
Presenta: Pitu Anaya.
0.30 TORN DE TARDA.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 DES DEL CAMPANAR.
2.00 AVENTURA’T.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9
NOU, agenda d’actes i moviment
demogràfic d’Osona.
Dimecres 29
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 DES DEL CAMPANAR.
7.00 PAISATGES ENCREUATS.
7.30 TORN DE TARDA.
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Informatiu.
9.00 PATRULLA 03 I MATT’S
MONSTERS. Dibuixos animats.
10.00 CONCURS DE GOSSOS
D’ATURA DE TORROELLA DE
MONTGRÍ. Gossos d’atura.
12.00 TORN DE TARDA.
12.30 MEMÒRIA VIVA,
RICARD TORRENTS. Documental. La literatura i el descobriment de la pàtria mítica.
13.00 PAISATGES ENCREUATS.
Divulgatiu. Presenta: Albert
Brosa.
13.30 DES DEL CAMPANAR.
Divulgatiu. L’Esquirol.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu.
15.30 DE SOL A SOL. Sector
primari.
16.00 SALA 9. Cinema. Un home
imposa la llei.

17.30 TORN DE TARDA.
Magazín. Millors moments.
18.00 ALOHOA FROM HAWAI.
Dansa.
18.30 50 ANYS DE PAU CASALS
A L’ONU. Cultural.
20.00 TORN DE TARDA. Divulgatiu. Millors moments.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
21.00 MANS DESTRES. Documental. Jaume Bruguera.
21.30 TEMPS AFEGIT. Esports.
Especial Dakar.
22.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 MANS DESTRES. Documental. Jaume Bruguera.
0.00 PAISATGES ENCREUATS.
0.30 TORN DE TARDA.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 DES DEL CAMPANAR.
2.00 AVENTURA’T.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9
NOU, agenda d’actes i moviment
demogràfic d’Osona.
Dijous 30
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 PAISATGES ENCREUATS.
7.00 DES DEL CAMPANAR.
7.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
8.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Informatiu.
9.00 PATRULLA 03 I MATT’S
MONSTERS. Dibuixos animats.
10.00 TORN DE TARDA.
Magazín. Millors moments.
10.30 AVENTURA’T. Esports
d’aventura.
11.00 TEMPS AFEGIT. Esports.
Especial Dakar.
11.30 RICARD TORRENTS,
MEMÒRIA VIVA. Documental.
12.00 FESTA DEL PI DE CENTELLES. Cultural. En directe.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu.
15.00 DE SOL A SOL. Sector
primari.
16.00 SALA 9. Cinema. Un juny
massa càlid.
17.45 CAMINS DE L’EIX. Divulgatiu. El Bisaura.
18.00 CABARET. Circ.
19.30 THE EXCITEMENTS
I INTANA AL MERCAT DE
MÚSICA VIVA DE VIC. Musical.
20.00 TORN DE TARDA.
Magazín. Millors moments.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
21.00 RETALLS DE CINEMA.
Cinema. Presenta: Pitu Anaya.
22.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 MANS DESTRES. Documental. Jaume Bruguera.
0.00 TEMPS AFEGIT.
0.30 TORN DE TARDA.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 EXCEL·LENT!.
2.00 PAISATGES ENCREUATS.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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La Festa del Pi,
en directe
Retransmissió en directe de la Festa del Pi de
Centelles, des de la plaça
Major, la plaça de l’Església i l’interior de l’església
de Santa Coloma.
Festa del Pi de Centelles
dijous, 12.00

Especial Dakar,
al ‘Temps afegit’
Esther Rovira i Guillem
Freixa presenten un
Temps afegit especial
dedicat al Dakar, amb
reportatges de Laia Sanz,
Gerard Farrés i Marc Solà.
Temps afegit
dilluns, 21.00 i 23.30

‘Ricard Torrents,
memòria viva’
Estrena del cicle d’entrevistes “Ricard Torrents,
memòria viva”, un viatge
de descoberta i homenatge al seu pensament,
obra i trajectòria, produït per la Fundació
Verdaguer.
Ricard Torrents, memòria viva
dimarts, 20.00 i 21.30

Cicle de cinema
‘Sala 9’
Cada tarda, un clàssic del
cinema doblat al català
a Sala 9. Aquesta setmana, “Un judici celestial”,
“L’arbre del penjat” i “Un
home imposa la llei”.
Sala 9
de dilluns a dijous, 16.00

‘Mans destres’
Sèrie documental produïda pel Museu del Ter que
posa l’accent en la destresa adquirida per les mans
d’homes i dones dels oficis més variats.
Mans destres
dimecres, 21.00 i 23.30

‘Patrulla 03’
i ‘Matt’s Monsters’
Cada matí, dibuixos
animats en català amb
els gossos policia de
Patrulla 03 i el jove caçador de monstres Matt’s
Monsters.
Patrulla 03 i Matt’s Monsters
de dilluns a dijous, 9.00

Als Pastorets de Manlleu, el periodista d’EL
9 NOU va veure un
cotxet amb un nen petit
i patia perquè tenia por
que durant la funció el
nano fes alguna serenata. Però tot d’una
va veure que la mare
s’aixecava, l’agafava, se
l’enduia... i apareixia
a escena. Era el nen
Jesús! Es va portar bé i
va ser el protagonista.

Gemma Llauradó
Cap d’estudis de l’Escola
d’Hostaleria d’Osona
Tona

ALBERT LLIMÓS

El fotògraf

“Els secrets que tinc no es
poden confessar”
tenir una feina molt gratificant.
Què la treu de polleguera.
Les mentides.
Què li fa riure?
Les ximpleries.
I plorar?
La impotència.
Quin esport practica?
Vaig al gimnàs, nedo,
camino… una mica de tot.
És fanàtica del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat o
arrugat?
Plegat.
L’últim partit polític que
ha votat.
No vaig votar el partit,
vaig votar la persona.
Què faria si li diguessin
que demà serà el seu últim
dia a la Terra?
Anar a veure els meus
pares.
Què repetiria si tornés a
tenir 20 anys?
Anar-me’n als Estats
Units.

Els dies de Nadal són
d’estar-se a casa. Mirar
la tele, i en concret
EL 9 TV, és una bona
opció. L’altre dia ens ho
comentava una espectadora, encantada amb el
programa Des del campanar en què en Xavier
Cervera explica històries, entrevista gent
i recorda anècdotes i
curiositats dels pobles.
Que quedi dit.

El torró
Gerard Farrés va presentar el Dakar i va
explicar que el seu nou
copilot, Diego Ortega,
pesa 20 quilos menys
que l’anterior, Armand
Monleón, i que això els
anirà a favor per poder
córrer més. Per això va
demanar-li que aquestes festes s’estigui de
menjar torrons. No els
veurem passar!
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I què no repetiria?
Ho faria tot exactament
igual.
Què canviaria del seu cos?
Res, m’agrado com soc.
I del seu caràcter?
Soc molt nerviosa. Massa a
vegades.
Si mai la perden, on
l’haurien d’anar a buscar?
A la meva roca de pensar.
Per què o per qui diria
una mentida?
Per alleugerar el dolor.
Els seus amics de veritat
caben en una mà?
En dues.
Un secret confessable.
Els secrets que tinc no es
poden confessar.
A sobre o a sota.
A sobre.
Què haurem après de la
pandèmia?
Que som vulnerables i que
la salut és molt important.
Quina resposta ha hagut
de pensar més estona?
El millor lloc de la comarca. Crec que en té molts.
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A quin cantó del llit
dorm?
Al dret.
Una paraula que li agradi?
Rantell, guirola, ansat…
qualsevol paraula gironina.
L’última vegada que va
anar a missa?
Ja fa anys, a la missa del
Gall.
Un insult.
No dic insults.
Una mania.
Posar bé tots els coixins
sobre el llit. En tinc molts.
Un personatge històric.
Simone de Beauvoir.
Qui és el seu/seva crush
(amor platònic)?
Cap. Soc molt realista.
Un hobby.
Anar a caminar.
Un lema.
If there is a will, there is a
way (si hi ha la voluntat, hi
ha una manera d’aconseguirho).
El treball dignifica?
A mi sí. Tinc la sort de

A la cursa entre Ponts
de Roda, quan els atletes passaven per davant
de Can Carriel cridava
l’atenció que, allà al
mig, n’hi havia un que
es veia diferent: no
duia dorsal i traginava
una màquina de retratar. Era el fotògraf d’EL
9 NOU que provava de
fer drecera per retratar
els capdavanters.
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EL

Cromos

El nen

SOC AIXÍ...

Addicta a les xarxes socials?
No, i no tinc WhatsApp.
Una cançó.
I Will Survive, de Gloria
Gaynor.
Un llibre.
La insuportable lleugeresa
de l’ésser, de Milan Kundera.
Una pel·lícula.
Qualsevol d’intriga i que
em faci pensar.
Un programa o sèrie de
televisió.
No miro gaire la tele. Les
notícies i algunes pel·lícules.
Un programa de ràdio.
Escolto 10 minuts Matina
Codina cada matí.
L’última obra de teatre
que ha vist.
El festival de fi de curs de
l’escola La Forja, d’Alpens.
Un restaurant.
L’Asador d’Etxebarri.
El plat preferit.
Gamba de Palamós.
Una beguda.
Vi.
L’últim viatge que ha fet.
A Navarra.
El millor lloc de la comarca.
Les vistes al monestir de
Sant Pere de Casserres.
I de Catalunya?
La Costa Brava.
I del món?
Qualsevol parc natural dels
Estats Units.
On no portaria mai ningú?
Al cementiri.
Amb quin alcalde o alcaldessa aniria a sopar?
Amb tots, si ells conviden!
Amb qui no faria mai el
cafè?
Amb ningú que estigués
més pel mòbil que per la conversa.
Quin és l’últim regal que
li han fet?
Ja no ho recordo, una rosa
per Sant Jordi.
A quina hora es lleva?
A les 7.
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