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Després del greu accident de l’any 
2019 en què una desena de galejadors 
van resultar ferits per l’explosió d’una 
cantimplora de pólvora a dalt del cam-

panar i de les restriccions per la pandè-
mia de l’any passat, Centelles va recu-
perar aquest dijous la tradicional Festa 
del Pi. Tot i que es va restringir l’accés 

al centre del poble per evitar aglomera-
cions, uns 300 galejadors van participar 
en l’ofrena del pi a Santa Coloma, la 
patrona de Centelles. 
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Centelles recupera la Festa del Pi

Acord per integrar 
la cooperativa  
la Calandra  
al Tac Osona

(Pàgina 37)

(Pàgina 47) Moments abans d’entrar el pi a l’església de Centelles, aquest dijous al matí

Les proves de detecció precoç  
del càncer cauen un 23% a  
Osona a causa de la pandèmia
Els que més s’han deixat de diagnosticar al CHV són els de pròstata, limfomes i melanomes

Arrenca el 
Dakar amb sis 
osonencs entre 
els participants

(Pàgina 41)

Dispositiu per evitar 
botellots i garantir 
el toc de queda la 
nit de Cap d’Any 

(Pàgina 19)

Rogeli Montoliu: “Vic 
no ha sabut defensar 
el seu partit judicial”

(Pàgines 22 i 23)

(Pàgina 16)

El 2021, l’any 
de la vacuna  
Amb l’arribada de la vacuna, 
el 2021 semblava que havia de 
ser el de la fi de la pandèmia. 
S’acaba l’any, però, en plena 
sisena onada i amb xifres 
rècord de contagis. El 2021 ha 
donat per a molt més: protestes 
contra l’incivisme, l’eclosió 
de projectes per a la transició 
energètica, reivindicacions 
dels ramaders de la llet o 
els primers passos per al 
desdoblament de la línia R3. Quatre imatges que han marcat l’any 2021 a Osona i el Ripollès

Deu anys d’El 
Màgic Món del Tren
Més de 150.000 persones 
han visitat a Santa Eugènia 
un dels equipaments de 
modelisme ferroviari més 
importants d’Europa.

(Pàgines 44 i 45)

Ratafia Bosch  
també fa ginebra
La sisena generació de 
Destil·leries Bosch, de Sant 
Quirze de Besora, recupera 
una antiga ginebra per pre-
sentar la nova Gin Ter.

(Pàgina 46) (Pàgines 2 a 15)
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EL GENER, en quatre fotos

Najat El Hachmi guanya el Premi 
Nadal, creat l’any 1945, amb una 
novel·la escrita simultàniament 
en català i castellà. Dilluns ens 
estimaran (Ed. 62) i El lunes nos 
querrán (Planeta).

Najat El Hachmi guanya el 
Premi Nadal de novel·la, el 
certamen més antic de l’Estat

Al Collsacabra i el Vidranès el 
temporal Filomena hi va deixar 
gruixos generosos, també en 
punts de les Guilleries, en con-
trast amb la discreta emblanqui-
nada a la Plana de Vic. 

Nevada desigual que deixa 
gruixos importants al Collsa-
cabra i el Vidranès

Malla inicia la rehabilitació del 
Mas Pratdesaba, de propietat 
municipal, per fer-hi un espai 
polivalent i dos habitatges pen-
sats sobretot per a joves pagesos,
una de les mancances del poble.

Malla rehabilita el Mas Prat-
desaba per fer-hi un espai 
polivalent i habitatge

Es volia acomiadar de les pistes 
la temporada passada, però com 
que amb la covid-19 es va suspen-
dre la competició va jugar un any 
més. Als 39 anys se’n va el jugador 
emblema del club vigatà.

L’any de la retirada de Juli 
Garrote, l’etern capità del 
Club Bàsquet Vic

L’arribada de la vacuna i la seva ràpida apli-
cació va fer pensar que aquest havia de ser 
l’any de la fi de la pandèmia. El 2021 fina-
litza amb una sisena onada amb xifres rè-

cord de contagis, tot i que la nova variant, 
l’òmicron, sembla que és menys virulenta. 
L’any, però, ha estat marcat per molts al-
tres temes, des dels primers passos en ferm 

L’any de la vacuna
Un dels primers infants a vacunar-se a Osona, el passat 21 de desembre al campus Miramarges de la Universitat de Vic

Vic/Ripoll/Moià

Txell Vilamala

Pere Vila i Margarita Turrats. Són els 
noms de les primeres persones d’Oso-
na i el Ripollès que van rebre la vacu-
na contra la covid-19. Ella, el 30 de 
desembre de 2020 a la residència de 
Campdevànol i ell, cinc dies més tard 
al Nadal de Vic. Laia, Josep, Aitor, 
Muhammad... Milers d’osonencs i 
ripollesos els han agafat el testimoni 
durant el 2021, un any marcat per la 
vacuna i que ha basculat de la il·lusió 
de les primeres dosis a l’explosió de 
contagis d’aquest desembre. Mirant 
només les dades, de fet, podria sem-
blar que tanquem el 2021 pitjor que 
el 2020: als hospitals d’Osona hi ha el 
doble de pacients ingressats i al Ripo-
llès, amb un risc de rebrot de 3.574 
punts, els indicadors toquen sostre. 
L’única variable que convida a l’op-
timisme són les defuncions. Segons 
dades de Salut, la covid s’ha empor-

tat 714 persones d’Osona i 95 del 
Ripollès des del març de l’any passat, 
però en aquestes comarques s’hi han 
administrat també 310.000 dosis de 
la vacuna que milloren notablement 
el pronòstic dels malalts. En això no 

hi ha dubte: tot i que el coronavirus 
continua transmetent-se i infectant, 
fins i tot reinfectant algunes perso-
nes, la majoria passen la covid com 
un refredat. És un canvi transcenden-
tal respecte a la primera i la segona 
onada de la pandèmia, però també 

en comparació amb l’abril d’aquest 
2021, quan la coincidència del virus 
amb un boom d’altres patologies va 
catapultar els malalts ingressats a 
l’Hospital Universitari de Vic fins 
als 220. Ara la quantitat de sanitaris 
contagiats obliga a fer malabars una 
altra vegada, i s’han hagut d’ajornar 
novament operacions i proves, però 
la branca que frega el col·lapse és 
l’atenció primària. “Estem desbordats 
per patologia lleu de covid”, explica 
Marta Serrarols, gerent del CAP del 
Remei de Vic, “a les primeres onades 
vèiem persones greus, però ara les 
que tenen un refredat o una grip sen-
zillament s’haurien de quedar a casa. 
Hem d’aplicar el sentit comú i, en 
comptes de centrar-nos en molts paci-
ents lleus, posar el focus en qui més 
ens necessita”. Això inclou malalts 
crònics que continuen descompen-
sats o gent que debuta amb malalties 
greus per no haver consultat abans el 
sistema sanitari. 

Les 310.000 dosis administrades a Osona i el Ripollès rebaixen la gravetat 
de la covid, però des del març del 2020 ja hi ha hagut 809 víctimes mortals

La realitat, tossuda: 
Catalunya tanca el 

2021 amb els contagis 
desbocats. Només a 
Osona n’hi ha hagut 

2.000 l’última setmana
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L’empresari tonenc Pere Roquet, 
cara visible del Grup Roquet, va 
morir als 90 anys. Havia estat 
vint anys president de la Cambra 
d’Osona (1983-03) i havia rebut el 
Premi Mil·liari (2015).

Mor als 90 anys l’empresari 
tonenc i expresident de la 
Cambra d’Osona Pere Roquet

Una concentració a Vic per pro-
testar contra la detenció del raper 
Pablo Hasél va acabar amb el tren-
cament de vidres i l’intent d’ac-
cedir a l’interior de la comissaria 
per part d’alguns manifestants.

Una manifestació de suport a 
Pablo Hasél acaba amb destros-
ses a la comissaria dels Mossos

El fins aquest any director del 
Museu Episcopal de Vic, Josep
M. Riba, va ser nomenat vicari 
general del Bisbat de Vic en subs-
titució de David Compte, que va 
exercir el càrrec durant 12 anys.

Josep M. Riba relleva David 
Compte com a vicari general 
del Bisbat de Vic

L’atac d’uns gossos va provocar la 
mort de més de 200 xais al Mas 
Serrabou de Tavèrnoles amb una 
pèrdua de més de 15.000 euros. 
L’episodi va generar una onada de 
solidaritat amb el propietari.

Més de 200 xais morts per 
l’atac d’uns gossos salvatges  
a Tavèrnoles

EL FEBRER, en quatre fotos

Un dels primers infants a vacunar-se a Osona, el passat 21 de desembre al campus Miramarges de la Universitat de Vic

prop l’amenaçada de viure (o reviure) 
el coronavirus en primera persona. La 
multiplicació dels contagis ha tingut 
també un efecte a les farmàcies: tot i 
que poden vendre testos d’antígens 
des de l’agost, trobar-ne s’ha conver-
tit en una odissea coincidint amb les 
festes.

Els girs de guió que hem anat vivint 
des que la pandèmia va irrompre a 
les nostres vides fan que qualsevol 
pronòstic sigui arriscat. Vist amb 
perspectiva, però, també hem avançat 
molt. A base de fredes i calentes: el 
Ripollès iniciava el 2021 tancat peri-
metralment, però alhora l’arribada 
dels primers vaccins de Pfizer donava 
el tret de sortida a la cursa cap a la 
immunització. 

La vacuna s’ha estès al llarg del 
2021 entre diferents col·lectius i 
franges d’edat, prioritzant sempre 
els més exposats i vulnerables. De les 
persones que viuen en residències i 
els professionals sanitaris de primera 
línia a funcionaris de presons, mes-
tres, bombers, veterinaris, els majors 
de 70 anys, els de 60, els de 50... Fins 
arribar aquest mateix desembre als 
infants de 5 a 11 anys. Pel camí, la 
proesa científica d’haver aconseguit 
vacunes en un temps rècord, un èxit 
organitzatiu descomunal i un esforç 
mai prou reconegut ni agraït als 
infermers i infermeres. 

L’acceleració de la campanya va 
coincidir a l’abril amb la posada en 
funcionament d’espais de gran capa-
citat, com el recinte firal del Sucre de 
Vic. Durant setmanes va ser habitual 

veure-hi cues, saludar-hi fins i tot 
coneguts, però cinc mesos més tard  
la demanda de cites havia caigut en 
picat. Des de llavors l’estratègia de 
vacunació va entrar en una nova fase 
i –segurament sense ser conscients de 
com de necessàries acabarien sent les 
terceres dosis– la campanya s’ha tras-
lladat als centres d’atenció primària i 
en espais més petits. 

Tot això s’ha combinat al llarg de 
l’any amb anades i vingudes en qües-
tió de restriccions: primer, toc de que-
da i confinament municipal; després, 
comarcal, a escala catalana... La mas-
careta va deixar de ser obligatòria al 
carrer a finals de juny i per l’octubre 
reobrien les discoteques, però nova-
ment hem acabat retrocedint. No hi 
ha prou línies per enumerar tothom 
qui ho pateix directament i indirecta: 
bars i restaurants, sales de concerts, 
avis, adolescents que transiten més 
que mai entre esperances i frustra-
cions. Epidemiòlegs com Salvador 
Macip o Oriol Mitjà diuen que cada 
vegada és més difícil que el coronavi-
rus s’empesqui nous trucs. Paciència 
i, per si de cas, de moment no estalvi-
em les mascaretes.  

L’efecte de la vacuna s’ha demos-
trat també aquest 2021 en la represa 
del curs escolar. Després d’un estiu 
relativament tranquil, els infants 
van tornar a les aules sense haver 
començat a vacunar-se i la tardor va 
ser un continu de positius. L’escola 
Monjoia de Sant Bartomeu o la Piri-
neu de Campdevànol són només dos 
exemples de desenes de centres que 
han viscut grans brots. Dels nens i 
nenes, el virus va saltar a les famí-

lies i després, fruit de la interacció 
social, a la feina o les trobades amb 
amics. L’escenari actual, amanit per 
la irrupció inesperada de la vari-
ant òmicron, difícilment l’hauríem 
pogut preveure dos mesos enrere. 
La pandèmia ens ha clavat una altra 
plantofada. I Catalunya tanca el 2021 
amb els contagis desbocats. Només a 
Osona s’hi han detectat més de 2.000 
positius durant l’última setmana i, 
qui més qui menys, tothom sent a 

per desdoblar l’R3 fins a protestes contra 
la inseguretat ciutadana o dels ramaders, 
que reclamen un preu just per la llet. Ha 
estat un any d’eleccions enmig de restricci-

ons per la pandèmia i on l’acord entre ERC 
i Junts per formar govern es va cuinar en 
part al Lluçanès. EL 9 NOU ha fet un recull 
d’algunes de les notícies de l’any.
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Els epidemiòlegs 
diuen que cada cop és 

més difícil que el virus 
s’inventi nous trucs
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Control dels Mossos d’Esquadra a Ripoll per l’abril, quan hi havia confinament comarcal
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EL MARÇ, en quatre fotos

El CP Manlleu va certificar pel 
maig l’ascens a l’OK Lliga amb 
una treballada victòria a la pista 
del Capellades. Durant tota la 
temporada havien destacat per la 
regularitat.

Un CP Manlleu, que es 
consolida en el liderat, 
acabarà pujant a l’OK Lliga

La vigatana Mireia Colina, al 
sector espacial des de fa 17 anys, 
col·labora amb la Generalitat com 
a experta en el projecte del satèl·
lit Enxaneta, que orbita a l’espai i 
potenciarà l’internet de les coses.

L’enginyera vigatana Mireia 
Colina, darrere el satèl·lit 
català Enxaneta

Ripoll va acollir, 69 anys després, 
una sortida de la Volta Ciclista a 
Catalunya, que aquest any arriba·
va al centenari. Osona i el Ripollès 
són protagonistes de la història de 
la cursa.

Ripoll acull 69 anys després  
la sortida d’una Volta Ciclista 
a Catalunya centenària

Denuncien l’augment de furtius 
al riu Ter i al pantà de Sau. Ho 
associen també a accions d’inci·
visme com l’abandonament de 
deixalles a la llera del riu o les 
fogueres il·legals que hi encenen.

Societats de pescadors 
denuncien l’increment de 
furtius al Ter

Manlleu, Vic, Sant Quirze i Ripoll, quatre focus de tensió

Mobilització contra la 
inseguretat i l’incivisme 

no estigui mal pagada, vol dir inde·
pendència, accedir a un habitatge... 
trobar sentit al projecte de vida. Si 
manca això, sorgeixen tres camins: la 
depressió i el suïcidi, les addiccions 
o l’agressió”. En una anàlisi que EL 9 
NOU va publicar el 26 de novembre, 
el psicòleg Jordi Bernabeu justament 
destacava que en períodes de crisi 
s’exacerba la desigualtat sobre joves 
i immigrants i, en el cas concret de 
l’incivisme, que en dues dècades s’ha 
passat de reivindicar drets socials 
a centrar·se en la defensa dels indi·
viduals: “L’administració es troba 
vertaders problemes a l’hora de res·
pondre a això. Després arriben les 
incoherències: no hi ha patrulles per 
intervenir segons on, però es multa 
qui aparca malament dos minuts. 
És normal que la gent s’enfadi”. Tot 
plegat reforça que les actuacions 
policials i judicials fan falta, però que 

no poden ser l’únic camí per resol·
dre·ho tot. Com ha repetit EL 9 NOU 
en diversos editorials, la ciutadania 
–sulfurada– té dret a exigir solucions 
i la política s’ha de demostrar efecti·
va escoltant, primer, i donant després 
respostes raonables i serenes.

També s’han d’exigir mesures a 
l’administració perquè és l’única 
manera que el debat no s’enverini. A 
Manlleu, la plataforma que lidera el 
moviment es desmarca de qualsevol 
ideologia racista, però a les xarxes 
socials hi han aparegut perfils falsos 
que utilitzen la seva imatge per atiar 
la crispació i donar ales a formacions 
xenòfobes que, lluny d’ajudar, ampli·
fiquen el conflicte. Sense perdre de 
vista que el problema és real –les 
dades ho demostren–, no es pot cau·
re en el parany de deixar que gràcies 
al context de crisi calin discursos 
simplistes i d’alarma. 

Manlleu / Sant Quirze de Besora

Txell Vilamala

Ser encara a l’ull de l’huracà fa que 
ens falti perspectiva per calibrar com 
de profund acabarà sent l’impacte de 
la covid·19. Tot i això, sí que tenim la 
certesa que la pandèmia ha accentuat 
les desigualtats i l’agitació social pro·
vocada per la crisi, la por davant d’es·
cenaris desconeguts i l’evidència que 
l’ésser humà és vulnerable. Consulto·
ries com Deloitte asseguren que, en 
qüestió de consum, l’individu ja ha 
reordenat la seva escala de valors per 
prioritzar la salut i la seguretat abans 
de clàssics com l’oci. 

Dir que tot això és la causa de 
la preocupació que ha eclosionat 
a municipis com Manlleu o Sant 
Quirze seria simplificar la realitat, 
però el context ha atiat el foc i la 
societat, cansada després de mesos de 
confinament, estrès i incertesa, s’ha 
plantat davant les dades que certifi·
quen un increment desmesurat de 
l’incivisme, els robatoris o les ocupa·
cions il·legals d’habitatge. 

L’evidència més clara del malestar 
és la manifestació que el 7 de novem·
bre va reunir centenars de persones 
a la plaça Fra Bernadí de Manlleu. 
La convocava una plataforma ciuta·
dana que ha acabat recollint més de 
6.000 signatures per exigir mesures 
contundents. A diversos balcons del 
centre de Vic també hi han aparegut 
aquest 2021 cartells reclamant barris 
més segurs, i a Sant Quirze una con·
vocatòria de l’Ajuntament –governat 
per la CUP i ERC– va mobilitzar dese·
nes de ciutadans en pro d’actuacions 
per garantir la bona convivència al 
poble. L’últim exemple és Ripoll: 
representants polítics i policials 
s’han compromès aquest desembre 
a reforçar les mesures per garantir 
la seguretat dels comerciants i veïns 
després de diferents episodis d’alter·
cats, sobretot nocturns i concentrats 
al barri vell.

Més enllà de si amb la pandèmia ha 
aflorat un problema latent, aquests 
quatre focus demostren la preocupa·
ció d’un gran nombre de persones. 
No es pot mirar cap a una altra banda, 
perquè l’immobilisme tendeix a fer 
créixer els problemes. Calen acci·
ons a curt termini –a Manlleu, per 
exemple, s’ha reforçat el patrullatge 
i d’aquí a poc s’instal·laran videocà·
meres amb geolocalització–, però 
alhora s’ha de projectar amb pers·
pectiva de temps. Polítiques trans·
parents en l’àmbit social, afavorir el 
petit comerç, invertir en educació 
i habitatge, lluitar contra les desi·
gualtats... I, com suggereix Salvador 
Simó, doctor en Educació Inclusiva i 
director adjunt de la Càtedra de Salut 
Mental de la UVic, posar la directa 
per revertir la fissura estructural 
que representa l’atur juvenil: “Tenir 
una feina digna i significativa, que 
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A dalt, concentració per exigir més civisme i seguretat a Manlleu, el diumenge 7 de novembre. A 
sota, recollida de signatures a Sant Quirze de Besora deu dies més tard 
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L’ABRIL, en quatre fotos

Els mals resultats esportius a cau-
sa de la situació econòmica van 
comportar el descens del Club 
Patí Vic de l’OK Lliga. Es va posar 
el punt final a l’època daurada de 
títols que va durar tres dècades.

El CP Vic consuma el descens 
de categoria després de 30 
anys a l’elit de l’hoquei

La manlleuenca Núria Garriga (a 
l’esquerra) és una de les fundado-
res d’A Pelo, una associació que té 
com a objectiu normalitzar l’alo-
pècia femenina i crear comunitat. 
A Manlleu es va fer una exposició.

Una exposició a Manlleu per 
trencar el tabú de l’al·lopècia 
femenina

L’elevada demanda d’un producte 
que s’exporta, que té múltiples 
usos i que es paga a un bon preu 
fa que el color groc de la flor de la 
colza durant la primavera predo-
mini en el paisatge d’Osona.

La colza, que tenyeix de groc 
els camps de conreu, es multi-
plica a Osona

Les obres per posar al dia el clave-
gueram van permetre redescobrir 
l’antiga xarxa de canals industri-
als construïts al segle XIX per fer 
funcionar els telers de les fàbri-
ques de la façana fluvial. 

Un viatge pels canals subter-
ranis amagats sota el passeig 
del Ter de Manlleu

Vic i Manlleu aposten per implantar el sistema porta a porta

La gestió dels residus,  
al centre del debat polític
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Osona és, després del Berguedà, la segona comarca amb un percentatge de recollida selectiva més elevat

Vic/Ripoll

Víctor Palomar

La millora en la gestió dels residus 
municipals i la reducció d’aquests ha 
deixat de ser una necessitat ecològica 
per convertir-se també en una urgèn-
cia econòmica. En cas contrari, els 
ciutadans ho pagarem i ho pagarem 
car. El cànon pel tractament dels resi-
dus als abocadors no para d’augmen-
tar –ha passat de 41,3 euros la tona a 
l’inici d’aquest mandat a una previsió 
de 71,6 euros el 2024– i això acabarà 
repercutint en el rebut d’escombra-
ries. Però, a més, la Unió Europea 
amenaça amb sancions econòmiques 
a qui no compleixi els nivells de reco-
llida selectiva marcats pels propers 
anys. En el conjunt de Catalunya, on 
cada ciutadà genera de mitjana 511 
quilos de deixalles l’any, la recollida 
selectiva bruta es va situar l’any 2020 
al 45,9%, per tant, no arriba al límit 
del 50% exigit per la Unió Europea. 
Osona i el Moianès, amb xifres de 
l’Agència de Residus de Catalunya, sí 
que estan per sobre. Concretament, el 
2020 la recollida selectiva va suposar 
el 66,93% en el cas d’Osona i el 63,7% 
al Moianès, convertint-se en la sego-
na i tercera comarca, respectivament, 
amb uns indicadors més alts, només 
superats per molt poc pel Berguedà. 
El Ripollès, en canvi, es va quedar 
per sota per molt poc, va recuperar el 
49,89% dels residus municipals. 

Aquest augment imparable del 
cànon i les exigències de la Unió 
Europea fan que el debat sobre els 
residus estigui sobre la taula de tots 

els responsables polítics. A Osona, on 
les xifres de recollida selectiva són 
molt altes en part gràcies a l’aplicació 
del model porta a porta a diversos 
municipis, s’està en ple procés de 
reformulament. Després de cadu-
car la concessió de l’empresa mixta 
Recollida de Residus d’Osona (RRO), 
el Consell Comarcal d’Osona ha de 
licitar de nou el servei a una empre-
sa privada després que els diversos 
ajuntaments n’hagin anat aprovant 
la delegació a l’ens comarcal en els 
darrers mesos de l’any. Amb el canvi, 
diversos municipis s’apuntaran al 
carro de la recollida porta a porta, 

que ha demostrat uns resultats més 
elevats –els ajuntaments que ho fan a 
través de la Mancomunitat La Plana 
van ser pioners–, tot i que suposa 
un grau d’implicació més elevat dels 
ciutadans. Als que ja ho fan ara, s’hi 
sumaran properament Gurb, Sant 
Hipòlit, Montesquiu, Sant Quirze de 
Besora, Manlleu i Vic. 

El cas de Vic és paradigmàtic per-
què demostra les dificultats que 
representa implantar un model de 
recollida d’escombraries que no tot-
hom sempre veu amb bons ulls per la 
part de sacrifici personal que suposa 

i que per aquest motiu pot tenir 
una erosió política i impacte en els 
resultats electorals. Després de tres 
intents fallits, per falta de consens 
i la proximitat dels comicis electo-
rals en una altra, el ple va aprovar el 
passat mes de novembre aplicar la 
recollida porta a porta. Es va fer amb 
el vot a favor de 16 dels 21 regidors 
del consistori –els de Junts més els 
d’ERC–, però el vot contrari de PSC 
i Capgirem. La implantació del nou 
sistema de recollida, que convertirà 
Vic en una de les ciutats més grans 
amb aquest model, es farà de forma 
progressiva: el 2023 es començarà 
a fer als barris de Sant Llàtzer i les 
Quatre Estacions i el nucli de Sentfo-
res-La Guixa, i a partir de 2025 s’es-
tendrà a la resta de la ciutat. Tot i que 
els residus recollits selectivament 
a Vic suposen el 58,3% tot i aplicar 
un model de contenidors oberts –i 
que s’està per sobre de les exigències 
de la UE–, hi ha un estancament en 
la millora de les dades. Amb el nou 
model de recollida es confia arribar a 
percentatges superiors al 70%. Man-
lleu s’avançarà a Vic en l’aplicació 
del model, té previst fer-ho aquest 
2022, mentre que Torelló i Centelles 
aposten per un sistema innovador de 
contenidors intel·ligents per millorar 
la recollida selectiva. A Osona, hi 
ha set municipis que l’any 2019 van 
superar el 80% de recollida selec-
tiva i estan entre els que obtenen 
millors resultats de tot Catalunya. 
Són Tavèrnoles, Sant Julià, Prats, 
Folgueroles, Taradell, Sant Vicenç i 
Roda. 

L’augment del cànon 
pel tractament  

de residus obliga  
els ajuntaments  

a moure fitxa



EL TEMA NOU9EL Divendres, 31 de desembre de 20216 Resum de l’any 2021

EL MAIG, en quatre fotos

Els germans Rafel i Gabriel 
Rodenas han iniciat a la finca del 
Sunyer de Dalt de Tavertet la cria 
i engreix de la wagyu, una raça de 
vaca altament cotitzada a la gas-
tronomia japonesa.

Crien una apreciada raça  
de vaques japoneses  
en una finca de Tavertet

Una dotzena de voluntaris –elec-
tricistes, mecànics i fins i tot un 
paleta– van dos cops per setmana 
al Museu de la Torneria de Tore-
lló. Gràcies a ells, s’ha pogut arre-
glar maquinària que s’hi exposa. 

Voluntaris que arreglen 
maquinària al Museu de la 
Torneria de Torelló

El documental Balandrau, infern 
glaçat, que relata la tragèdia que 
l’any 2000 va acabar amb 10 morts 
a causa del torb, va servir per fer 
memòria d’un fet que va marcar la 
història recent del muntanyisme.

Camprodon fa memòria de la 
tragèdia del Balandrau que va 
acabar amb 10 morts

Ripoll va reunir tres expresidents 
de la Generalitat, José Montilla, 
Artur Mas i Quim Torra, en un 
acte de la plataforma Ripoll2030 
per difondre els objectius de des-
envolupament sostenible. 

Tres expresidents de la Gene-
ralitat, José Montilla, Artur 
Mas i Quim Torra, a Ripoll

Les eleccions del 14-F van portar ERC a la presidència de la Generalitat   

Un pacte de govern cuinat 
en una masia del Lluçanès 

Prats de Lluçanès

Guillem Freixa

El Soler de n’Hug, de Prats de Llu-
çanès, va ser la masia on el dissabte 
15 de maig de 2021 es va desencallar 
l’acord per formar el nou govern de la 
Generalitat de Catalunya. A la taula 
de l’eixida del mas s’hi van asseu-
re Pere Aragonès i Jordi Sànchez. 
L’entesa arribava amb una fórmula 
ja coneguda –la coalició entre Junts 
i Esquerra–, però en aquesta ocasió 
els resultats de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 14 de febrer 
donaven la presidència al grup repu-
blicà. L’entesa posava fi a tres mesos 
de negociacions entre les forces 
independentistes i aclarien un esce-
nari postelectoral força complex: a 
Catalunya, els comicis els va guanyar 
el PSC amb 654.766 vots i 33 dipu-
tats, els mateixos escons obtinguts 
per Esquerra amb 605.581 vots. Tot i 
la victòria de Salvador Illa, la manca 
de suports per afrontar la investidura 
i el creixement del vot independen-
tista –fins al 52% del cens registrat– 
situaven Pere Aragonès com el gran 
candidat a ocupar la presidència de la 
Generalitat. Ara bé, l’entesa no va ser 
fàcil com demostra el fet que calgués 
esperar tres mesos i molts estira-i-
arronses per fer encaixar l’acord. 

A diferència de Catalunya, a Osona 
i el Ripollès Junts per Catalunya va 
arrasar: el partit de Carles Puigde-
mont va obtenir en territori osonenc 
més de 27.000 vots i un 42% de quota 
electoral, i al Ripollès el 37% dels 
vots també van anar a parar a la llista  
que comptava amb l’alcalde de Ripoll, 
Jordi Munell, en els llocs capdavan-
ters. En l’anàlisi de resultats cal des-
tacar que la CUP va ser la força que 

més punts va créixer a Osona respec-
te als últims comicis al Parlament, i 
al Ripollès aquesta etiqueta va ser pel 
PSC. L’extrema dreta de Vox també 
va entrar amb força al mapa electoral 
de les dues comarques. Pel que fa a 
les decepcions, el projecte encapça-
lat per la vigatana Marta Pascal –el 
Partit Nacionalista de Catalunya– no 
va obtenir representació, mentre que 
l’escissió de Junts –el PDeCAT– tam-
bé va punxar situant-se en cinquena 
posició a Osona i el Ripollès, dues 
comarques on tenia esperança d’obte-
nir-hi bons resultats.

Un altre dels titulars que van dei-
xar les eleccions al Parlament de 
Catalunya va ser la baixa participació 
provocada per la situació de pandè-
mia però també per la desafecció 
política. A Osona va votar un 60% del 
cens, mentre que al Ripollès la dada 
es va situar en el 57%. Tot i així, la 
xifra va ser superior a la mitjana cata-
lana, que va ser del 54%. De fet, en 
les setmanes prèvies a les eleccions, 
la Generalitat va treballar un proto-
col per garantir la seguretat sanitària 
en els punts de votació. En l’àmbit 
local això es va traduir en la modifi-
cació de llocs de votació, apostant per 
espais molt grans, amb possibilitat de 
ventilació i entrades i sortides dife-
renciades. Un altre dels problemes 
als quals va caldre fer front va ser 
l’allau d’al·legacions per evitar anar 
a una mesa electoral. Malgrat totes 
aquestes situacions, la jornada es va 
desenvolupar sense incidents.

La tretzena legislatura va obrir la 
porta del Parlament a sis disputats 
d’Osona i el Ripollès: Marta Moreta 
i Ramon Espadaler (PSC), Teresa 
Jordà (Esquerra), Anna Erra i Jordi 
Munell (JxCat) i Marc Paré (En 
Comú Podem). També hi va aconse-
guir representació la moianesa Basha 
Changuerra. A banda de Jordà, que ha 
repetit com a consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural, 
fins a cinc altres càrrecs del govern 
català tenen procedència osonenca o 
ripollesa: Rosa Vestit (JxCat), escolli-
da delegada del govern a la Catalunya 
Central; Isaac Peraire (ERC), de 
Prats, director de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, o Ramon Lamiel 
(ERC), de Campdevànol, director del 
Servei Català de Trànsit, en són els 
més destacats.

Jordi Sànchez i Pere Aragonès conversant a l’eixida del mas del Soler de n’Hug, la finca familiar del polític lluçanès Isaac Peraire

Votar amb distància, 
ventilació i mascareta 

Vic La pandèmia del coronavirus 
va marcar les eleccions del 14-F. 
Per protegir els col·lectius de risc 
i garantir el dret a vot fins i tot de 
les persones positives o confinades 
es van establir franges horàries 
per accedir als col·legis electorals. 
Entre les 7 i les 8 del vespre, els 
membres de les taules es van equi-
par amb els EPI. També van ser les 
eleccions del vot per correu.
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EL JUNY, en quatre fotos

El Tona va culminar una tempo-
rada immaculada proclamant-se 
campió de Lliga de Primera Cata-
lana. Després, però, va perdre la 
promoció en un cruel desenllaç a 
l’últim instant amb la Guineueta.

El Tona es proclama campió 
de Lliga, però al final no 
assoleix l’ascens

A la plaça del Mercat i al carrer 
Major, on hi ha la major part de 
l’activitat comercial, la tapassada 
d’aigua va ser de les que va fer 
època. El resultat: botigues inun-
dades i material malmès.

Excepcional pedregada a 
Ribes de Freser que acaba 
amb comerços inundats

L’antic club nàutic de l’Sporting,
construït a principis dels anys 70
i que incloïa un luxós xalet i l’em-
barcador, és avui un espai abando-
nat. L’Ajuntament busca la fórmu-
la per recuperar l’entorn natural.

L’agonia del mític Club Nàutic 
de l’Sporting de Sant Martí 
Sescorts

L’olostenc Gil Membrado, de 13 
anys, es va convertir en el pilot 
més jove de l’Estat a competir 
en ral·lis. Va estrenar-se en una 
prova del campionat de ral·lis de 
Letònia.

Gil Membrado, amb 13 anys, 
el pilot de ral·lis més jove de 
l’Estat
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El conflicte pel preu de la llet va esclatar al juliol, amb el sector mobilitzat davant un supermercat de Vic

Ramaders en peu de 
guerra pel preu de la llet
El sector s’ha mobilitzat perquè el preu per litre que perceben no cobreix els costos

Vic/Ripoll

Isaac Moreno

En deu anys, els del període 2011-
2021, les granges de vacum de llet a 
Osona s’han reduït a gairebé la mei-
tat (de 192 a 97) i al Ripollès s’ha pas-
sat de 19 a 7. La dada va en consonàn-
cia amb l’estadística catalana: de 921 
a 490. Hi ha dos fenòmens que expli-
quen aquestes xifres: el tancament 
d’explotacions petites o familiars i la 
concentració del negoci en les més 
grans. I al darrere de tot plegat en la 
majoria dels casos hi ha el fet que la 
producció de llet ha deixat de ser un 
negoci. És a dir, que els ramaders que 
s’hi dediquen no s’hi guanyen la vida.  

La situació ha arribat aquest 2021 
a límits insostenibles que han fet 
sortir al carrer els ramaders per posar 
el focus sobre les indústries de la llet 
i la distribució com els responsables 
de la situació. Comparant els lineals 
de tres cadenes de supermercats, 
aquesta setmana, el litre de llet de 
marca blanca es podia comprar a 65 o 
66 cèntims i el de les grans marques, 
a 89 o 94 cèntims el bric de Leche 
Pascual, en funció del supermercat, 
o entre 79 i 82 cèntims el de Central 
Lechera Asturiana. No són gaire dife-
rents dels preus del litre de Llet Nos-
tra (0,92 euros) o Ato (0,89 euros). 

Aquest litre de llet al ramader li 
paguen de mitjana a uns 33,42 cèn-
tims. El preu el fixa la indústria en 
contractes de llarga durada, però 
poden haver-hi factors que redueixin 
o eliminin el marge de benefici del 
ramader. Aquest 2021 ha crescut el 
cost de l’energia i també el de les 
matèries primeres com el cereal, 
afectant directament l’alimentació 
del bestiar. Les granges no són auto-

suficients i una part important del 
pinso l’han de comprar. 

Tot plegat ha portat alguns rama-
ders a tancar la granja, vendre’s el 
bestiar i jubilar-se en alguns casos 
o buscar noves línies de negoci en 
d’altres. Rere una jubilació, volguda 
o forçada per la situació, hi ha un fac-
tor important que és que la inversió 
a l’explotació ja està amortitzada i 
posar punt final a l’activitat és més 
lesiu emocionalment que econòmica. 
Els que encara no estan en aquesta 
situació no tenen més opció que 

renegociar finançaments i crèdits 
amb el banc o integrar-se en explota-
cions més grans.

La indústria amb això també hi 
juga. A Osona hi ha dues cooperati-
ves (Plana de Vic i Vaquers d’Osona) 
que aglutinen la llet d’una quarante-
na d’explotacions per posar-la al ser-
vei de la indústria. Quan un ramader 
té prou dimensió, però, la indústria 
el va a buscar directament. Segura-
ment els preus no són els mateixos, 
però el ramader que treballa directa-
ment amb la indústria tampoc arriba 
als 37,41 cèntims que permetrien 
sufragar costos o els 40 que el sector 
consideraria just. 

És per tot plegat que aquest any el 
sector ha alçat la veu. Han fet mobi-
litzacions davant establiments de la 

cadena Mercadona o Lactalis. El pri-
mer, perquè amb un terç del mercat 
de la distribució de l’Estat espanyol 
té el poder per regular el preu de la 
llet de marca blanca, on els ramaders 
posen el focus; i el segon, perquè 
domina la indústria làctia espanyola i 
envasa bona part del mercat de marca 
blanca. La marca blanca enguany no 
baixa dels 60 cèntims i els ramaders 
han aconseguit apujar un parell de 
cèntims el preu que perceben, preu 
que encara queda lluny dels costos 
i del benefici, principi elemental de 
qualsevol negoci.

La consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Teresa 
Jordà, anunciava a principis de 
desembre en una visita a Osona que 
la Generalitat fixarà un índex de 
referència per calcular els costos de 
producció i compensar de forma justa 
els ramaders. L’eina serà d’obligat 
compliment per als signants del codi 
de bones pràctiques promogut per la 
mateixa Generalitat fa tres anys. Fal-
tarà veure qui s’hi compromet i més 
tenint en compte que la Llei de la 
Cadena Alimentària queda lluny de 
les expectatives del sector. Mentres-
tant, Jordà anunciava dues mesures 
més: crèdits per als ramaders d’entre 
15.000 i 50.000 euros d’un fons total 
de 10 milions i amb els interessos 
sufragats pel departament, i la crea-
ció d’un institut que promocionarà la 
llet i els seus derivats, però des d’un 
vessant científic i incidint en per què 
són aliments saludables i sosteni-
bles.

Tot perquè el vacum de llet con-
tinuï essent una activitat real a 
Catalunya i que el mercat no hagi de 
tendir a la importació, tal com vatici-
na més d’una veu del sector. 

La Generalitat fixarà 
un índex de referència 

per compensar de 
forma justa els 

ramaders 
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EL JULIOL, en quatre fotos

Els 75 anys del concurs que aple-
gava el món cultural resistent al 
franquisme es van commemorar 
amb els bisbes de Vic i Urgell i 
l’abat de Montserrat en un acte 
d’homenatge a Joan Triadú.

Cantonigròs fa memòria del 
75è aniversari del concurs 
literari

Ribes va celebrar la primera edi-
ció de la Festa de l’Estiueig reme-
morant la inauguració del passeig
Àngel Guimerà. Una exposició
recorda també el fotògraf austríac
Adolf Zerkowitz.

Ribes de Freser reviu amb una 
festa l’estiueig de principis 
del segle XX

Després de l’adeu de Prysmian, 
Electro-Jet va comprar l’extens 
solar del Cordó amb la idea de 
mantenir-hi l’activitat industrial 
amb un projecte innovador: la 
construcció d’helicòpters.

Anuncien una factoria d’heli-
còpters a les naus del Cordó 
de Manlleu

Canvi a la direcció del Consorci 
Hospitalari de Vic (CHV): Sara 
Manjón, que entre el 2016 i el 
2019 ja va ser directora de Recur-
sos Humans del CHV, agafa el 
relleu de Pere Soley a la gerència.

Sara Manjón relleva Pere 
Soley com a gerent del Con-
sorci Hospitalari

Vic/Ripoll

Guillem Rico

Després del revulsiu que suposa 
per a molts ajuntaments el canvi de 
mandat amb les campanyes electo-
rals i alguns canvis de govern, aquest 
2021 havia de ser el de l’equador, en 
què les aigües estan calmades i els 
projectes inicials fan un tomb per 
començar-se a veure plasmats. La 
tranquil·litat hi ha estat a la majoria 
de municipis –s’han produït crisis 
a Santa Eulàlia i Setcases, la segona 
encara per tancar– però hi ha hagut 
canvis en quatre alcaldies, algun 
d’inesperat i d’altres ja pactats des de 
feia temps. Un cas sobrevingut va ser 
el de les Masies de Voltregà. A prin-
cipis de juny el veterà alcalde Sergi 
Vilamala (Sumem-CP) anunciava la 
seva renúncia després de 18 anys al 
càrrec, encara que continuarà com 
a regidor fins al 2023. Els motius, la 
incompatibilitat laboral, que feia que 
avancés un parell d’anys el final de la 
seva carrera política i passés la vara 
a qui havia portat el pes del consis-
tori, Verònica Ruiz, que es convertia 
setmanes després en la primera 
alcaldessa del poble. Ella havia estat 
el desllorigador, juntament amb el 
portaveu de JxCat, Gil Codina, per 
segellar el pacte entre les dues for-
macions i acabar així amb anys de 
disputes polítiques al poble.

Ruiz és una de les quadre dones 
que s’han posat al capdavant de con-
sistoris aquest any. La primera que 
va assumir la nova responsabilitat 
el 2021, però, va ser Laia Martínez 
(IpP-AM), que rellevava la també 
republicana Núria Pérez a l’Ajun-
tament de Pardines després de cinc 
anys i mig al càrrec i que abandonava 
per motius personals i professionals. 
Martínez, que es va estrenar com a 
regidora el 2019, amb 25 anys es con-

(JxCat) passava a ser la tercera per-
sona que encapçala el consistori 
aquest mandat i ho feia provinent de 
l’oposició. Substituïa Pere Carrera, 
que havia rellevat l’anterior alcalde, 
Joan Dordas, després de la seva mort 
el 2020, i que ara per motius profes-
sionals plegava. Cornellà, de fet, no 
havia obtingut prou vots per entrar 
com a regidora en les eleccions del 
2019, però va accedir-hi després de la 
renúncia d’un altre regidor. Cornellà 
ha assumit el càrrec amb la voluntat 
de continuar els projectes engegats.

On no hi ha hagut el relleu previst 
fruit del pacte d’inici de mandat ha 
estat a Sant Quirze. Joan Mendo 
(ERC) va renunciar al gener per 
motius personals a rellevar el cupai-
re David Solà (CUP), una mostra de 
bona entesa entre els dos grups.

En d’altres municipis més grans 
també hi ha hagut canvis en els regi-
dors. A Torelló plegaven la cap de 
llista i el número 2 de JxCat, Neus 
Codina i Sebastià Raurell. La primera, 
per motius personals i el segon, per 
no entrar en conflicte amb el número 
3, Jordi Rosell, per rellevar l’antiga 
portaveu. A Vic, després de l’estiu ple-
gava la regidora de Cultura, Turisme i 
Habitatge, Susagna Roura (JxCat), en 
ser nomenada directora general d’Exe-
cució Penal a la Comunitat i de Justí-
cia Juvenil. En el darrer ple de l’any la 
substituïa Anna Alemany, número 16 
de la llista, el mateix dia en què prenia 
possessió Albert Palou, que relleva-
va Sandra Quílez al grup municipal 
d’ERC. També a Vic, dins del grup de 
Capgirem Marc Camacho havia agafat 
el relleu a Pere Freixa al mes de juliol. 

Aquests no seran els darrers can-
vis abans d’acabar el mandat. A 
Montesquiu, per exemple, Nuri Soler 
(SM-Amunt) serà la tercera alcaldessa 
des del 2019, ja que tal com està pac-
tat substituirà Jaume Romeu (JxCat).

Quatre dones han entomat, a l’equador de la legislatura municipal, les alcaldies de les 
Masies de Voltregà, Campelles, Pardines i Lluçà; el 2022 es preveuen més canvis

Relleus a mig mandat polític
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Judit Cornellà és la tercera alcaldessa del mandat a CampellesL’històric Sergi Vilamala va passar la vara a Verònica Ruiz al juliol
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Glòria Colom va rellevar Eva Boixadé a l’alcaldia de Lluçà al juliolLaia Martínez, l’alcaldessa més jove, agafa el relleu a Núria Pérez a Pardines

vertia així en una de les alcaldesses 
més joves de Catalunya. 

Un altre traspàs de vara entre dues 
dones ha estat el de Lluçà, al juliol. 
Aquest estava pactat des de principi 
de mandat i de fet era una de les con-
dicions que havia posat Eva Boixadé 
(PpLSE-AM) per encapçalar la llista 
republicana de nou –ja havia estat 
alcaldessa entre el 2003 i el 2015–. 
Així Glòria Colom, també nova en 
política aquest mandat, ha entomat 
les regnes després d’un relleu que 
han anat fent de forma gradual.

L’altre canvi ha estat a Campelles, 
on també al juliol Judit Cornellà 

Crisis als governs de 
Santa Eulàlia i Setcases
Santa Eulàlia/Setcases Les rela-
cions personals en els equips poden 
generar tensions als consistoris. És 
el cas de Santa Eulàlia i Setcases. 
Aquest fet va provocar que més de 
la meitat del govern –cinc dels nou 
electes– renunciés en bloc a princi-
pis d’octubre. El motiu, les formes 
diferents d’entendre la política 
entre ells i l’alcalde, Txevi Rovira 
(IpR-AM). En un municipi en què 
hi havia només una sola llista elec-
toral, l’alcalde ha hagut d’anar a 
buscar a fora tres dels substituts. 
A Setcases la crisi de govern es va 
obrir a la primavera. L’alcaldessa, 
Anna Vila (ERC), es quedava sola 
governant en haver perdut els dos 
regidors que governaven amb ella 
per desavinences. Vila, que va assu-
mir l’alcaldia el 2017 després de la 
moció de censura al socialista Car-
los Fernández, podria perdre el càr-
rec abans de les properes eleccions, 
ja que la resta de regidors estudien 
fer-la fora.
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Fundat per Elena Tova, el san-
tuari acull tot tipus d’animals 
de granja que consideren que 
són explotats i que són víctimes 
del consum de carn. Els cuiden 
voluntaris. 

Visita al santuari El Hogar 
Animal, instal·lat en una finca 
de l’Esquirol

Després de deixar-se veure al 
refugi de Coma de Vaca, el llop va 
tornar a fer acte de presència al 
Ripollès: dos excursionistes se’l 
van trobar de cara mentre esmor-
zaven al camí del Puigmal. 

Veuen dues vegades en 
només quinze dies el llop  
al Ripollès

El bisbe de Vic, Romà Casanova, 
gestiona transitòriament el bisbat 
de Solsona després que el seu 
bisbe, Xavier Novell, anunciés 
la renúncia que, com es va saber 
després, obeïa a motius amorosos.

El bisbe de Vic es fa càrrec de 
la diòcesi de Solsona després 
del sorprenent  ‘cas Novell’

Després que els lladres fessin net 
al local d’assaig del grup de versi-
ons Paracaigudistes Acústics a la 
fàbrica de Borgonyà els veïns es 
van organitzar per fer guàrdia i 
evitar que hi tornessin. 

Veïns de Borgonyà fan guàr-
dia per evitar més robatoris

L’AGOST, en quatre fotos

 Vic

Esther Rovira

Va ser un fet històric, únic, sense pre-
cedents. El triplet aconseguit pel Bar-
ça amb la Copa de la Reina, la Lliga i 
la Champions League va ser una fita 
insòlita en el futbol femení estatal, 
que ha acabat comportant reconeixe-
ments internacionals, entre els quals 
la pilota d’or. La gesta va tenir, a més 
a més, empremta osonenca de la mà 
de la jugadora de Borgonyà Bruna 
Vilamala, que va disposar de molts 
minuts i va contribuir als èxits del 
grup amb diversos gols al llarg de la 
campanya tot i ser el seu primer any 
de dinàmica amb el primer equip. 
“El més important és l’impacte que 
ha tingut en moltes nenes que han 
començat a jugar a futbol però també 
en altres esports com hem vist recent-
ment amb la visibilitat del Mundial 
d’handbol femení. Jo mai m’havia 
trobat tantes nenes en campus com 
aquest estiu i esperem que no pari de 
créixer”, assegura Vilamala, que jus-
tament per això reclama “més suport 
a tot l’esport femení” i també que “els 
mitjans de comunicació vegin que pot 
tenir el mateix ressò que el masculí”. 

La fita ha estat, sens dubte, una de 
les més remarcables en l’àmbit espor-
tiu d’aquest 2021 que acaba però no 
l’única. La pilot resident a Seva Laia 
Sanz va conquerir el seu catorzè mun-
dial de trial i el sisè d’enduro en el 
retorn a les dues disciplines i va con-
firmar-se així com la millor pilot de la 
història amb un total de 20 títols.

Un altre dels noms propis de l’any 

és el de l’esquiadora de Calldetenes 
Marta Garcia, que va signar la seva 
millor actuació a la Copa del Món 
d’esquí de muntanya. Va acabar sego-
na en la modalitat d’esprint, la seva 
especialitat, i per primera vegada va 
pujar al podi de la general combinada 
com a tercera classificada. Tampoc 
ha passat desapercebut l’any de la 
folguerolenca Marta Molist, que es 
va consagrar com una de les atletes 
referents en curses de muntanya a 
escala mundial amb una victòria a la 
CCC de l’Ultra Trail del Montblanc 
després de proclamar-se campiona 
d’Espanya de curses ultra.

Els de Vilamala, Sanz, Garcia i 
Molist són només alguns dels noms 
d’esportistes d’Osona i el Ripollès 
que han destacat al llarg del 2021, 
però cal afegir-n’hi d’altres com els 
de les atletes de muntanya d’Ogassa 
i Vic Clàudia Tremps i Anna Comet, 
l’escaladora de Torelló Aida Torres, 
l’esquiadora de Ribes de Freser Núria 
Pau o la pilot de motos afincada a 
Sant Julià de Vilatorta Mireia Badia, 
per destacar-ne alguns més d’indivi-
duals, mentre que en esports d’equip 
el Martinelia CP Manlleu va aixecar 
la Copa de la Reina d’hoquei patins i 
les seves jugadores Anna Casarramo-
na, Anna Ferrer i Ona Castellví van 
ser també campiones d’Europa de 
seleccions.

Ja en les últimes temporades però 
especialment aquest 2021 l’esport 
femení ha demostrat que l’únic que 
li calen són recursos. Els èxits, des-
prés, són només qüestió de temps. De 
talent és ben evident que n’hi ha.

Acaba el cicle gloriós del 
Voltregà amb la retirada 
de Motxa Barceló

Sant Hipòlit de Voltregà El gran 
referent de l’esport femení de 
les últimes dècades, el Club Patí 
Voltregà, va acomiadar aquest any 
l’última integrant de l’equip que 
més títols ha aconseguit en la his-
tòria del club i també de l’hoquei 
patins. Cristina Barceló, més cone-
guda pel seu sobrenom esportiu de 
Motxa, va decidir penjar els patins 
als 33 anys i amb ella es va tancar 
inevitablement un cicle gloriós. 
Barceló va marxar amb sis Copes 
d’Europa, cinc OK Lligues, quatre 
Copes de la Reina i un Mundial i 
un Europeu amb la selecció estatal. 

El triplet històric del primer equip femení del Barça de Bruna Vilamala ha anat 
acompanyat d’altres èxits de primer nivell d’osonenques i ripolleses en diversos esports

Temporada de campiones

A dalt, Bruna Vilamala, Laia Sanz i Marta Molist i a baix, el Club Patí Manlleu i Marta Garcia
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Amb la presència fins i tot dels 
armats de la processó de Setmana 
Santa, la vall de Camprodon va 
acomiadar mossèn Josep Sala, que 
passa a ser rector a Ripoll, en un 
emotiu i multitudinari acte. 

Emotiu acte de comiat al 
rector de Camprodon Josep 
Sala, que se’n va a Ripoll

El Grup d’Anellament 
Calldetenes-Osona (GACO) va 
començar a anellar voltors el 
2011. Des de llavors n’ha anellat 
gairebé 3.700; els últims 43, al 
setembre a l’abocador d’Orís.

El GACO gairebé anella 4.000 
voltors a Osona en una dèca-
da

Adrià Preseguer, un noi de
Taradell de 21 anys que té
paràlisi cerebral, va pujar per 
primera vegada al Matagalls grà-
cies a una cadira especial i la col-
laboració de 180 voluntaris.

L’Adrià, un noi de Taradell 
amb paràlisi cerebral, puja 
per primer cop al Matagalls

Sis anys després que l’empresari 
nord-americà Brad Call plantés 
els primers ceps a Mas Clarella, a 
Santa Maria de Besora, van sortir 
al mercat les primeres ampolles 
de vi.

Surt al mercat el primer vi  
del projecte de Brad Call  
a Santa Maria de Besora

EL SETEMBRE, en quatre fotos

Vic

Guillem Rico

Les plaques solars hauran de comen-
çar a ser quelcom habitual en els 
paisatges d’Osona i el Ripollès. Això 
els ajuntaments i molts ciutadans ho 
tenen clar, ja que saben que per fer 
la transició energètica, i més en un 
moment d’emergència climàtica, no 
n’hi haurà prou amb posar plaques 
solars a les teulades. L’alerta a finals 
del 2020 de peticions per fer macro-
projectes de parcs solars per part de 
grups inversors de fora amb models 
que tenien poc en compte el territori, 
segons deien els alcaldes i alcaldesses 
dels pobles on els volien instal·lar, ha 
fet avançar en l’elaboració d’un pla 
pioner a Osona per definir com s’ha de 
fer aquest canvi de model energètic. 
Es tracta del pla Osona EcoTransi-
ció40%, que vols ser exemple i té la 
voluntat de disminuir les emissions de 
diòxid de carboni fins a un 42% en els 
propers sis anys.

A principis de gener des de Manlleu, 
Torelló i l’Esquirol celebraven que 
la ponència ambiental desestimés la 
petició per fer un parc solar de 432 
hectàrees entre els tres municipis, que 
suposava una superfície més gran que 
el nucli urbà de Manlleu. Els mesos 
posteriors, altre cop Manlleu, Orís, 
Gurb, Malla, Taradell i més tard San-
ta Eugènia i Sant Pere rebien també 
propostes que no veien clares. Fins 
llavors, la ponència ambiental només 
havia autoritzat a fer un parc de 46 
hectàrees a Folgueroles i tres petites 
instal·lacions de 3 hectàrees a Tona, 
Prats i Olost. En total, les peticions 
eren per a 737 hectàrees a Osona, de 
les quals en descartar el de Manlleu, 
Torelló i Malla es reduïen a la meitat. 
La resta, però, va quedar aturada amb 
el procés de modificació del decret 
d’energies renovables de la Gene-

ralitat per regular aquesta transició 
energètica amb la intenció de facilitar 
els tràmits per instal·lar petits parcs 
de generació d’energia fotovoltaica, 
de fins a 5 MW, o fomentar l’autocon-
sum. 

De fet, com han apuntat en diverses 
ocasions des del Consell Comarcal 
d’Osona, els ajuntaments i l’Agència 
de l’Energia d’Osona, el nou decret 
va en la línia del treball que ells ja 
van aprovar a inicis d’any, aquest pla 
d’ecotransició. En aquest document, 

es preveuen 25 actuacions en cinc 
línies de treball: l’energia tèrmica, 
l’elèctrica, la mobilitat, les comunitats 
energètiques i altres actuacions com-
plementàries. Tot plegat suposarà una 
inversió de 818 milions d’euros, dels 
quals el Consell Comarcal preveu que 
350 siguin subvencionats. Una de les 
principals accions que es plantegen és 
la creació de 50 parcs solars que pro-
dueixin 5 MW i que ocupin un màxim 
de 10 hectàrees, tots promoguts per 
ens i entitats locals. En el mateix 
àmbit d’actuació també hi entrarien 
50 programes d’ecopolígons amb 2,5 
MW de mitjana i mesures d’estalvi 
energètic industrial. En aquest sentit, 
també s’ha posat com a deures als 
ajuntaments plantejar en quins punts 
del seu municipi es poden fer aquests 
petits parcs solars per generar menys 
impacte. Al pla també es plantegen 15 
xarxes de calor com la tèrmica de Sant 
Pere i creuen que tot plegat pot gene-
rar fins a 1.700 llocs de treball.

Paral·lelament, els ajuntaments ja 
instal·len fotovoltaiques a les teulades 
dels edificis municipals i escoles amb 
la voluntat que siguin autosuficients 
i cedir-ne part del sobrant a les comu-
nitats energètiques locals. Aquí també 
hi ha un factor social, i per exemple 
del que generen les plaques que s’han 
instal·lat a la teulada de l’edifici del 
Sucre, la seu del Consell, es destina 
una part a famílies vulnerables. 

A tot això s’hi sumen iniciatives per 
part d’empreses i d’altres públiques 
com la voluntat de l’Ajuntament de 
Sant Quirze, que fa passos per poder 
remunicipalitzar les minicentrals 
hidroelèctriques perquè l’energia que 
s’hi genera reverteixi al poble.

Tot plegat perquè, com diu la jove 
ecologista Greta Thunberg, estem 
enmig d’una emergència climàtica i 
hem de començar a tractar aquesta 
crisi com a crisi.

L’allau de propostes per fer parcs solars de grans dimensions amb un model que no 
comparteixen els pobles ha fet avançar en un pla pioner d’ecotransició a Osona

Un pas endavant cap a la 
transició energètica

Primeres comunitats 
energètiques
Balenyà/Sant Pere/Olost El pla 
d’Ecotransició40% que ha impul-
sat el Consell Comarcal d’Osona 
preveu la creació de 50 comunitats 
energètiques a la comarca, a cada 
municipi. Els darrers mesos ja se 
n’han començat a crear a Sant Pere, 
Balenyà, Sant Julià, Santa Eulàlia o 
Olost. La idea és impulsar la instal-
lació de plaques fotovoltaiques i 
compartir l’energia. Per exemple a 
Sant Pere (a la foto, la presentació 
de la cooperativa energètica) plan-
tegen un projecte de teulades solars 
de consum compartit en què l’Ajun-
tament hi posa les que són munici-
pals. Això suposarà un estalvi per 
als membres de la comunitat.
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Plaques solars a la teulada de la llar d’infants de Balenyà
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e

Txevi Buigas, acusat de terroris-
me a l’operació Judes, no va decla-
rar davant del jutge instructor en 
l’últim pas abans d’arribar al judi-
ci. Va rebre el suport d’unes 150 
persones davant del jutjat.

Desenes de persones 
acompanyen Txevi Buigas, 
investigat per terrorisme

L’Ajuntament va inaugurar final-
ment la subcomissaria de la Guàr-
dia Urbana al carrer Virrei Avilés. 
Era un deute pendent per la pro-
mesa de feia anys que el barri tin-
dria més presència policial.

Inaugurada la subcomissaria 
de la Guàrdia Urbana al barri 
del Remei a Vic

Regidor de Vic entre 1979 i 1995 
i alcalde de 1995 a 2007, Jacint 
Codina va morir als 78 anys. Per-
sona de fortes conviccions cristi-
anes, deixa un important llegat a 
la ciutat.

Dol a Vic per la mort de Jacint 
Codina, que va ser alcalde 
entre 1995 i 2007

Amb motiu del 10è aniversari, 
ACVic va organitzar, en quatre 
espais, una exposició de Manel 
Esclusa, un referent de la fotogra-
fia artística que passarà a la histò-
ria de l’art contemporani. 

Exposició de Manel Esclusa 
amb motiu del 10è aniversari 
d’ACVic

L’OCTUBRE, en quatre fotosLes arts escèniques han tornat a la pràctica normalitat durant el 2021

L’any en què va emergir la 
creativitat del confinament

també s’havia gestat d’una manera 
semblant, fins i tot amb les tres ger-
manes separades. “No ens vam poder 
trobar tot el grup fins més endavant”, 
explicava Edna Sey. Però no només 
en música: la clown vigatana Montse 
Galobardes va preparar el seu primer 
espectacle per a adults, Migo misma, 
que aquest any ha estat girant, tre-
ballant en línia amb l’argentí Walter 
Velázquez, que li dirigia el muntatge. 
El 2021 ha estat l’any en què han sor-
git projectes que la pandèmia havia 
interromput quan ja estaven a punt 
de sortir, com el cinquè disc de Joa-
na Serrat, Hardcore from The Heart, 
que ja havia gravat a Texas abans de 
la pandèmia. Als Pelat i Pelut els va 
passar el mateix amb el seu disc de 
debut, Flor al cul. S’ho van agafar 
amb humor i als agraïments del disc 
hi van posar la covid perquè els va 
permetre arrodonir la feina. 

Ramon Ferrer, programador de 
L’Atlàntida de Vic, constata que el 
confinament es va traduir en les 
arts escèniques “en una efervescèn-
cia de projectes nous”. I no només 
això, sinó en “una disposició, tant 
per part d’artistes com de públic”, 
per a nous projectes, més arriscats. 
A principis d’any, encara costava de 
vèncer algunes pors, però a poc a poc 
va anar pujant l’assistència i es va 
percebre, fins i tot, “una alegria de 
viure, de disfrutar de la cultura”. La 
temporada 2021-2022 va començar 
amb normalitat gairebé total: “En la 
programació no hem actuat amb la 
mentalitat d’estar en temps de pan-
dèmia”, explica. I el públic va tornar a 
omplir les sales al cent per cent d’afo-
rament... almenys fins que ha arribat 

la variant òmicron.
Però no només han estat les arts 

escèniques. Per a la feina solitària 
dels escriptors, el confinament va 
ser també una oportunitat per tirar 
endavant projectes. Com l’escriptor 
vigatà Gerard Guix, que es va abocar 
en el seu retorn a la novel·la després 
d’uns anys de silenci, La meva tempo-
rada a l’infern, que va sortir a la llum 
la tardor passada. “La proposta me 
la va fer l’editora el gener de 2020”, 
explicava al programa Quatre parau-
les d’EL 9 TV. Si hi afegim també els 
llibres que ja estaven escrits abans i 
van quedar congelats durant el 2020 
(com Barcelona demà o aquesta tarda,  
debut literari del periodista rodenc 
Francesc Soler), ha estat també un 
any de moltes novetats editorials. 
“La pandèmia també s’ha notat en els 
gèneres”, diu Montse Ayats, directora 
d’Eumo Editorial. No seria el cas dels 
dos exemples anteriors, però sí que 
han sorgit propostes “d’obres basades 
en la reflexió i l’experiència” dels 
moments passats en la pandèmia. Els 
editors se’ls miren amb precaució: 
“Poden ser interessants per a un 
mateix, però que tinguin transcen-
dència?”. La primera convocatòria 
del premi Ricard Torrents d’assaig va 
sorprendre per la quantitat d’origi-
nals presentats, gairebé quaranta. I 
va guanyar el metge Albert Altés amb 
Som virus, per al qual es va acabar de 
documentar durant el confinament, 
tal com va explicar ell mateix. L’any 
2021 sí que ha confirmat una ten-
dència positiva: l’augment de lectors 
durant la pandèmia. “Sembla que el 
2021 serà millor que el 2019 i tot”. 
Ara caldrà veure si es mantenen. 

Vic

Jordi Vilarrodà

Oques Grasses, el grup osonenc amb 
més projecció nacional en aquest 
moment, va veure com l’any 2020 
s’estroncava la gira del seu disc Fans 
del sol. De cop i volta, l’atapeïda agen-
da de concerts d’aquella primavera i 
estiu es va buidar. El líder del grup, 
Josep Montero, ho explicava així a EL 
9 NOU: “En què podem decidir algu-
na cosa nosaltres, enmig d’aquesta 
incertesa? I l’únic que podíem decidir 
era fer un disc o no. I que qualse-
vol novetat ens agafés treballant, 
no esperant asseguts”. Dit i fet: va 
muntar un petit estudi a casa seva, a 
Muntanyola, i allà es va gestar A tope 
amb la vida, el cinquè disc d’Oques 
Grasses que el maig passat va sortir a 
la llum.   

El cas d’Oques Grasses és un bon 
exemple del que ha estat aquest any, 
tot i els matisos que ha portat la 
variant òmicron al final: una represa 
progressiva de la cultura després del 
sotrac immens que es va produir amb 
l’esclat de la pandèmia, i l’emergèn-
cia de molts projectes que es van ges-
tar durant aquell parèntesi forçat de 
2020. En el món de la música, en què 
la tecnologia permet ara tenir bons 
estudis casolans i treballar a distàn-
cia, hi ha més exemples. Com Ciuret, 
el primer disc en solitari del bateria 
Toni Serrat, que va gravar a casa i 
treballant a distància amb aportaci-
ons del músic britànic Joe Harvey-
White i el productor nord-americà 
Ted Young. O el del tercer disc de 
The Sey Sisters, We Got You Back, 
que va sortir al mes de maig i que 

Cabró Rock, el primer gran festival 
Vic Els grans festivals són els únics que no han reprès 
la normalitat en el 2021. El Clownia de Sant Joan de les 
Abadesses o el Bioritme de Vilanova de Sau no han tor-
nat. I el primer ja s’ha donat per acabat amb la dissolució 
de Txarango, el grup que l’impulsava. Tampoc va tornar 
en el format habitual el Cantilafont, el festival itinerant 

del Lluçanès. L’excepció va ser el Cabró Rock: els dies 11 
i 12 de juny, es va celebrar la primera edició d’aquest fes-
tival en un nou escenari, el de la zona esportiva de Vic. 
El concert d’Oques Grasses (a la fotografia) el van seguir 
prop de tres mil espectadors. El mateix escenari es va 
utilitzar al setembre per als concerts de gran format del 
MMVV, que també va retornar a la presencialitat. 
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EL NOVEMBRE, en quatre fotos

Consternació a Ripoll per l’assassi-
nat d’una dona de 46 anys a mans 
del seu fill. L’autor del crim, que 
inicialment es va fer escàpol, va ser 
detingut l’endemà. L’Ajuntament 
va decretar dia de dol oficial.

Una dona de 46 anys, 
assassinada pel seu fill  
a Ripoll

Envoltat de nombroses personali-
tats, el publicista Lluís Bassat va 
ser investit dijous doctor honoris 
causa per la UVic-UCC. Bassat va 
repassar la seva trajectòria profes-
sional apel·lant als valors.

El publicista Lluís Bassat, 
nomenat doctor ‘honoris cau-
sa’ a la UVic-UCC

Pluja d’elogis de crítica i públic a la 
directora de cinema de Malla Clara 
Roquet per l’estrena del seu pri-
mer llargmetratge, Libertad, que a 
més serà candidat a sis dels premis 
Goya de 2022. 

Pluja d’elogis a la directora de 
cinema de Malla Clara Roquet 
per la pel·lícula ‘Libertad’

Per primera vegada en la seva 
història recent, el Museu Episco-
pal de Vic té un director que no 
és eclesiàstic. Oriol Picas relleva 
Josep Maria Riba, que estava en el 
càrrec des de l’any 2004.

Oriol Picas, primer seglar al 
capdavant del Museu Episco-
pal de Vic

L’equipament ha suposat per Vic una inversió inicial d’1,2 milions

El Vicpuntzero o la decidida 
aposta pel turisme cultural

conformar-se amb un volum determi-
nat de visitants promou accions com 
l’obertura al públic de l’antiga ferre-
ria de Can Rovira o el futur accés al 
castell, per tal d’atreure nous perfils 
d’un públic més compromès i menys 
estacional. També són bons exemples 
de noves propostes turístiques amb 
valor afegit les tres rutes ludificades 

per descobrir el patrimoni militar 
que atresora la vall de Camprodon; 
el procés de museïtzació del Molí, 
per posar en valor el patrimoni rela-
cionat amb l’aigua de Campdevànol, 
o els intents de Tona per recuperar 
la memòria vinculada al passat dels 
balnearis. El turisme cultural té camp 
per córrer.

Vic

Miquel Erra

Vic ha fet aquest any un salt qualita-
tiu endavant en l’àmbit del turisme, 
considerat durant anys l’eterna assig-
natura pendent de la ciutat. Ho ha 
fet aprovant un pla específic i posant 
en marxa el Vicpuntzero, un equipa-
ment cridat a esdevenir la punta de 
llança en l’objectiu de projectar Vic 
com a destí d’un turisme cultural i 
de qualitat. L’espai, ubicat a l’entorn 
de l’església de la Pietat, va obrir les 
portes per Sant Jordi i en aquests 
primers mesos ja ha registrat més de 
2.000 visites de pagament.

Vic no ha estat mai una ciutat 
pròpiament turística. Però tots els 
agents implicats coincidien que té 
patrimoni suficient per projectar-la 
com a tal. Li faltava, però, algun ele-
ment que actués d’esquer, de fil con-
ductor, més enllà del potencial espe-
cífic que pugui tenir el MEV Museu 
de l’Art Medieval. Des de l’Ajun-
tament es va pensar primer en la 
figura de Sert, però aconsellats pels 
mateixos tècnics de la Generalitat i la 
Diputació es va reorientar el projecte 
per situar, al centre de la diana, els 
2.000 anys d’història que atresora la 
ciutat. I precisament, un dels espais 
físics que concentra part d’aquesta 
història és l’illa de la Pietat, la que 
conformen aquest temple, l’antic cas-
tell dels Montcada i el Temple Romà. 
Un triangle idoni per esdevenir el 
punt zero d’aquest recorregut bimil-
lenari a través de l’art. 

El gener de 2019 van començar 
les obres d’aquesta primera fase, 
valorada en 1,2 milions d’euros –una 
tercera part dels quals finançada amb 
fons Feder–, centrada bàsicament a 
l’antiga Capella Fonda de la Pietat, 
l’entorn de la qual concentra des de 
la petja romana fins a la barroca, pas-
sant pel Vicus medieval. La inaugu-
ració va tenir lloc el passat 23 d’abril, 
Sant Jordi, i aquest 2022 s’abordarà 
la segona fase del projecte. Potenciar 
el turisme cultural i de qualitat és el 
gran objectiu que es marca el primer 
Pla estratègic de turisme de Vic, 
aprovat el mateix mes d’abril, per 
unanimitat.

Presentar la cultura i el patrimoni 
com a trets diferencials és un dels 
reptes que s’han marcat diversos 
municipis d’Osona i el Ripollès. 
Conscients que l’actual context de 
pandèmia ha revaloritzat la demanda 
d’un turisme de proximitat, hi ha ini-
ciatives en marxa per fomentar una 
oferta de qualitat per a una deman-
da de qualitat; impulsar una millor 
distribució de l’activitat turística, o 
evitar la concentració d’un turisme 
de masses en punts molt concrets de 
cada territori. N’és un bon exemple el 
cas de Rupit, un dels pobles turístics 
per excel·lència, que més enllà de 

L’antiga Capella Fonda és el punt neuràlgic de la visita, amb un espectacular ‘videomapping’
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El problema de la massificació
Vilanova de Sau El turisme pot arribar a ser un problema si es concentra 
de forma incontrolada en determinats paratges naturals, sobretot quan tam-
bé va lligada a fets incívics. Municipis com els del Collsacabra, Vilanova de 
Sau o Queralbs, per l’accés a Fontalba, s’han vist obligats a posar en marxa 
iniciatives per regular l’accés de vehicles. També a Gurb han hagut de posar 
ordre a l’allau de persones que pugen al castell.
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EL DESEMBRE, en quatre fotos

El veí de Camprodon Xavier Coll·
boni, de 48 anys, expert excursi·
onista i exregidor, va morir a la 
Vall d’Hebron després de veure’s 
sorprès per un sobtat episodi de 
mal temps a Ulldeter. 

Dos dies de dol a Camprodon 
per la mort d’un excursionista 
atrapat pel mal temps 

L’escultor i forjador d’Alpens 
Enric Pla Montferrer és l’autor de 
la corona de dotze estels instal·
lats a la torre Mare de Déu, l’úl·
tima que s’ha acabat a la Sagrada 
Família.

Estels de la Sagrada Família 
fets al taller d’Alpens d’Enric 
Pla Montferrer

Després de l’aturada de l’any pas·
sat per la pandèmia, el 25è Mercat 
Medieval de Vic va tornar a atreu·
re 300.000 visitants; i la Fira de 
l’Avet d’Espinelves, en la seva 40a 
edició, més de 75.000.

Tornen les multituds al Mer-
cat Medieval de Vic i a la Fira 
de l’Avet d’Espinelves

La sort va passar de llarg d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès pel que 
fa a la loteria de Nadal. Només 
Camprodon va pessigar una sèrie 
del cinquè premi i l’administració 
número 1 va repartir 60.000 euros.

La loteria de Nadal només 
esquitxa Camprodon amb 10 
números d’un cinquè premi  

El Pla de Rodalies posa dates i concreta accions per a la millora de l’R3 

Un full de ruta per al 
desdoblament del tren

Vic

Guillem Freixa

El 2021 va començar amb un fet 
rellevant per avançar en la històrica 
demanda d’aconseguir el desdobla·
ment de l’R3. L’Estat espanyol va 
presentar el Pla de Rodalies, un docu·
ment que recull i posa data a totes les 
accions i inversions a desenvolupar 
en el servei ferroviari a Catalunya 
durant la propera dècada. Tot i l’es·
cepticisme inicial per part de la soci·
etat catalana així com del govern de 
la Generalitat –no és el primer Pla de 
Rodalies que es crea i els anteriors 
van acabar caducats en un calaix–, 
des del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) 
–i en concret des de la coordinació a 
càrrec de Pere Macias–, es va posar 
l’accent en el fet que es tractava d’un 
full de ruta “molt pautat”, i amb actu·
acions “realistes”. En aquest sentit, el 
full de ruta es divideix en dos quin·
quennis, i les grans intervencions 
en l’àmbit d’Osona i el Ripollès es 
concentren en el període 2026·2030: 
ha de ser en aquests cinc anys quan 
s’executi el desdoblament del tram 
entre Vic i Centelles.

Tot i això, i aquest és un fet dife·
rencial respecte d’anteriors promeses 
de millora de l’R3, en els propers 
anys ja s’han de veure actuacions que 
haurien de tenir un efecte positiu en 
el desenvolupament de la línia. I així 
s’està produint. Al Vallès Oriental, 
per exemple, l’Estat va licitar al mes 
de juliol el primer tram de desdo·
blament entre Parets i la Garriga. 
Amb un pressupost de 74 milions 
d’euros, aquest tràmit suposa un 
punt d’inflexió després de dècades 
de reivindicació. Pel que fa a Osona, 
s’està a l’espera d’executar·se un des·
doblament parcial d’1,1 quilòmetres 

just a la sortida de l’estació de Vic 
en sentit Barcelona, una actuació 
que hauria de permetre augmentar 
la capacitat de la via en un 14%. La 
gran notícia, però, cal buscar·la en 
els tràmits administratius, ja que 
aquest desembre es va posar a licita·
ció el projecte per redactar l’estudi 
informatiu del tram entre Centelles i 
Vic. Aquest procediment, poc vistós, 
és imprescindible per poder fer les 
obres a partir del 2026 i demostra que 
la maquinària del desdoblament, com 
a mínim, està engegada i queda reco·
llida en documentació oficial. 

En aquesta tasca de vetlla constant 
perquè la situació de l’R3 millori hi 
ha tornat a jugar un paper clau la 
plataforma Perquè no ens fotin el 

tren. La seva feina d’anàlisi i denún·
cia constant ha permès, per exemple, 
detectar la desaparició del tren blanc 
–el comboi que els caps de setmana 
d’hivern vol fomentar anar a esquiar 
amb transport públic– i recuperar·ne 
la circulació. A la força dels ciutadans 
s’hi ha afegit aquest 2021 més sensi·
bilitat política. Això ha cristal·litzat, 
d’una banda, en la comissió mixta 
sobre l’R3, on al voltant d’una taula 
s’hi han assegut membres del MIT·
MA, la Generalitat i el món local, fent 
evident un consens per exigir millo·
res que històricament no havia qua·
llat. D’altra banda, iniciatives com la 
Taula de Mobilitat d’Osona han per·
mès crear estructures com l’Oficina 
Tècnica per l’R3. Ubicada a les instal·
lacions de Creacció, a Vic, té com a 
objectiu oferir suport tècnic, fer un 
seguiment al detall de tot el procés 
de desdoblament i fer aportacions en 
la reforma d’estacions.

I és que malgrat un horitzó d’espe·
rança, l’actual servei ferroviari que 
lliga Osona i el Ripollès amb l’àrea 
metropolitana encara té moltes man·
cances: s’està a l’espera de recuperar 
totes les freqüències de pas que hi 
havia abans de la pandèmia, els usua·
ris denuncien deficiències en estaci·
ons –amb afectacions a persones amb 
diversitat funcional– i el traçat fa 
evident el seu envelliment i poc man·
teniment amb l’aparició d’algunes 
incidències. De fet, un altre moment 
important del 2021 va ser l’obertu·
ra del túnel de Toses a principis de 
maig. La intervenció va permetre 
tornar a enllaçar després d’11 mesos 
Ribes de Freser i Puigcerdà. Per 
contra, aquest desembre un despreni·
ment va fer descarrilar un tren entre 
Ribes i Planoles que va provocar un 
gran ensurt als viatgers, que en van 
resultar il·lesos.         
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Imatge de l’estació de trens de Vic amb dos combois de Rodalies estacionats a les vies

La mobilitat sostenible 
guanya protagonisme 
Vic El 2021 les ciutats van aplicar 
la norma de la DGT de rebaixar el 
límit de velocitat als 30 quilòme·
tres per hora en la majoria de car·
rers. L’aposta per la mobilitat sos·
tenible també es va fer visible amb 
la voluntat de regular la circulació 
de patinets elèctrics o la creació de 
carrils bici. A Osona, també va ser 
l’any de la consolidació i expansió 
per tot Catalunya del BiciBus.
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Amb el record de les persones 
que ja no eren entre nosaltres, 
vam brindar l’últim Cap d’Any 

desitjant que el 2021 poguéssim passar pàgina a la 
pandèmia. Veníem d’uns mesos en què vam desco-
brir com un virus microscòpic –un estúpid meca-
nisme d’autoreplicació, com el defineix el filòsof 
eslovè Slavoj Žižek– era capaç d’acabar amb la vida 
de milions de persones a tot el món. A Osona, per 
exemple, la població de més de 85 anys, que ana-
va augmentant any a any gràcies a l’increment de 
l’esperança de vida, ha disminuït per primer cop en 
les últimes dècades deixant-nos orfes d’una gene-
ració que va patir en pròpia pell els efectes d’una 
Guerra Civil que els va marcar per tota la vida. Pere 
Vila, un resident al Nadal de Vic de 88 anys, i Mercè 
Pardo, auxiliar de clínica, van ser les dues primeres 
persones que durant la primera setmana de l’any 
van rebre el vaccí a Osona. Des de llavors, més de 
124.000 osonencs, 19.500 ripollesos i 10.200 moia-
nesos han rebut la pauta completa. Unes vacunes 
que ens van donar durant mesos la falsa sensació 
que la nostra vida podria tornar a ser la mateixa que 
abans i que han demostrat ser eficaces per reduir la 
virulència del SARS-CoV-2, però no han pogut impe-
dir que arribem a finals d’any amb una sisena onada 
desbocada per una variant òmicron més contagiosa 
que les anteriors –aquesta setmana per primer cop 
es van registrar més de 100.000 infeccions a l’Estat 

en un sol dia–, tot i que és menys virulenta. Per a 
alguns epidemiòlegs aquesta disminució dels efec-
tes greus del virus en les persones –sigui per una 
mutació natural, per l’elevada taxa de vacunació o la 
immunitat de qui ja ha passat un cop la malaltia– és 
una bona notícia que podria indicar que estem al 
principi de la fi de la covid o que com a molt passi a 
ser una infecció endèmica no greu.

Si alguna cosa, però, hem après aquest 2021 és que 
hi ha poques certeses quan t’enfrontes a un enemic 
com el coronavirus. Vivim en un món en transfor-
mació constant on la societat líquida que descrivia 
Zygmunt Bauman a principis de segle ja està supe-
rada per l’era de les no-coses del Phono Sapiens amb 
què segons el filòsof alemany d’origen sud-coreà 
Byung-Chul Han ens estem convertint. Avui dispo-
sem de més informació que mai, però cada dia som 
més ignorants. La digitalització ho desmaterialitza 
tot i ho estem veient en aquest món virtual que vol 
ser el Metavers, que aquest 2021 el CEO de Face-
book, Mark Zuckerberg, ha posat en boca de tot-
hom, o amb el pas de la web 2.0 a un nou concepte 
que encarna la Web3. En sentirem a parlar molt i 
molt aviat. Ni les vacunes ni la virtualització han 
aconseguit, però, acabar aquest 2021 amb la xacra 
de les desigualtats. Unes desigualtats evidents quan 
analitzem per exemple les dades de la vacuna de 
la covid-19: Israel anuncia la quarta dosi de reforç 
a la seva població quan hi ha països on la primera 
vacuna és encara un fet excepcional. Sembla que no 
hem après res de la pandèmia, mentre no s’estengui 

la vacuna a tots els països no deixaran d’aparèixer 
noves variants que tornaran a posar en escac i mat 
un sistema sanitari que en els últims anys ens haví-
em encarregat d’anar desmantellant. Tampoc aquest 
2021 hem trobat el vaccí contra els populismes i la 
xenofòbia. A Catalunya, una formació com Vox, amb 
un discurs inflamable amb temes com la immigració 
o la plurinacionalitat de l’Estat, però també el femi-
nisme i els drets de les dones, irrompia per primer 

cop al Parlament en les eleccions del 14-F amb 11 
diputats. Els resultats van donar la presidència a 
ERC després d’una dura negociació amb Junts, amb 
escenificacions de trencament pel mig, i que final-
ment es va tancar a mitjans de maig en una intensa 
jornada de negociació entre Jordi Sànchez i Pere 
Aragonès en una de les sales de la masia del Soler 
de n’Hug, a Prats de Lluçanès. En aquests poc més 
de set mesos de govern d’ERC i Junts ja s’ha pogut 
evidenciar que caldrà fer equilibris per aconseguir 
un mandat de quatre anys sense trencadisses. La 
taula de diàleg entre governs on Junts en resta al 
marge, l’intent d’ampliació de l’aeroport del Prat 
negociat de forma unilateral pel vicepresident Jordi 
Puigneró o els dards de la presidenta del Parlament, 
Laura Borràs, contra el conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, per la defensa del català a les 
escoles després de la sentència del TSJC que amena-
ça la immersió lingüística i el futur del català en són 
només alguns exemples. Els blocs monolítics que 
han marcat la política catalana el darrer lustre s’han 
començat a esquerdar les darreres setmanes deixant 
pas a una realpolitik on hem vist acords amb els 
Comuns per tirar endavant els pressupostos o amb 
el PSC per renovar òrgans com el Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes, 
que feia anys que estaven en funcions. Tot això en 
un any que serà recordat per l’indult atorgat als nou 
presos independentistes, que va permetre la sortida 
de la presó d’Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, 

Quim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La 
coalició PSOE-Unidas Podemos es manté al govern 
de Madrid tot i la renúncia de Pablo Iglesias, que 
abandona la política després del seu fracàs en les 
eleccions a Madrid i deixant Yolanda Díaz com a 
flamant vicepresidenta, que ha sabut capitalitzar, 
entre d’altres, la nova reforma laboral i erigint-se 
en possible candidata a la presidència.

Des de l’inici de la pandèmia les administracions 

locals han hagut de fer 
tots els papers de 
l’auca. Des d’aten-
dre les necessitats 
més bàsiques de 
la població més 
vulnerable, que 
com sempre és 
qui va rebre la 
fuetada direc-
ta de la crisi, 
fins a destinar 
recursos econò-
mics als nego-
cis per reacti-
var l’activitat. 
Aquest  2021, 
però, s’hi ha afe-
git el malestar 
ciutadà per l’aug-
ment  dels  fets 
delictius i l’incivis-
me. Un cop finalit-
zat l’estat d’alarma i 
el toc de queda, que va 
ser vigent fins al 9 de 
maig, es van dispa-
rar els inci-
d e n t s 
p r o -

vocant un 
malestar ciutadà 
que a Osona es va fer evident amb concentracions 
ciutadanes a Sant Quirze de Besora i Manlleu, on 
una plataforma veïnal reclama més presència poli-
cial i mà dura contra els delinqüents reincidents. 
A Vic el malestar es va canalitzar amb una acció de 
protesta, sobretot al centre de la ciutat, on alguns 
veïns i comerciants van penjar a balcons i aparadors 
cartells amb el lema “Barris segurs” davant accions 
incíviques, sospites de tràfic de droga i robatoris. 
També a Ripoll els comerciants han sortit a dir 
prou.

L’any de l’erupció del volcà de La Palma, el planeta 
ens ha donat aquest any més d’un avís que cal actu-
ar contra el canvi climàtic. Tot i les greus inundaci-
ons que hi va haver a mitjans de juliol a l’oest d’Ale-
manya, en què van morir 183 persones, la Cimera 
del Clima de Glasgow va tancar amb uns acords de 
mínims per reduir les emissions d’efecte hivernacle. 
A escala local, tothom té clar que cal fer la transició 
energètica i reduir al màxim l’ús de combustibles 
fòssils. Durant aquest 2021 hi va haver una allau 
de peticions per construir parcs fotovoltaics a Oso-
na que no comptaven amb el vistiplau dels ajunta-
ments per considerar-los massa grans. Des del Con-
sell Comarcal d’Osona s’ha impulsat un pla pioner 
–en la mateixa línia que apunta el modificat decret 
d’energies renovables de la Generalitat– que té la 
voluntat de disminuir les emissions de diòxid de 
carboni fins a un 42% en els sis anys vinents però 
fent-ho de forma ordenada i de la mà del territori. 
Els ajuntaments han estat els primers a instal·lar 

Un guió sense final
Víctor Palomar  

Durant la pandèmia els 
ajuntaments han hagut de 

fer tots els papers de l’auca, 
des d’atendre la població més 

vulnerable fins a reactivar 
l’economia o calmar el malestar 

per l’augment d’incivisme

Els blocs monolítics de 
la política catalana s’han 

començat a esquerdar i hem 
vist pactes amb els Comuns 

pel pressupost o amb el 
PSC per renovar òrgans que 

estaven en funcions

Si alguna cosa hem après 
aquest any és que hi ha 
poques certeses quan 

t’enfrontes a un enemic com 
la covid-19, capaç d’acabar 
amb la vida de milions de 

persones a tot el món



EL TEMANOU9EL

mobles a mida
armaris i tancaments
cuines

portes i parquets
rètols i lletres
estructures en fusta

tonimuns.com
616 49 93 10

Showroom
Av. Països Catalans, 5
VIC

Taller
Pl. Doctor Griera, 3
SANT BARTOMEU
DEL GRAU

Us desitgem molta salut i bon any 2022!

AjuntAment
d’espinelves

Bon any nou!

Divendres, 31 de desembre de 2021 15Resum de l’any 2021

plaques solars en equipaments públics, però també 
cal anar més enllà en la gestió dels residus munici-
pals. L’augment del cànon per la gestió dels residus 
als abocadors fa més urgent que mai millorar els per-
centatges de recollida selectiva. Tot i que Osona i el 

Moia-
nès són 

la segona 
i  t e r c e r a 

comarca amb 
uns percentat-

ges més elevats, 
encara hi ha molta 

feina a fer. Municipis 
com Vic i Manlleu han 

acordat aquest any implantar 
la recollida porta a porta, un model 

sempre envoltat de polèmica perquè, 
tot i que és el que obté millors resultats, 

requereix un canvi d’hàbits important 
per part dels veïns.

Potser ens penedirem d’haver-ho dit per-
què és un projecte que s’arrossega de fa massa anys 
i que acumula moltes promeses incomplertes, però 
sembla que aquest 2021 el desdoblament de l’R3 
agafa embranzida. L’Estat ja ha licitat el primer tram 
de desdoblament entre Parets i la Garriga amb un 

pressupost de 74 milions d’euros i aquest desembre 
es va posar a licitació el projecte per redactar l’estu-
di informatiu del tram entre Centelles i Vic. Un any 
en què Vic deia adeu a Jacint Codina, precisament 
l’alcalde que va fer possible el soterrament de la via 
del tren al seu pas per la ciutat. Impulsor de la fusió 
de les escoles i del repartiment d’estudiants per evi-
tar els guetos, Codina també va reformar el Passeig. 
Una rambla que veurà com en els propers mesos s’hi 
restringeix el pas de vehicles amb la reducció de dos 
a només un carril per reservar aquest espai per a 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Un procés 
que de mica en mica van aplicant tots els municipis i 
que la pandèmia ha accelerat.

Aquest diminut virus que fa entre 0,1 i 0,5 micro-
metres ha estat capaç de trasbalsar el dia a dia de 
tot el planeta i encara ara com si es tractés d’un tsu-
nami en patim les rèpliques. Un exemple clar n’és 
l’economia. Del tancament i l’aturada mundial amb 
la conseqüent caiguda de preus del 2020, hem pas-
sat aquest darrer any a un creixement important del 
PIB i un repunt de la inflació, per sobre del 6,5%, 
que no es veia des de l’any olímpic, el 1992. L’elec-
tricitat, arrossegada pel gas natural, ha registrat 
màxims històrics de fins a 383,67 euros el megawatt 

hora. A aquest greu problema per a les famílies i per 
a les empreses s’hi ha de sumar la crisi del submi-
nistrament de matèries primeres. El tancament de 
les fàbriques asiàtiques a l’inici de la pandèmia ha 
provocat mancança, per exemple, de xips, impres-
cindibles per a la fabricació de cotxes o de productes 
electrònics. El 2021 només ha estat un capítol més 
del llargmetratge de la pandèmia amb un guió que 
encara no té un final escrit.

Malgrat el fracàs de la cimera 
de Glasgow, tothom té clar 

que cal apostar per la transició 
energètica, el transport públic 

i perquè els cotxes deixin 
espai a les bicicletes al centre 

de les ciutats

L’electricitat ha registrat 
màxims històrics, la inflació 
s’ha disparat i el tancament 
de les fàbriques asiàtiques  

ha provocat una crisi de 
subministrament de matèries 

primeres i xips

    PUBLICITAT Bon any 2022 
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Diagnosticar un càncer en estadi ini-
cial es tradueix gairebé sempre en un 
millor pronòstic. Això explica que els 
últims anys s’hagin anat estenent els 

cribratges de detecció precoç, entre 
els quals els de còlon i recte, mama 
i coll uterí. Es tracta de programes 
molt reglats, però que també s’han 

ressentit de l’impacte de la pandè-
mia. A la comarca d’Osona, del 2019 
al 2020 van caure una mitjana del 
23%. Ara les dades milloren.

Les proves de detecció precoç del 
càncer cauen entre un 6% i un 36% 
a Osona a causa de la pandèmia
Al CHV, els que més s’han deixat de diagnosticar són els de pròstata, linfomes i melanomes

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Els cribratges de detecció 
precoç del càncer han caigut 
entre un 6% i un 36% a Oso-
na a causa de la pandèmia. 
Per identificar el de mama, 
per exemple, l’any 2020 es 
van portar a terme 6.401 
mamografies quan el 2019 
se n’havien fet 8.715. Això 
suposa una reducció del 
27%. També es va registrar 
una davallada de proves en 
el càncer de còlon i recte, tot 
i que el descens més marcat, 
del 36%, correspon al de coll 
uterí, que es realitza mitjan-
çant citologia a consulta.

Haver perdut múscul en 
detecció precoç és una situa-
ció que es repeteix arreu de 
Catalunya, on el diagnòstic 
de càncer va baixar un 10% 
l’any 2020. La bona notícia 
és que en la majoria de casos 
s’ha tornat a posar la directa.  
Imma Cervós, gerent de la 
Regió Sanitària Catalunya 
Central, explica que sobretot 
a l’atenció primària “ens vam 
trobar un pacient de patolo-
gia crònica descompensada 
per falta de seguiment, per-
què ell mateix s’havia deixat, 
algú que tenia por d’apro-
ximar-se al CAP...”. Això fa 
que persones amb càncer no 
consultessin fins temps des-
prés dels primers símptomes 
i, per tant, que entressin al 
circuit en estadis més avan-
çats de l’habitual. “Són casos 
puntuals i al sistema està 
molt marcat com prioritzar-
los”, apunta Cervós, però és 
veritat que quan es disparen 
els contagis cada dia cal fer 
equilibris per donar sortida a 
la urgència covid i no covid. 

L’anàlisi per mesos demos-
tra que el diagnòstic precoç 

va caure sobretot durant la 
primera onada de la pandè-
mia. Els hospitals estaven 
abocats en el coronavirus i, 
si calien TAC per seguir com-
plicacions de la covid, era 
impossible programar també 
mamografies o colonoscòpi-
es. A falta de tancar el 2021, 
això s’hauria començat a 
revertir com a mínim en el 
càncer de coll uterí i el de 
mama, motiu pel qual Cer-
vós remarca una vegada més 
l’esforç dels professionals 
sanitaris. 

Des del Consorci Hospi-
talari de Vic (CHV), Marta 
Parera, cap del Servei d’On-
cologia i Hematologia, deta-
lla que els diagnòstics que 
més han vist reduir-se són 
els de pròstata, limfomes i 

melanomes: “Ja de normal 
és menys freqüent que la 
gent consulti per qüestió de 
ganglis o lesions a la pell. 
En un context d’excepció, 
això s’accentua”. Pel que fa a 
estadis, el de recte és l’únic 

on fins ara consideren provat 
l’impacte de la pandèmia: 
el 2020 se’n van detectar de 
més avançats que al 2019.  

Malgrat la reducció de 
cribratges, la cap d’Oncolo-
gia també recorda que pels 
pacients diagnosticats es va 
mantenir sempre tots els 
tractaments, i que a l’Hospi-
tal Universitari de Vic mai 
s’ha deixat de practicar ope-
racions urgents: “Dins d’ajus-
tar l’activitat a la pandèmia, 
tot va seguir endavant”. Des 
del seu punt de vista, de fet, 
ara mateix a la seva àrea la 
situació ha tornat a la norma-
litat i no hi ha la mateixa por 
de trepitjar l’hospital: “És 
diferent de la primera onada, 
quan els pacients ingressats 
eren clarament molts menys, 

i només els més greus. La 
gent intentava aguantar a 
casa”. 

Més enllà dels sistemes de 
detecció precoç, la consigna 
davant de qualsevol sospita 
de malaltia greu és consultar 
el sistema sanitari com més 
aviat millor: dolor, pèrdua 
sobtada de pes, una tos que 
no se’n va... “El problema 
creix si s’espera a venir”, 
explica Marta Serrarols, 
gerent del CAP del Remei 
de Vic, “en patologia greu, 
disposem de l’hospital de 
dia mèdic. Ens donen hores 
d’una setmana per l’altra, va 
tot molt ràpid”.

 UNA EINA MOLT ÚTIL
L’objectiu principal dels pro-
grames de detecció precoç és 
identificar la malaltia en els 
estadis inicials, ja que això 
s’acostuma a traduir en un 
millor pronòstic. Entre els 
més estesos hi ha el de còlon, 

que a banda de detectar el 
càncer permet prevenir-lo 
mitjançant l’extirpació de 
pòlips (lesions premalignes).

Aquest 2021, la represa 
dels programes de cribratge 
s’està fent aplicant totes les 
mesures de protecció contra 
la covid-19, des de desinfec-
ció addicional d’espais i equi-
paments fins a protecció dels 
professionals o aforaments 
reduïts a les sales d’espera. 
Tot plegat fa que calgui més 
temps per a les proves i, per 
tant, més hores d’agenda i 
personal.

En l’àmbit de recerca onco-
lògica, els laboratoris van 
haver de tancar durant la pri-
mera onada de la pandèmia, 
però Parera explica que no es 
van aturar els assajos clínics 
que ja hi havia engegats. 
Encara que sigui amb adap-
tacions, sobretot el format 
telemàtic, durant el 2021 
s’han pogut recuperar els con-
gressos d’actualització o les 
formacions especialitzades.

Càncer coll uterí
Dones de 25 a 65 anys.
Es repeteix cada 3 anys
amb citologia.

* Dades fins a l’octubre

Càncer còlon i recte
Població de 50-69 anys.
Es repeteix  cada 2 anys

* Dades fins al novembre

Càncer de mama
Dones de 50-69 anys.
Es repeteix cada 2 anys.

* Dades fins al novembre
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Nombre de cribratges realitzats a Osona i % de malignitat

Per motius familiars
traspassem 
r o s t i d o r

a ple rendiment
al centre de Vic.

Alts rendiments demostrables.
Interessats truqueu al
647 58 23 18
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“No és que les 
malalties hagin 
desaparegut”
Vic Els professionals 
sanitaris recalquen que el 
mateix que ha passat amb 
el càncer s’ha donat en 
altres patologies, com ara 
les psiquiàtriques. En una 
carta conjunta el febrer 
passat, quan va esclatar la 
tercera onada de la pandè-
mia, deien que “no és que 
les malalties hagin desapa-
regut, sinó que no s’estan 
diagnosticant”.

La davallada 
més important 
va ser durant la 
primera onada

Tot i això, mai 
s’han aturat els 
tractaments ni 
les operacions



NOTICIESNOU9EL

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La construcció de l’edifici del nou laboratori ja ha començat

El laboratori de l’Hospital de Vic 
renovarà un 80% dels aparells  
La millora tecnològica ha de permetre fer processos analítics més eficients   

C
H

V

Simulació de la maquinària i l’espai interior del nou laboratori

Vic

G.F.

El Consorci Hospitalari de 
Vic (CHV) ha començat el 
procés de renovació tec-
nològica i modernització 
del servei de laboratori. La 
millora afectarà “un 80% 
dels aparells que s’utilitzen 
a l’hora de fer analítiques”, 
segons apunta el cap de ser-
veis de laboratori, Víctor Far-
ré, i tindrà com a principal 
objectiu “millorar el temps 
de resposta i d’obtenció de 
resultats de les anàlisis”. La 
major automatització del 
procés permetrà, d’una ban-
da, “minimitzar els errors 
analítics” i, de l’altra, elimi-
nar tasques humanes que no 
aporten cap valor al proce-
diment, “com pot ser tapar 
i destapar tubs de mostres, 
o intercanviar tubs d’una 
màquina a una altra. Tot això 
es farà de manera automàti-
ca”, explica Farré. 

Més enllà de les millores 
genèriques en el procedi-
ment, la renovació també 
permetrà avançar en àrees 
específiques. En la bioquí-
mica i immunoquímica s’in-
corporarà una gran màquina 
que a través d’un treball en 
cadena automatitza els pro-
cessos preanalític, analític i 
postanalític, per tant des de 
la recepció de les mostres, 
passant per l’anàlisi i acabant 
per l’emmagatzematge dels 
tubs. La capacitat d’anàlisi 
d’aquesta màquina serà de 
fins a 4.800 determinacions 
per hora, i podrà emmagat-
zemar de forma refrigerada 
fins a 13.000 mostres. 

En l’àrea de la microbiolo-
gia, “introduïm una tecnolo-
gia que fins ara no teníem”, 
com és la MALDI TOFF MS, 
un mètode que permet “una 
identificació molt més ràpida 

dels microorganismes i dels 
bacteris”, diu Farré. Això, 
a efectes de beneficis pels 
pacients, “ens permet avan-
çar molt en el diagnòstic i 
aplicació d’un tractament”, 
comenta el cap de serveis 
de laboratori del CHV. Per 
exemple, si hi ha una infec-
ció pulmonar, amb aquesta 
nova tecnologia “potser gua-

nyem 24 hores amb el diag-
nòstic i, per tant, ens permet 
saber què passa i començar a 
tractar molt abans”.

També es renovaran apa-
rells vinculats a l’hematolo-
gia –àrea vinculada a l’anà-
lisi de la sang–, i més enllà 
d’incorporar analitzadors 
més moderns i ràpids, “que 
són més eficients”, es dispo-
sarà d’un microscopi digital 
d’imatges citològiques, 
que ajudarà els tècnics de 
laboratori “a fer una millor 

identificació i anàlisi de les 
cèl·lules de la sang”, explica 
Farré. Des del març, al labo-
ratori ja hi ha en funciona-
ment nou aparells per ana-
litzar de manera més fiable 
i amb més capacitat mostres 
d’orina. Els diversos paquets 
de maquinària i material del 
laboratori que es renovaran 
i s’utilitzaran al CHV seran 
adquirits a través de contrac-
tes de lloguer amb un import 
anual fixat.

En paral·lel a la renovació 
dels instruments i aparells 
del laboratori, també s’avan-
ça en la construcció del 
nou edifici que ha d’acollir 
aquest servei, i que s’ubicarà 
just a sobre de l’equipament 
actual d’Osona Salut Mental. 
Les obres tenen un cost de 5 
milions d’euros, i està previst 
que puguin entrar en funci-
onament el segon trimestre 
del 2023. “Ens permetrà gua-
nyar funcionalitat interna”, 
remarca Farré, tot recordant 
que l’actual laboratori té més 
de trenta anys d’història, i 
els espais “potser no s’ade-
qüen a les necessitats que 
tenim”, ja que en comptes de 
sales “diàfanes i amb llum” 
l’actual laboratori “està molt 
compartimentat”.    

Ja han començat 
les obres de 

l’edifici que el 
2023 acollirà el 
nou laboratori 

Divendres, 31 de desembre de 2021 17
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Caps d’any de més enllà
Quatre exemples de com passen la nit de Cap d’Any als seus països d’origen, amb permís de la pandèmia

Per segon any consecutiu, la celebració 
de la nit de Cap d’Any quedarà condi-
cionada pel context de pandèmia, amb 
tocs de queda als pobles grans i les dis-

coteques tancades. Mossos i policies 
locals es preparen per mantenir la se-
guretat ciutadana i assegurar el com-
pliment de les mesures, com ara que 

els bars i restaurants tanquin a la 1. EL 
9 NOU ha parlat amb quatre osonencs 
i ripollesos vinguts d’arreu per saber 
com celebren la festa als seus països. 

Vic

Miquel Erra

Andy Aldana fa dos anys que no visi-
ta el seu país natal, Cuba. I admet 
que una de les coses que “extraña”, 
més enllà de 
la família, és 
l’ambient de 
disbauxa que 
es viu per 
aquestes dates. 
“S’acostuma a 
dir que Nadal 
són 15 dies de 
borratxera; 
la parranda 
comença el 
dia 21 o 22 de 
desembre i 
s’allarga fins al 2 
o el 3 de gener”. 

La festa és bàsicament popular, i 
al carrer. El dia més familiar no és 
Nadal, “com aquí”, sinó precisament 
la nit de Cap d’Any. És el moment 
que s’acostuma a reunir “tota la 

família” al voltant d’una taula. I en 
aquestes dates, el porc és l’ingredient 
principal. El més típic és rostir un 
porc sencer durant set o vuit hores, a 
foc lent, al jardí mateix de cada casa; 
“queda boníssim”. I per beure no hi 

pot faltar el 
rom, és clar.

A les 12 de 
la nit, alguns 
cubans man-
tenen el cos-
tum de tirar 
una galleda 
d’aigua per 
la finestra, 
per desfer-
se dels mals 
moments. 

A Cuba 
el Cap d’Any 
també coinci-

deix amb el Dia de l’Alliberament de 
Cuba i la vigília de l’any nou molts 
pobles ho celebren amb música cuba-
na, focs artificials, còctels gelats i un 
cert esperit precarnavalesc.

Andy Aldana, davant de la catedral de Vic

A Cuba es reuneix tota la família, explica Andy Aldana

Enyorant la ‘parranda’

Sant Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

La santjoanina Margrith Brogger va 
arribar a Catalunya el 1966 un cop 
acabada la universitat i un any abans 
de casar-se. 
La infantesa 
i joventut les 
havia viscut a 
cavall entre els 
Estats Units i 
Suïssa, on se 
situen les seves 
arrels familiars. 
Alternativa-
ment, va passar 
les festes nada-
lenques a un 
país o altre. En 
el cas de Suïssa 
a Alstätten, una 
ciutat coneguda pels seus formatges 
i brodats. Les nits de Cap d’Any les 
recorda similars a les catalanes, tot i 
que el raïm va ser un afegit més aviat 
ibèric. I més tard sortir a ballar o no, 

segons l’edat, les ganes o la colla que 
tingués en cada moment.

Diferent és la nit de Nadal. Els 
adults preparen l’arbre i els infants 
s’esperen a la cuina menjant pastis-
sos i dolços. El punt fort és quan tots 

es reuneixen 
“per cantar 
nadales i obrir 
els regals”, 
diu Brogger. 
A Chicago els 
regals s’obren 
el matí del dia 
de Nadal, molt 
d’hora, per la 
impaciència 
dels infants. 
Prèviament, 
els nens dei-

xen galetes i 
llet a fora, per 

als rens i Santa Claus. També s’hi 
celebra Reis “per influència euro-
pea”, encara que els anomenen “els 
tres avis”, en una festa desvinculada 
de la tradició catòlica que té aquí.

Margarith Brogger, a casa seva

Margrith Brogger veu similituds amb Suïssa i Chicago

Equidistàncies occidentals

Vic

M.E.

Al Paraguai la nit de Cap d’Any és 
una celebració eminentment fami-
liar. I veïnal. Així la recorda Alicia 
Enciso, que 
va arribar a 
Catalunya fa 
18 anys i des 
del 2006 viu a 
Vic. Al seu bar-
ri de la ciutat 
Coronel Ovie-
do, capital del 
departament de 
Caaguazú, tots 
els veïns treuen 
taules i cadires 
a fora les vore-
res i cadascú hi 
posa un pica-pica 
per compartir. No hi falta la típica 
sopa paraguaiana –“som l’únic país 
del món que tenim una sopa sòlida”, 
somriu Enciso–, feta a base de greix 
de porc, ous, formatge fresc o farina 

de blat de moro. També és habitual 
consumir clericó, una amanida de 
fruites regada amb vi. La beguda més 
tradicional és la sidra; “allà no tenim 
ni el cava ni el xampany”, apunta. 
Més enllà del seu caràcter familiar, 

la celebració 
també està 
farcida de 
“rituals”. Com 
el fet d’endin-
sar un anell 
d’or dins una 
copa de sidra, 
per evocar 
la riquesa, o 
portar grans 
de poroto 
–una mena de 
llenties– a la 

butxaca, com a 
símbol d’abun-

dància. A les 12 en punt també és 
costum plantar el peu dret a terra, fet 
que dona “molt joc” entre el jovent. 
En canvi, no hi ha tradició dels 12 
grans de raïm.

Alicia Enciso, aquest dimecres a Vic

Alicia Enciso recorda una festa molt veïnal al Paraguai 

Familiar i de rituals

Taradell

Laia Miralpeix

Fa 22 anys que Mery Andrade viu 
a Taradell, però encara recorda els 
caps d’any passats a la ciutat de Sao 
Vicente (Cap 
Verd) que 
començaven 
ja dies abans 
quan “la canalla 
preparava uns 
instruments 
musicals amb 
xapes que aixa-
fava amb fusta 
i que servien 
per fer música”. 
Una música 
acompanyada 
de cançons que 
cantaven grups 
de nens i nenes que durant un parell 
d’hores anaven fent a tots els carrers 
de la població la tarda-vespre del 31 
de desembre. A canvi “la gent els 
donava diners i caramels”. Després 

cadascú “anava a sopar a casa seva o 
amb grups de gent, com aquí”, però 
anaven ràpid perquè abans de la 
mitjanit tothom es concentrava al 
port, al centre del poble, per celebrar 
l’arribada de l’Any Nou”. I és que a 

les 12 de la nit 
arriba un dels 
moments més 
emotius de la 
revetlla ja que 
“els vaixells 
toquen la 
botzina, hi ha 
focs d’artifici 
i la gent es 
llança al mar 
per fer el pri-
mer bany de 
l’any i també 

van a banyar-se 
en un sortidor 

que hi ha a la plaça del poble”. Un 
cop remullats, toca anar a casa a 
dutxar-se i arreglar-se per començar 
una nit de festa que s’allarga fins a la 
matinada. 

Mery Andrade, a la botiga que regenta a Taradell

Música i el primer bany a Cap Verd, diu Mery Andrade

La festa comença a la tarda

Divendres, 31 de desembre de 202118 La nit del 31 de desembre
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hi haurà disponible servei 
d’ordre públic (ARRO) i a, 
Osona, tant les dotacions 
habituals de cada sector com 
algunes d’extres de reacció i 

agents de paisà. Els comanda-
ments de la comissaria de Vic 
hi afegeixen que també s’es-
tarà “especialment alerta als 
llocs on tenim antecedents 
o possibilitats de festes no 
autoritzades”. Segons des-
taquen, en tots els casos es 
treballa conjuntament amb 
les policies locals i els cossos 
de vigilants municipals.

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Vetllar per la seguretat 
ciutadana i garantir el com-
pliment de les mesures 
sanitàries. Són els grans 
objectius que centraran els 
esforços dels cossos policials 
la nit d’aquest Cap d’Any. A 
la pràctica no es treballarà 
diferent d’un divendres o un 
dissabte, però sí que s’han 
reforçat els efectius pensant 
en el risc de grans botellots i 
l’ordre que els locals tanquin 
com a molt tard a la 1 de la 
matinada. “Mitja hora abans 
començarem a avisar”, expli-
ca Lourdes Rota, inspectora 
de la Guàrdia Urbana de Vic, 
“són dies de treballar amb 
mà esquerra. No es tracta 
d’anar a multar la gent a 1/4 
de 2, sinó d’informar i actuar 
amb proporcionalitat”. Això 
no treu que si hi ha situa-
cions que surten de mare 
s’acabi sancionant, però les 
autoritats apel·len primer a 
la consciència ciutadana i la 

Mesures vigents  
la nit de Cap d’Any

•  Toc de queda entre la 1 i 
les 6 de la matinada a Vic, 
Manlleu, Ripoll i Torelló.

•  Limitació de les trobades a 
un màxim de deu persones.

•  Tancament de l’oci 
nocturn.

•  Els bars i restaurants, així 
com tots els establiments 
que no siguin serveis 
essencials, han de tancar a 
la 1 de la matinada. En cada 
cas cal respectar els límits 
d’aforament i demanar el 
passaport covid.
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Atents al toc de queda, els botellots 
i que els locals tanquin a la 1

Els cossos policials redoblen esforços per garantir el compliment de les mesures sanitàries
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Una reunió de ‘briefing’ de la Guàrdia Urbana de Vic, aquest dijous al migdia

consigna d’aplicar el sentit 
comú. Els Mossos d’Esqua-
dra van activar ja el 24 de 
desembre un dispositiu que 
s’allargarà fins al 9 de gener. 
Se centra sobretot en el toc 
de queda nocturn i evitar 
grans aglomeracions a l’espai 

públic. En el cas del Ripo-
llès, fonts de la comissaria 
expliquen que on es preveu 
concentracions més nombro-
ses aquest 31 de desembre 
és a Campdevànol. Això els 
ha portat a coordinar-se 
amb l’Ajuntament, però de 

tota manera es controlarà 
les zones més habituals de 
botellot de la comarca, així 
com el toc de queda a Ripoll 
i l’imperatiu que els establi-
ments no essencials abaixin 
la persiana abans de quarts 
de 2. A la Catalunya Central 
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Ajuntament de
Sant Martí de Centelles

ANUNCI
Es publica per a general coneixement que el Ple de l’Ajuntament, en sessió 
extraordinària de data 13 de desembre de 2021, va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords:

Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació de l’Ordenança reguladora 
de la tarifa del servei de subministrament d’aigua potable, adoptat al Ple ex-
traordinari de data 25 d’octubre de 2021.

Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tarifa del 
servei de subministrament d’aigua potable, segons el text corregit que s’ad-
junta als presents acords.

Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’or-
denança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar re-
clamacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes físic de l’Ajuntament 
i a la web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar des 
del dia de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC.

Quart.- Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a 
AGBAR, SA, que és l’actual concessionària del servei, com a interessada en 
l’expedient, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils pugui examinar 
l’expedient i, si escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Cinquè.- Sol·licitar l’autorització de les tarifes aprovades a la Comissió de 
preus de Catalunya, en compliment del que prescriu el Decret 149/1988 de 
28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
Si la Comissió de preus de Catalunya introduís alguna modificació, caldrà 
aprovar-la pel Ple de l’Ajuntament.

Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i la 
còpia integra i fefaent d’aquesta.

Setè.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia, per a la seva entrada en vigor.

Sant Martí de Centelles, 16 desembre de 2021
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Ripoll

Jordi Remolins

En el moment d’obrir la 
porta de la casa de turisme 
rural de la Casanova de Baix, 
la seva propietària ja es va 
adonar que alguna cosa no 
era normal. Era el dia de Sant 
Esteve al matí i el fet que el 
pany fos obert la va posar en 
alerta. Un cop a dins, va veu-
re que una màquina de venda 
de tabac vintage que tenen 
a l’entrada estava totalment 
destrossada. De seguida va 
fer marxa enrere, va sortir i 
va afanyar-se a trucar a un 
dels seus fills, no fos que 
encara hi hagués algú a l’in-
terior de la casa.

Un cop van ser dos, van 
entrar i van constatar que 
havien accedit a l’edifici pel 

segon pis, després de trencar 
el vidre d’una de les habitaci-
ons. Des d’allà van penetrar 
a la resta de l’habitacle des-
prés d’espanyar la porta de la 
cambra. Els autors de l’assalt 
no en van tenir prou de mal-
metre diferents elements de 
l’interior, sinó que també van 
endur-se un ordinador, un 
aparell de televisió i ampo-
lles de cervesa i licor que van 
trobar-hi. A més, van apro-
fitar que hi havia dues bici-
cletes per utilitzar-les com a 
mitjà de transport per mar-
xar amb el material robat.

Els Mossos d’Esquadra 
que van acudir-hi un cop 
formalitzada la denúncia 
van descobrir el televisor en 
un marge d’un camí proper. 
Els lladres l’havien perdut 
pel camí després que se’ls 

esquincés una bossa d’es-
combraries amb la qual el 
transportaven i va quedar 
inutilitzable. A hores d’ara 
no s’han quantificat encara 
les pèrdues que ha suposat 

aquesta acció, però superarà 
fàcilment els 2.000 euros. 
Les primeres suposicions 
apunten que és un acte més 
vinculat a una bretolada que 
no pas a lladres professio-
nals.

La primera mesura que han 
pres els propietaris de la casa 
de turisme rural ha estat con-
tractar un sistema d’alarma. 

Durant les últimes setma-
nes restauradors ripollesos 
han posat el focus en la 
inseguretat que està vivint 
el sector, encara que fins ara 
s’apuntava sobretot al barri 
vell de la vila. Després que 
la setmana passada tornés 
el toc de queda nocturn que 
afecta Ripoll, els diversos 
polígons industrials del 
municipi i la comarca s’han 
tornat a convertir en zones 
d’oci alternatiu en potència. 
La Casanova de Baix és pro-
pera al polígon que porta el 
seu mateix nom, tot i que 
està més a prop del municipi 
de Campdevànol que del de 
Ripoll.

Els indicis apunten més a una bretolada que no pas a l’acció de lladres professionals 

Arran dels fets, 
els propietaris ja 

han contractat 
un sistema 
d’alarma 

Ingressa a presó un jove que va 
atracar una cafeteria amb una falç
Manlleu/Roda de Ter

EL 9 NOU

La Policia Local de Manlleu 
va detenir dijous de la setma-
na passada un jove veí de la 
ciutat, de 26 anys, sobre qui 
pesava una ordre de detenció 
després de ser identificat 

com a presumpte autor d’un 
atracament a Roda. Des-
prés de passar a disposició 
judicial, i tenint en compte 
els nombrosos antecedents, 
el jutge va decretar el seu 
ingrés provisional a la presó.

Els fets es remunten al 
9 d’octubre. El jove hauria 

amenaçat amb una falç la 
treballadora d’una cafeteria 
de Roda, d’on es va endur 
la caixa enregistradora. Els 
Mossos li atribueixen un 
segon atracament, el 6 de 
novembre, en una benzinera 
de Manlleu. També es va 
endur la caixa enregistradora 

després d’amenaçar el treba-
llador amb un ganivet.

La investigació policial va 
conduir al jove de Manlleu, 
conegut per la policia pels 
diversos antecedents que 
acumula. Amb l’ordre de 
detenció dictada després del 
primer atracament, la poli-
cia va anar rere la pista del 
jove fins que la Policia Local 
de Manlleu el va localitzar 
dijous de la setmana passada. 
El cap de setmana va passar a 
disposició del jutge de guàr-
dia, que el va enviar a presó.  

Multats per 
empadronar 
immigrants 
fent-los passar 
per turistes

Camprodon

EL 9 NOU

La Policia Nacional ha multat 
tres homes amb 3.000 euros 
per empadronar immigrants 
fent-los passar per turistes. 
L’engany s’ha descobert des 
de la comissaria de Campro-
don, segons informa l’ACN. 
Els tres homes, que viuen al 
Ripollès i la Garrotxa, van 
demanar una carta d’invita-
ció a les dependències polici-
als, dient que els estrangers 
arribarien a Catalunya de 
visita i s’hi estarien uns 
dies. Un cop aquí, però, els 
empadronaven i es quedaven 
de manera irregular. Dels 
tres homes a qui la Policia 
Nacional ha multat, un d’ells 
ha reconegut haver comès 
l’engany i ja ha abonat la san-
ció. La Unitat d’Estrangeria 
i Documentació de Cam-
prodon també va obrir un 
expedient d’expulsió per als 
immigrants. 

Excursionista 
rescatat a Ulldeter
Setcases Els Bombers van 
rescatar aquest dijous un 
excursionista de 26 anys amb 
una lesió al genoll després 
de caure prop del refugi 
d’Ulldeter. El van evacuar 
fins a Olot, des d’on el SEM 
el va traslladar a l’hospital. 

Robatori i destrosses en una 
casa de turisme rural de Ripoll

Apareix una estranya furgoneta en un camí rural de Santa Eugènia

Santa Eugènia de Berga Una furgoneta en estat deplorable, amb el pont fet, brossa i un 
cartell que tapa un dels vidres amb les paraules “Buenos Aires”. És el curiós vehicle que ha 
aparegut aquesta setmana al camí rural que enllaça Sant Julià i Vilalleons amb Santa Eugè-
nia de Berga. Segons els Mossos d’Esquadra, que l’han precintat, es tracta d’un automòbil 
donat de baixa que probablement algú va treure d’on estava i va acabar abandonant a mig 
camí fruit d’una avaria o altres raons difícils d’aclarir. La policia ha traslladat l’acta del cas a 
l’Ajuntament, que hauria de retirar la furgoneta o activar el servei del Consell Comarcal.
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“A Osona, els polítics  
no han sabut defensar  
el seu partit judicial”
Rogeli Montoliu, degà del Col·legi d’Advocats de Vic

Rogeli Montoliu a la plaça de l’Estudiant de Vic, just davant de la façana amb el llaç groc que         acull la seu de l’ICAVic

Vic

Guillem Freixa

Aquest desembre fa dos 
anys que va ser escollit degà 
del Col·legi d’Advocats de 
Vic (ICAVic). Quin balanç 
en fa?

Molt positiu. Considerem 
que malgrat les dificultats 
que ens ha suposat la pandè-
mia el Col·legi ha fet un pas 
endavant. Hem aconseguit 
que la institució s’obri als 
col·legiats i també a la ciuta-
dania, i crec que estem en un 
procés de transformació en 
positiu.

Com va afectar la pandè·
mia a l’exercici de l’advoca·
cia?

Vam ser definits com a sec-
tor essencial i vam continuar 
treballant per garantir el 
dret a defensa de la ciutada-
nia davant la justícia. I vam 
ser el primer col·legi de tot 
Catalunya a tancar portes per 
passar a treballar de manera 
telemàtica en el moment de 
més duresa de la Covid-19 
per garantir tots els serveis 
als col·legiats i a la vegada 
protegir-nos.

S’ha demostrat compati·
ble la pràctica de l’activitat 
judicial amb la utilització 
d’eines telemàtiques?

Probablement ha sigut més 
difícil que en altres àmbits, 
perquè en l’activitat judicial 
és important el principi d’im-
mediació. És a dir, el jutge ha 
de conèixer els fets de pri-
mera mà, i a l’hora de pren-
dre una decisió li és molt 
important escoltar bé què es 
diu i també com es diu. Des 
d’aquest punt de vista, la 
qüestió telemàtica complica-
va les coses.

I quina reacció s’han tro·
bat per part dels jutges a 
l’hora de fer tràmits i vistes 
a distància?

Ens hem trobat amb fases i 
evolucions diferents durant 
la pandèmia. A l’inici, ningú 
estava preparat i es va sus-
pendre molta activitat. Quan 
es va veure que la pandèmia 
havia arribat per quedar-se 
i que no es podien ajornar 
judicis constantment es va 
implementar la via telemà-
tica. Va ser un esforç titànic 
per part de tothom: primer es 
va poder aplicar a les comis-
saries, per prendre declaració 
als detinguts, i després a les 
seus judicials. Al final, però, 
l’amo de cada jutjat és el jut-

ge, i eren ells qui acceptaven 
o no fer més o menys tràmits 
a distància. Ara la situació ha 
tornat força cap a la presen-
cialitat. 

A Vic fa temps que es 
denuncia la manca d’instal·
lacions adequades per a l’ac·
tivitat judicial. L’ampliació 
del jutjat cap a la Casa Serra 
i Moret serà la solució?

S’ha d’agrair, i així ho fem 
constar des del Col·legi, totes 
les accions que busquen 
millorar la situació. Sabem 
l’esforç que ha fet Justícia i 
ho celebrem. De fet, és objec-
tiu dir que s’estan millorant 
les instal·lacions, però no 

ens podem conformar amb 
aquesta actuació. Perquè 
probablement aquesta obra 
ens l’hauríem pogut estalvi-
ar, i en comptes de fer una 
reforma que és un pedaç, el 
que s’hauria d’haver buscat 
és una solució definitiva a 
la necessitat que tenim. I 
aquesta solució és la cons-
trucció d’un Palau de Justícia 
per a Osona. Tota la resta són 
pedaços.

Si comparen la situació 
judicial d’Osona amb la del 
Bages no hi ha color.

I això que són dues reali-
tats gairebé idèntiques. Pot-
ser el Bages té una mica més 
de població, però són esce-
naris molt similars i quan 
compares la resposta de la 

Generalitat per fer front a les 
necessitats judicials d’una 
i altra comarca no té res a 
veure. A Manresa hi ha una 
gran seu judicial, amb molts 
metres quadrats. De fet, un 
30% de l’espai no s’utilitza 
encara. A Vic fa anys que 
aprofitem trossos d’edificis 
que no són adequats per 
acollir l’activitat d’un jutjat. 
Pel que fa a òrgans judicials, 
a Manresa hi ha vuit jutjats 
d’instrucció i primera ins-
tància, i a Vic fins al 30 de 
setembre n’hi havia cinc. Ara 
en són sis, i ho celebrem. A 
Manresa hi ha tres jutjats de 
l’àmbit penal, a Vic no n’hi 
ha cap i tampoc sabríem on 
posar-lo. Això fa que tots els 
implicats en un procediment 
penal –advocats, testimonis, 
denunciat, etc.– s’hagin de 
desplaçar a Manresa per uns 
fets ocorreguts a Osona. A 
Manresa hi ha un jutjat soci-
al i un altre de violència de 
gènere. A Osona, no. Si com-
pares la situació t’adones que 
a Vic no s’han fet els deures. 
En l’àmbit polític s’han prio-
ritzat altres coses, i no s’han 
cuidat de vetllar per la nostra 
comarca en el camp judicial.

I de qui és culpa que s’ha·
gin acumulat tantes man·
cances durant tants anys?

El que veig cada cop més 
clar és que qui no plora no 
mama. Els recursos econò-
mics són sempre limitats, 
i davant de l’escassetat de 
recursos el que s’ha de fer és 
administrar-los d’una mane-
ra determinada. I la justícia 
s’ha de considerar un servei 
públic de primer ordre, com 
la sanitat o l’educació. A Oso-
na, els representants polítics 
no han sabut defensar el 
seu partit judicial. Manresa 
va fer els deures; nosaltres, 
no. No es va tenir una visió 
estratègica en aquest àmbit. 
Tenim un teatre i un hospital 
de primer ordre, tal com ha 
de ser, però amb la justícia 
no s’hi ha posat prou atenció. 
I ara ens trobem davant d’un 
corrent provincialitzador 
que buscarà desmantellar 
les instal·lacions judicials 
que no estiguin al dia. Ens 
diran: “Vostès no tenen jut-
jats, tenen una oficina que 
no és pràctica ni adequada”. 
I buscant un lloc adequat 
s’aniran emportant l’activitat 
cap a Manresa, Granollers o 
Barcelona.

Els han informat quan 

podran tornar els judicis de 
l’àmbit penal a Vic?

No se’ns ha comunicat de 
manera oficial cap data. Que 
tornin els judicis de l’àmbit 
penal és una mesura que 
demanem des de fa dos anys, 
però tampoc és la solució. 
No volem que els jutges de 
Manresa ens facin el favor 
de venir a celebrar vistes a 
Vic. Ho agraïm, però el que 
volem és tenir jutjats penals 
propis. Però per això ens cal 
una infraestructura adequa-
da que ara no tenim. Amb la 
reforma de la Casa Serra i 
Moret, i a l’espera del local 
de la ronda Camprodon, es 
podria dedicar alguna sala a 
celebrar vistes penals a Vic. 
Però no serà fàcil perquè 
s’haurien d’encabir els judi-
cis amb calçador.

Un altre mal endèmic de 
la justícia a Catalunya és la 
manca de jutges, i a Vic això 
s’ha traduït en una gran 
rotació en el càrrec. Què 
comporta aquesta situació?

A Vic, la justícia no està 
ben dotada quant a infra-
estructura, i sense edificis 
adequats la cosa costa molt 
que funcioni. A més, hi ha un 
col·lapse judicial espectacu-
lar. Hi ha gent que renuncia 
a drets perquè sap que si 
entra al jutjat a defensar-
los s’eternitzarà la situació. 
Hi ha procediments que 
s’allarguen tres, quatre o cinc 
vegades més del que haurien 
de durar en un país normal. 

Aquest col·lapse no ens el 
podem permetre perquè la 
justícia, si arriba molt tard, ja 
no és justa.

I això és fruit de la manca 
de jutges consolidats?

És fruit d’unes instal-
lacions deplorables i pocs 
òrgans judicials, que donen 
com a resultat una gran 
rotació de jutges. I si tu amb 
una empresa cada tres mesos 
li canvies l’amo, la resta de 
treballadors no funcionen 
bé. I al jutjat es van acumu-
lant retards. A Vic els jutges 
no hi volen venir: primer, 
perquè la gran majoria són 
de fora i desconeixen el dret 
civil català. Desconeixen el 
dret que hauran d’aplicar. En 
segon lloc, hi ha la llengua, 
ja que molts no és que no el 
parlin, sinó que ni entenen el 
català. I per últim, perquè les 
places no són de magistrat, 
sinó de jutge, i això és un 
greuge econòmic per exem-
ple respecte a Manresa.

Aquest desembre s’han 
designat jutges titulars als 
sis jutjats de Vic. Això ha de 
portar estabilitat?

Sí, estem esperançats, per-
què després dels problemes 
dels últims temps sembla 
que començarem el 2022 amb 
certa estabilitat de jutges. En 
tindrem sis d’actius, i si no hi 
ha una causa de força major 
hauran d’exercir durant tot 
l’any a Vic i esperem que això 
contribueixi que tot rutlli. 
Ens consta que tots sis són 

“A Vic fa anys 
que s’aprofiten 

trossos d’edificis 
poc adequats per 

fer de jutjat”

“Esperem que 
aquest 2022 
hi hagi més 

estabilitat amb 
els jutges a Vic”  

“La funció del 
Col·legi mai pot 
ser de caràcter 

polític, i això ho 
tenim clar”  
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Rogeli Montoliu a la plaça de l’Estudiant de Vic, just davant de la façana amb el llaç groc que         acull la seu de l’ICAVic

més o menys de la mateixa 
promoció, es coneixen i esta·
ria bé que fessin equip per 
treure del forat la situació 
judicial en què avui es troba 
la nostra comarca.

Com s’ha viscut des de 
l’ICAVic tots els fets vincu-
lats amb el procés indepen-
dentista?

El Col·legi d’Advocats és 
una corporació professional, 
no és un partit polític o un 
club social. La funció del Col·
legi mai pot ser de caràcter 
polític, i això jo com a degà 
ho tinc molt clar. El Col·legi 
no pot posicionar·se ni ho 
ha fet. Això no vol dir que si 
s’observa una vulneració dels 
drets humans o de les lliber·
tats ho puguem denunciar. A 
Catalunya, d’un temps ençà, 
s’han produït vulneracions 
de drets fonamentals. Com 
a col·legi no només tenim la 
facultat de posicionar·nos, 
sinó l’obligació. Sempre que 
el Col·legi ha detectat una 
vulneració de drets o lli·
bertats de les persones s’ha 
posicionat.

I per això van penjar el 
llaç groc al balcó de la seu 
del col·legi?

Des d’abans que jo entrés, 
hi havia cert malestar entre 
els col·legiats perquè no 
entenien que no hi hagués 
un posicionament davant 
la vulneració de drets que 
estaven patint diverses per·
sones a Catalunya. Quan vam 
entrar jo i la meva junta, en 

comptes de decidir res el 
que vam fer va ser sotmetre 
a votació què calia fer. Tots 
i totes les col·legiades van 
poder votar i decidir si volien 
el llaç groc o no. I el resultat 
a favor va ser contundent: un 
76% dels vots.

Hi ha col·legiats que han 
manifestat que no es tro-
ben còmodes exhibint un 
llaç groc al balcó de la seu? 
Alguns companys potser li 
matisarien que s’estan vul-
nerant drets fonamentals 
o que no sigui un símbol 
polític.

A mi, personalment, cap 
company m’ha manifestat 
que se senti incòmode. A 

més, vam crear el servei del 
deganat obert, i cada diven·
dres al migdia em poden 
venir a veure els col·legiats 
que ho vulguin per expressar 
inquietuds, malestar, opini·
ons, aportacions... Les coses 
en democràcia es fan votant, 
i així ho vam fer. Si alguna 
persona no hi estava d’acord, 
ho va poder manifestar en 
la junta extraordinària, que 
va comptar amb una elevada 
participació, i votant. 

Recentment s’ha renovat 
parcialment la junta de 
govern. Reforça el seu pro-
jecte aquests canvis?

Es van renovar cinc mem·
bres dels nou que formen la 

junta tal com marquen els 
estatuts. El projecte tots el 
tenim clar, i és la defensa 
de la nostra professió i la 
promoció de l’advocacia. 
Crec que a Vic tots remem 
en el mateix sentit. Ara bé, 
renovar parcialment cada dos 
anys la junta té coses bones 
i d’altres que no ho són tant. 
Les positives és que hi ha 
un traspàs entre gent que 
entra nova, i que potser no té 
experiència, i els que ja són 
dins i poden oferir aquesta 
expertesa. El que no és tan 
bo és que si una part de la 
junta té un projecte o idea 
concreta es pot trobar que 
l’altra part potser va a una 

altra velocitat i l’engranatge 
per entomar grans reptes no 
estigui a punt.

I ara tota la junta va a la 
mateixa velocitat?

La meva elecció va ser una 
sorpresa, perquè hi havia un 
degà que feia bona feina, es 
va presentar a la reelecció i 
vaig sortir escollit jo. Això 
va crear cert estat de xoc a 
l’inici, i amb la part de la 
junta que ha continuat fins 
aquest desembre teníem 
punts de vista diferents. Tot i 
això, s’ha fet l’esforç per part 
de tots de cedir en coses i 
sempre s’ha arribat a l’acord. 
Crec que l’entesa no ha sigut 
difícil i hem treballat molt bé.  
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Ribes de Freser

Isaac Muntadas

Ribes va aprovar dimarts uns 
pressupostos de 4,4 milions 
d’euros per a l’exercici 2022 
amb els vots a favor de Junts 
per Ribes i les abstencions 
de Tots Fem Ribes-ERC i la 
CUP. Els comptes destaquen 
per haver crescut un 18% 
respecte als del 2021. L’altre 
punt fort del pressupost resi-
deix en les inversions, que 
passen dels 248.000 euros 
de l’any passat als 790.000 
actuals. L’alcaldessa, Mònica 
Santjaume (JxRibes), va divi-
dir les inversions, finançades 
amb múltiples subvencions, 

en tres grans eixos: la promo-
ció de l’habitatge, l’eficiència 
i la transició energètica i el 
desenvolupament comercial i 
la millora d’infraestructures. 
En el primer apartat, es reha-
bilitaran les antigues escoles 
de Bruguera per construir-hi 
una sala polivalent i un pis 
de lloguer per a joves. En el 
segon, es farà una inversió 
de 350.000 euros per renovar 
l’enllumenat públic a LED i 
una altra de 200.000 euros a 
la residència geriàtrica per 
millorar-ne els tancaments. 
Finalment, hi ha una subven-
ció del 95% per la reforma i 
millora del carrer Núria, que 
ha de permetre allargar l’eix 

comercial en sentit nord.
El portaveu de TfR-ERC, 

Joaquim Roqué, va explicar 
que tenien previst votar-hi 

en contra, perquè considera-
ven els comptes continuistes 
respecte a l’anterior govern 
de Marc Prat, però “després 
d’escoltar les seves explica-

Hi destaca 
l’aportació de 

mig milió d’euros 
a l’eficiència 

energètica 

Viladrau

Txell Vilamala

Ara sí, ja és definitiu: 
Viladrau farà obres a les 
Escoles Velles el 2022 per-
què, a banda de mantenir els 
serveis actuals, puguin aco-
llir el casal d’avis i el dispen-
sari mèdic. Els Independents 
van aprovar el projecte dime-
cres al vespre amb el suport 
del regidor de Junts en un 
ple extraordinari carregat de 
tensió. Tal com recollia EL 
9 NOU del 25 d’octubre, els 
tres grups representats al 
consistori estan d’acord en 
la necessitat de fer obres a 
l’edifici, un dels més emble-
màtics del poble, però discre-
pen sobre els usos. L’equip 
de govern que encapçala l’al-
caldessa Noemi Bastias apos-
ta per traslladar el consultori 
mèdic a les Escoles Velles, la 
qual cosa implicarà moure 
el centre de serveis per a 
la gent gran dins d’aquest 
mateix emplaçament i por-
tar l’ajuntament a Can Sià. 
L’oposició que exerceix Som 
Viladrau-ERC es postula, en 
canvi, a favor de no desplaçar 
el dispensari i arranjar cada 
servei en la seva ubicació 
actual. Això ha obert la caixa 
dels trons. Tot i que el muni-
cipi supera per poc els 1.100 
habitants, en qüestió de set-
manes s’hi han recollit més 
de 200 signatures contra la 
proposta del govern.

El clima de confrontació es 
va traslladar aquest dimecres 

al ple. Pels Independents, 
al darrere de les queixes hi 
ha una campanya de Som 
Viladrau que busca “l’enfron-
tament de la gent del poble” 
amb “interessos polítics”. 
El regidor Albert Bosch va 
assegurar, de fet, que des-
prés d’accedir al govern via 
moció de censura es van 
trobar el projecte de reforma 
de les Escoles Velles a sobre 
la taula i el va presentar com 
l’havia preparat l’anterior 
equip a una convocatòria 
imminent de subvencions de 
la Generalitat: “Éreu coneixe-
dors de tot això i en aquests 
dos anys no ens heu fet ni 
una sola pregunta sobre el 
tema. No hi ha hagut ganes 

de treballar per arribar a una 
solució que complagui a tot-
hom. A última hora, i amb el 
projecte a punt d’aprovació, 
mobilitzar la gent en con-
tra nostra no és manera de 
fer política”. L’exalcaldessa 
Margarida Feliu, portaveu 
de Som Viladrau-ERC, va dir 
al seu torn que ells només 
havien obert la porta a estu-

diar els trasllats, i que l’ajun-
tament no ha de canviar de 
lloc, igual que el consultori 
mèdic. També va defensar 
que és un error moure el 
centre de serveis tenint en 
compte que va costar 250.000 
euros i es tracta de l’equipa-
ment més nou de Viladrau. 
“Sou com un faraó, teniu 
ganes de construir la vostra 
piràmide per fer alguna cosa 
que quedi al poble després 
que marxeu”, va etzibar Feliu 
al govern. En la mateixa 
intervenció va carregar con-
tra els Independents per no 
sotmetre el projecte i tots els 
canvis previstos a un procés 
de participació ciutadana: 
“No tragueu el centre de dia 

d’on és per substituir-lo per 
un consultori que ja està bé 
on està. No prengueu el pèl 
a la gent que no pensa com 
vosaltres, no som els vostres 
súbdits”. Uns i altres van 
intercanviar també retrets 
pel pressupost o l’assistència 
a reunions informatives. 
L’últim a prendre la parau-
la abans de tancar el debat 
va ser Ricard Argenter, de 
Junts, molt crític amb Som 
Viladrau: “Des que van ser 
apartats del govern per una 
moció de censura, tenen una 
manera de fer política que 
utilitza el descrèdit personal 
i l’insult, formes que no són 
gens sanes i ens impedei-
xen treballar plegats pel bé 
comú”.

Al mateix ple es va aprovar 
el pressupost de l’Ajunta-
ment per al 2022, que puja a 
3,7 milions d’euros i preveu 
com a inversions més des-
tacades la reforma de les 
Escoles Velles i les obres dels 
aiguaneixos d’on beu l’em-
presa Liquats Vegetals. Els 
comptes van tirar endavant 
novament amb el vot en con-
tra de Som Viladrau.

 Més enllà d’altres projec-
tes, com la urbanització del 
carrer del Doctor Ariet o la 
carena de les Bruixes, l’al-
caldessa i el regidor Víctor 
Niubó també van subratllar 
l’aposta per municipalit-
zar el servei de neteja, així 
com millorar les condicions 
laborals dels treballadors de 
l’Ajuntament. El ple, molt 
tens, el van seguir en directe 
pics de fins a 38 espectadors 
simultanis, molt per sobre 
dels registres habituals.

El projecte de reforma tirarà endavant tot i les al·legacions amb més de 200 signatures

cions hem canviat d’opinió”. 
L’alcaldessa va contestar que 
eren molt diferents perquè el 
2021 ja es va fer un sedàs per 
ser més “transparents”. Roqué 
i també Àlex Medrano (CUP) 
van veure amb bons ulls l’alta 
inversió. Els republicans, que 
van presentar una llista de 
propostes –algunes ja s’inclo-
uen als comptes–, sí que van 
preguntar per l’augment de 
62.000 a 115.000 euros de la 
partida destinada a l’empresa 
Sumar, que s’encarrega de 
la gestió de la residència. En 
principi, es va establir un 
conveni que augmentava pro-
gressivament del 6% al 8% 
el percentatge del cost, però 
també es va justificar per la 
figura del gerent. Medrano 
va advertir que calia fer més 
polítiques de joventut, canvi-
ar el sistema de recollida de 
deixalles, municipalitzar el 
servei de l’aigua i fer-se socis 
de l’Agència de Desenvolupa-
ment del Ripollès. 

Enllaç al ple, 
amb el debat 
sobre les 
Escoles Velles i 
el pressupost
EL9NOU.CAT

Roda reinicia el 
procés de licitació de 
les obres del carrer 
Verge del Sòl del Pont

Roda de Ter El ple va apro-
var la modificació del plec de 
clàusules del projecte d’obres 
per urbanitzar els carrers Ver-
ge del Sòl del Pont i el Call de 
la Capella. Segons va explicar 
l’alcalde, Roger Corominas 
(ERC), aquest pas enrere en el 
procés s’ha hagut de fer per-
què es van detectar errades 
“en la part on es determinen 
les ofertes de licitació anor-
malment baixes”. Tot i que hi 
havia tres empreses que s’ha-
vien presentat, “per garan-
tir la seguretat jurídica de 
l’Ajuntament”, es va optar per 
corregir el plec i reiniciar el 
procés de licitació. L’oposició 
–IPR, Albert Aguilar de Junts 
per Roda i el regidor Marc 
Verdaguer– es va abstenir en 
la votació.
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Una vista de les Escoles Velles de Viladrau, al centre del debat pels usos que se’ls ha de donar

Els usos de les Escoles Velles 
encenen el ple de Viladrau

El govern diu que 
darrere les queixes 

hi ha “interessos 
polítics” de 
l’oposició

S’han aprovat uns comptes de 4,4 milions d’euros de cara al 2022

Les inversions al pressupost de 
Ribes s’enfilen als 790.000 euros

Divendres, 31 de desembre de 202124
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Cada dia prenem moltes decisions. En el cas 
dels residus no n’és cap excepció. Primer hem 
de pensar com evitar-los, aquesta és la primera 
clau. La nostra manera de comprar (anar amb 
el cabàs, evitar els embolcalls innecessaris) 
pot comportar una millora en generar menys 
residus. Alguns consells que ens poden ser 
útils:

• Fer una llista de la compra ajuda a evitar 
malbaratar aliments.

• Comprar formats familiars dels productes 
(garrafes en comptes de packs individuals).

• Comprar productes a granel evita el 
sobreembalatge.

En un context d’emergència climàtica, 
reduir els embalatges innecessaris és 
el primer pas per aconseguir un cercle 
virtuós en el tractament de residus. La 
Directiva 2008/98/CE sobre els resi-
dus que la Unió Europea va aprovar 
l’any 2008 estableix una jerarquia dels 
residus –prevenció, reutilització, reci-
clatge, valorització i eliminació– i el 
primer missatge de la campanya de 
l’ARC posa en relleu que el primer pas 
de la jerarquia dels residus, la preven-
ció, és present en el moment de la 
compra. Reduir embalatges inneces-
saris (especialment els plàstics d’un 
sol ús), comprar a granel, transportar 
la compra en un cabàs o bossa reuti-
litzable són petites accions que tenen 
un gran impacte. Perquè el millor resi-
du és aquell que no es genera.

Separem bé els residus
A casa, quan s’han generat els resi-
dus, és important separar-los bé en 
cadascuna de les fraccions (orgà-
nica, paper i cartró, vidre, envasos 
lleugers) perquè facilita la recupera-
ció dels materials que es poden reci-
clar. Aquesta acció és l’altre gest que 
podem fer, ja que, a més, elaborant 
nous productes amb materials deri-
vats dels residus es generen menys 
emissions de CO2 i fer una bona 
separació dels residus ajuda a man-
tenir la circularitat dels materials, a 
fomentar l’economia circular. I és clau 
separar bé l’orgànica (restes de men-
jar, petits vegetals) en bosses com-
postables.
Es tracta d’aconseguir una recollida 
de qualitat, amb el mínim de materi-
als no corresponents a la fracció, els 
anomenats  impropis. El 2020, el per-
centatge d’impropis en la recollida 
selectiva a Catalunya va oscil·lar entre 
el 26% de mitjana en els envasos lleu-
gers (contenidor groc) i el 12% en la 

fracció orgànica (contenidor marró).
Un altre aspecte clau és allargar la 
vida útil dels residus el màxim pos-
sible, un dels principals objectius de 
l’economia circular. 

El porta a porta com a sistema 
més eficient de recollida
Les administracions estan impulsant 
nous sistemes de recollida selectiva, 
entre els quals destaca, per la seva 
eficiència, el porta a porta, ara present 
en molts pobles i començant a esten-
dre’s a les grans poblacions.
Catalunya té un índex de recollida 
selectiva del 45,9%. Aquest valor ha 
anat augmentant lleugerament els 
darrers anys. S’ha passat d’un 39,9% 
de recollida selectiva l’any 2017 a un 
45,9% el 2020. Aquest augment de 
la recollida selectiva ha anat en paral-
lel a l’extensió progressiva del model 
porta a porta, particularment als nuclis 
de població petits. Actualment, aquest 
model és present a 232 municipis, a 
33 comarques, i el fan servir més de 
600.000 habitants.
El model porta a porta ha demostrat 
sobradament que permet assolir els 
millors resultats en termes quantitatius 
i qualitatius. És eficient a molt curt ter-
mini i també a llarg termini. Estableix 
una responsabilització a la ciutadania 
diferent, un esforç compartit entre la 
ciutadania i l’administració.
Els valors mitjans de recollida selecti-
va que s’obtenen amb el sistema por-
ta a porta són d’un 61,23%. Per con-
tra, els valors que s’obtenen amb una 
recollida selectiva tradicional, sense 
models eficients, és del 35,68%. 
El sistema porta a porta és una aposta 
estratègica per tal de caminar cap als 
objectius que marca la Unió Europea 
en matèria de residus. Per aconseguir-
ho, l’Agència de Residus aposta per-
què les grans ciutats i les capitals de 

comarca se sumin progressivament 
a aquest model de recollida, que pot 
ser flexible i adaptat a cada realitat de 
l’entramat urbà del municipi.

Conscienciar
L’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), del Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural de 
la Generalitat, vol conscienciar la ciu-

tadania sobre la importància d’evitar 
els residus i d’assolir una bona reco-
llida selectiva de residus. Amb aquest 
objectiu, l’ARC ha posat en marxa 
aquest desembre, en dies tradicionals 
d’un gran consum per les festes de 
Nadal i Reis, una campanya que té com 
a eslògan “Tria bé, reciclem millor”.
Per a més informació, consulteu el 
web: residuonvas.cat

Dilluns, 8 de febrer de 2021xx

Recollida porta a porta a Celrà

La implantació del sistema de recollida porta a porta s’ha mostrat com el més eficient
per a l’orgànica i altres fraccions selectives

Consum responsable i separar bé els 
residus, claus contra el canvi climàtic
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Cuberta Serveis Funeraris, al seu costat.

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER

Divendres, 31 de desembre de 202126

Manlleu

T.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Manlleu ha adjudicat aques-
ta setmana la recollida de 
residus porta a porta a Cespa, 
la companyia que ja partici-
pava en un 45% de l’empresa 
mixta del Consell Comarcal. 
Si no hi ha contratemps d’úl-
tima hora, l’equip de govern 
manté la previsió de desti-
nar aquest gener i febrer a 
campanyes de comunicació i 
començar amb el nou sistema 
en indústries i comerços pel 
març. Al maig s’hi sumaria la 
recollida de residus domès-
tics als barris perifèrics i al 
cap d’un mes, el centre de 
Manlleu i l’Erm.

El contracte, amb una 
durada de vuit anys, supera 
els 23 milions d’euros i tam-
bé inclou la neteja viària. A 
banda de Cespa, que va obte-
nir 88,68 punts, a la licitació 

Maite Anglada

s’hi va presentar Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(60,18 punts). Pel que fa a 
la recollida de voluminosos 
(490.000 euros), el concurs 
estava reservat a centres 
especials de treball i hi ha 
optat únicament la fundació 
Tac Osona. 

L’adjudicació de tots dos 
contractes va tirar endavant 
dimarts per unanimitat del 
consistori. Maite Anglada, 
regidora de Medi Ambient, 
qualificava el moment “d’his-
tòric”. Amb el canvi de siste-
ma l’objectiu és avançar cap 
a la sostenibilitat i el 2023, 
que els ciutadans paguin més 
o menys segons el volum de 
residus que generen. Albert 
Generó va reiterar explícita-
ment el suport de la CUP al 
porta a porta, però recordava 
que la seva aposta estratègi-
ca passa a llarg termini per 
“models 100% públics”. 

En la mateixa sessió extra-

ordinària, telemàtica a causa 
de la covid-19, es van deses-
timar les al·legacions que ha 
presentat el grup de Manlleu 
En Comú a l’increment del 
5% de l’IBI i la taxa de deixa-
lles domiciliària, que passarà 
l’any vinent de 135 a 142 
euros. Segons Eduard Robles 
(ERC-JfM), regidor d’Hisen-
da, la crítica dels augments 

La companyia ja participava en un 45% en l’empresa mixta del Consell Comarcal d’Osona

no anava acompanyada de 
cap alternativa sobre com 
mantenir els ingressos de 
l’Ajuntament. 

El PSC i la CUP es van 
abstenir en la votació. La 
socialista Marta Moreta va 
prendre la paraula només per 

deixar constància que, tot i 
no tenir representació al con-
sistori, aquestes al·legacions 
les havia presentat un grup 
polític. Generó, de la CUP, va 
dir que els increments i les 
davallades d’impostos per se 
no són bons ni dolents, sinó 
que el que caldria és apro-
fundir en progressivitat i 
“que pagui més qui més té”.

Ripoll ajuda 
els vilatans 
a reciclar 
correctament

Ripoll

J.R.

L’eterna lluita per erradicar 
la mala praxi en l’abocament 
de residus ha motivat l’edició 
d’un tríptic per explicar als 
ripollesos on cal llençar-los 
per afavorir el reciclatge. 
Ripoll disposa de conteni-
dors de paper, plàstic, vidre, 
rebuig i orgànica, però també 
de roba, oli i restes vegetals, 
a banda dels serveis de reco-
llida de trastos, de cartró i un 
servei de neteja que funciona 
tot l’any excepte el dia de 
Nadal. 

La recollida de residus 
és competència del Consell 
Comarcal, però les contínues 
mostres d’incivisme que hi 
ha a l’entorn de les zones de 
contenidors motiven sovint 
queixes dels veïns. Una de 
les opcions que els polítics 
ripollesos tenen sobre la 
taula és crear una planta de 
triatge per millorar el tracta-
ment de les deixalles.

Manlleu adjudica la recollida 
porta a porta a Cespa

De la de 
voluminosos 

se’n cuidarà Tac 
Osona

    PUBLICITAT Serveis
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Innocentades de proximitat

A dalt, l’anunci del Trail del Bisaura i Roma ja instal·lat a Mèxic. A baix, l’explicació del Consell Comarcal d’Osona

Vic

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Viladrau va 
publicar aquest dimarts a les 
xarxes socials el canvi d’imat-
ge de l’escut municipal: on 
fins ara hi havia l’emblemà-
tic castanyer de les nou bran-
ques ara hi apareixerà un 
tritó del Montseny. L’anunci 
fins i tot va generar algun 
comentari en contra, tot 
recordant el lligam del casta-
nyer amb el municipi i la vin-
culació del petit amfibi amb 
tot el massís. Minuts després 
de la piulada, el crític devia 
adonar-se que es tractava 
d’una petita broma en ple dia 
dels Sants Innocents. I és que 
són diverses les institucions 
i personalitats d’Osona i el 
Ripollès que any rere any fan 
gala del seu enginy i sentit 
de l’humor en aquesta data 
assenyalada.

El Consell Comarcal d’Oso-
na, per exemple, explicava 
que un grup de científics 

havia conclòs que la desapa-
rició de la boira està estricta-
ment relacionada amb l’ober-
tura del túnel de Bracons, i 
que s’estava valorant posar 
unes grans comportes a l’en-
trada del forat i restringir la 
seva obertura a dues hores 
diàries perquè la pubilla de la 
comarca deixés d’escapar-se. 

A l’espera que s’atreveixin 
a venir-hi a competir i ho 

facin realitat, també va que-
dar en una broma l’anunci 
que dos dels grans referents 
de les curses de muntanya, 
Kilian Jornet i Pau Capell, 
es veurien les cares en la 
propera edició del Trail del 
Bisaura. A qui semblava que 
no veuríem durant uns mesos 
és al músic Guillem Roma. 
Va anunciar que marxava de 
gira pels Estats Units i Mèxic 
amb una banda de ranxeres. 
Però resulta que també era 
una innocentada i el podrem 
seguir gaudint de ben a prop. 

Pep Poblet va 
mostrar la seva  
autocaravana 

amb els colors de 
la Guàrdia Civil   

Un nou escut a Viladrau amb el tritó del Montseny, el duel entre Kilian Jornet i Pau Capell 
al Trail del Bisaura i l’aventura americana de Guillem Roma, notícies que no van ser realitat 

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank renoven el 
suport al Programa de Convivència de la UVic

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank han 
renovat un any més el suport al Programa de 
Convivència de la UVic. Aquest programa neix 
amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament 
d’habilitats socials, l’autonomia personal, 
l’autoestima i la qualitat de vida de persones 
amb diversitat funcional.
El Programa de Convivència, al qual es pot 
acollir tot l’estudiantat de la UVic, proposa 
que joves amb diversitat funcional puguin 
conviure amb estudiants universitaris en un pis 
i, d’aquesta manera, adquirir autonomia a la 
llar mentre aprenen a responsabilitzar-se de les 
pròpies decisions per tal que en el futur puguin 
escollir on volen viure i amb qui.
En aquests moments hi ha un pis pilot que 
funciona amb tres estudiants i un jove amb 
síndrome de Down. Els estudiants voluntaris 
participen en aquest programa amb la voluntat 
de viure una experiència enriquidora que els ha 
de permetre conèixer, comprendre, acceptar i 
respectar persones amb capacitats diverses. 
A banda d’aquesta vocació social, també 
obtenen sis crèdits RAC i beneficis en el lloguer 
de l’habitatge.
A més, tots els convivents reben el suport 
d’altres estudiants voluntaris vinculats a graus 
de les àrees de Ciències de la Salut (Teràpia 

Ocupacional, Nutrició Humana i Dietètica, i 
Infermeria) i de l’Educació (Educació Social 
i Psicologia), que els ajuden a organitzar el 
dia a dia i a solucionar possibles problemes 
que puguin sorgir arran de la convivència. 
El programa també compta amb la tutela i 
l’expertesa del Servei d’Atenció a l’Estudiant 
amb Diversitat Funcional de la UVic.  
La Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, 
ha fet una aportació econòmica al Programa 
de Convivència de 4.200 euros, mentre que els 

13.800 euros restants els aporta la Universitat 
i el lloguer bonificat dels estudiants. Segons el 
vicerector de Professorat de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC), Albert Juncà, “aquesta iniciativa, que 
s’inclou dins d’un programa de voluntariat de la 
UVic-UCC molt més ampli, és molt interessant 
i necessària. Tots formem part de la societat i 
hem d’estar preparats per treballar i conviure 
amb tot tipus de persones”. 

	 	 	 	 ACCIÓ SOCIAL    ACCIó SOCIAL
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Joan Morera
i Culí

El temps passa

però el teu record

perdura en nosaltres.

Els teus amics i companys de Softvic, Sa.

Vic, desembre de 2021

10è aniversari

M. Teresa Funoll 
i Vila

Vídua de Josep Serrabassa Faja
Ha mort cristianament el dia 24, a l’edat de 77 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Roser i Toni, Mercè i Santi, Cristina i Joan, Núria i 
Jesús, Josep i Anna, Irene i Sergi; nets, Laura i Jordi, Núria i Nil, 
Arnau, Paula, Roger, Isona, Pau, i Júlia; germans, Jordi i Carme; 
germans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que la tingueu present en les 
vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, 
així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Vic, desembre de 2021

Josep Parramón
i Oller

Gràcies per tot el que ens has ensenyat
i pel que deixes a cada un de nosaltres.

Et trobarem a faltar.

Properament se celebrarà una cerimònia de comiat. Tan bon punt 
se’n tingui data, la família ho farà saber. 

Els Hostalets de Balenyà, desembre de 2021
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Plaques solars per a la depuradora de Centelles 
i l’escola Guillem de Mont-rodon de Vic

Centelles/Vic La depuradora de Centelles (a dalt) funci-
ona des d’aquest mes amb energia fotovoltaica. El 25% de 
la demanda energètica de la planta es cobrirà amb energia 
solar, fet que permetrà estalviar uns 28.000 euros l’any. 
La instal·lació ha costat al Consell Comarcal i Depurado-
res d’Osona 82.873 euros. Es tracta de la primera estació 
depuradora d’aigües residuals que funciona amb mòduls 
fotovoltaics a la comarca. Aquest gener s’hi afegirà la de 
Taradell. D’altra banda, l’Ajuntament de Vic ha instal·lat 
una seixantena de plaques a la teulada de l’escola Guillem 
de Mont-rodon (a baix), que generaran l’energia neces-
sària pel centre educatiu i en cas d’excedents s’injectaran 
a la xarxa. En els propers mesos està previst crear més 
instal·lacions d’autoconsum en edificis municipals com 
l’escola bressol dels Caputxins o el recinte firal del Sucre. 

Pressió per recuperar el caixer al 
barri de Montserrat de Torelló 
El PSC vol que l’Ajuntament retiri els comptes del BBVA si no torna el servei 

Torelló

EL 9 NOU

La supressió del servei ban-
cari per part del BBVA al bar-
ri de Montserrat de Torelló 
va tornar a sortir a escena en 
el ple d’aquest desembre. En 
el torn de precs i preguntes, 
la regidora del PSC, Roser 
Roma, va consultar en quin 
estat es trobava la demanda 
que el municipi havia fet a 
l’entitat financera perquè 
es recuperés com a mínim 
el caixer en aquesta zona de 
Torelló. L’alcalde, Marçal 
Ortuño, va recordar que havi-
en concentrat la queixa a tra-
vés d’un document “subscrit 
pels veïns, els comerciants 
del barri i l’Ajuntament”, i 
que la resposta que havien 
obtingut per part del BBVA 
era que s’estava valorant la 
petició de recuperar caixers 
a nivell global, “ja que hi ha 
diversos municipis amb casos 
similars”. La resposta no va 
convèncer Roma, que va llan-
çar una proposta a l’equip de 
govern per tal de fer pressió: 

“Demanem que s’anul·li 
qualsevol vincle de l’Ajunta-
ment amb el BBVA. Seria una 
mesura de pressió”. Des dels 
altres grups municipals del 
consistori, la idea es va valo-
rar positivament. Francesc 
Manrique, de la CUP, va 
recordar que ells havien 
presentat mocions al ple 
“per treballar amb banques 

ètiques”, i des de Junts per 
Catalunya, Jordi Rosell va 
remarcar que “no es pot dei-
xar tot un barri sense caixer” 
i va instar el PSC a redactar 
una moció amb la proposta 
de pressió. En aquesta línia 
es va expressar l’alcalde, 
Marçal Ortuño, tot indicant 
que la idea s’hauria de deba-

tre “a través d’una moció en 
un altre ple. Estem oberts a 
fer-ho”. Roma va concloure 
el debat amb una declaració 
d’intencions: “Entomem 
redactar la proposta”.

D’altra banda, el ple també 
va servir per aprovar la pròr-
roga del servei de deixalleria 
per un any més al Consell 
Comarcal d’Osona, a l’espera 
de disposar del conveni glo-
bal per la recollida de resi-
dus, que solucionarà aquesta 
àrea pels propers vuit anys. 
“Esperem portar el docu-
ment a debat aquest gener”, 
va apuntar el regidor Adrià 
Jaumira. En els precs i pre-
guntes també es va tornar a 
parlar del controvertit semà-
for del carrer Sant Bartomeu. 
El govern municipal va expli-
car que s’han fet les correc-
cions pertinents pel que fa a 
senyalització, i s’ha arreglat 
el problema de l’emmagatze-
matge d’imatges de vehicles 
sancionats. Així doncs, tot 
està a punt perquè el semà-
for pugui sancionar de nou a 
partir del 10 de gener.  

Els quatre grups 
es van emplaçar a 
debatre aquesta 

acció a través 
d’una moció   

Gurb aprova un 
pressupost continuista 
de cara al 2022

Gurb Aquest dilluns Gurb 
va aprovar amb els sis vots 
a favor de l’equip de govern 
–Units per Gurb-AM i Inde-
pendents per Gurb– un pres-
supost municipal de 3,6 mili-
ons d’euros. L’alcalde, Josep 
Casassas, el va definir com a 
“continuista”. Des de l’oposi-
ció, Junts per Gurb hi va votar 
en contra “perquè no som 
necessaris per la seva aprova-
ció ni hem tingut oportunitat 
de poder-ho ser”, va explicar 
el portaveu, Joan Roca.

Editen un 
desplegable amb 200 
rutes pel Ripollès 

Ripoll El Consell Comarcal 
del Ripollès ha editat un 
desplegable que aglutina les 
principals rutes senderis-
tes que es poden fer per la 
comarca. A més de les que 
hi ha impreses, mitjançant 
un codi QR es pot accedir a 
l’oferta completa del web de 
turisme, amb prop de 200 
propostes. Del desplegable se 
n’han editat 7.000 exemplars. 
L’objectiu és donar més valor 
al patrimoni i els atractius 
dels 19 municipis del Ripo-
llès. 
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HEM TORNAT  
AMB MÉS FORÇA
GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE

Mitjans de comunicació

Mecenes Benefactors Protectors

Col·laboradors

Consorci integrat per

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és una institució beneficiària de la Llei 49/2002, de 23 de desembre del règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
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Per a més informació truqueu al 93 889 49 49 o entreu a el9nou.cat/subscriute

Targeta personalitzada
vàlida per a tota

la família

2 entrades directes 
per anar al MNAC

Inclou:

Un regal km 0 que durarà tot l’any

paper + digital
La bossa i la llibreta

amb bolígraf
d’

Per només 178,50€ anuals (es pot fraccionar)
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Acabo l’any amb una certa sensació 
de triomf. El triomf és un concepte 
abstracte, també, ho sé. Un concep-

te que vol voler dir coses molt diferents segons qui 
el proposi. Per mi, el triomf, aquest final d’any, ha 
estat tornar amb un somriure de les vacances. Sí. 
És un triomf. I sí, és un somriure sincer. Hem mar-
xat tres dies al cor de l’Empordà amb els nostres 
cinc fills adolescents, cadascú amb les seves coses, 
i tornem amb rialles a sobre, amb jocs en comú, 
amb excursions, amb llibres compartits i amb foc 
als ulls i a la pell. El triomf, en aquest any de merda 
que acaba, és això per mi. És tenir prou energia per 
continuar lluitant. És haver fet migdiades. És haver 
vist el mar de nou. És saber que no som perfectes, 
però som nosaltres. És saber que nosaltres encara 
és un lloc on ens agrada de ser. 

No ha estat un any fàcil. Ja em suposo que per 
ningú. Ha estat un any de batallar molt, molt, 
moltíssim. Però també ha estat un any d’una cer-
ta esperança. De mirar endavant i dir… sí, el futur 
existeix i ja hi arribarem. Com sigui, però junts. 

El 2021 ha sigut dens, embafador, complicat 
d’empassar i malgrat això us diré també que n’estic 
orgullosa. Ha nascut una nova novel·la, continuo 
en projectes professionals apassionants, els projec-
tes culturals que estimo continuen dempeus i amb 
ganes de menjar-se el món, una nova idea d’història 
em ronda, he llegit moltíssim, he compartit mol-
tes paraules amb dones fantàstiques en clubs de 

lectura que m’han fet créixer com a lectora, com a 
dona, com a persona i tot això continuarà vivíssim 
el 2022.

Aquest any també ha estat amable en un aspecte 

important: no m’ha mancat ningú. Totes les per-
sones que estimo continuen aquí, amb mi, amb 
nosaltres. No totes estan bé al cent per cent, ja ho 
sabem, però són aquí i batallen i nosaltres podem 
batallar amb elles. I mentre batallem, resistim i 
vivim. I els meus amics, família, nebots… que mera-
vellosos tots i quina il·lusió, encara, a la meva edat, 
fer noves amigues d’aquelles que saps que han vin-
gut per quedar-se aquest any de merda i els que 
vindran.

I aquest any una mica maleït, m’ha regalat l’única 
cosa que m’importa de veritat. L’amor d’aquells que 
estimo. Són aquí. Som aquí. 2022: sigues bo, més bo 
només en una cosa, ja saps quina. Per la resta, amb 
l’amor, amb aquest nosaltres imperfecte, jo ja en 
tinc prou. 

Recordeu, lectores i lectors, que els anys passen, 
que les coses bones i les dolentes se succeeixen i 
que si tenim amor, que si tenim un nosaltres, ja és 
la rehòstia en patinet. Un 2022 per a tots i totes, 
doncs, ple d’aquest triomf senzill però imprescindi-
ble, d’aquest no som perfectes però som nosaltres. 
Ja m’enteneu! 

Marina Martori  
Escriptora

La Pilarín

El 2021 ha sigut dens, 
embafador, complicat 

d’empassar i malgrat això 
us diré també que n’estic 

orgullosa

EL 9 NOU

A Catalunya es van diagnos-
ticar durant el primer any de 
la pandèmia un 12% menys 
de càncers. No és que la 
malaltia hagués desaparegut 
sinó que hi va haver un infra-
diagnòstic durant els mesos 
de més col·lapse dels serveis 
sanitaris. Va passar sobretot 
durant la primera onada, 
amb un sistema bolcat a la 
contenció de la pandèmia. 
Mentre es feien TAC cons-
tants per comprovar l’afec-
tació de la covid se’n van 
deixar de fer per detectar 
possibles càncers de pulmó. 
Ni tampoc era viable durant 
aquella situació programar 
mamografies o colonoscòpi-

es. A la manca de recursos 
sanitaris, s’hi va afegir la por 
de moltes persones a anar 
als centres de salut quan van 
tenir els primers símptomes i 
això va fer que els càncers es 
detectessin en uns estats més 
avançats, fet que dificulta en 
molts casos la seva curació. 
A Osona les xifres són clares. 
Els cribratges de detecció de 
càncer han caigut entre un 
6% i un 36% des de l’inici de 

la pandèmia. S’han fet, per 
exemple, un 27% menys de 
mamografies, quan la detec-
ció precoç d’aquest tipus de 
càncer dona uns percentatges 
de superació de la malaltia 
molt elevats. Aquesta sisena 
onada amb una variant òmi-
cron molt més contagiosa, 
tot i que amb símptomes més 
lleus, ha tornat a col·lapsar 
l’atenció primària. Hi ha el 
risc de fer un pas enrere amb 

tot el que s’havia recuperat 
els últims mesos per posar al 
dia proves com aquestes. Per 
això la directora del CatSalut, 
Gemma Craywinckel, va fer 
una crida aquesta setmana 
a evitar anar als CAP si no 
és imprescindible. En cas 
de contagiar-se de covid-19 
i ser asimptomàtic o tenir 
símptomes molt lleus (amb 
febrícula, per sota dels 38 
graus), cal aïllar-se a casa i 

fer autocura per tal de pre-
servar el sistema sanitari. Els 
missatges contradictoris que 
aquests darrers dies s’han 
anat llançant des de diferents 
administracions sobre si els 
contactes estrets havien de 
fer quarantena o no, si havia 
de ser de deu, set o cinc dies 
o si cal portar mascareta al 
carrer no han ajudat gens 
a evitar aquest col·lapse. I 
tampoc la manca de previsió 
que va deixar sense testos 
d’antígens les farmàcies quan 
el que es demanava era pre-
cisament durant les festes 
comprovar que no hi hagués 
alguna persona asimptomà-
tica que pogués escampar 
el virus durant les trobades 
familiars.

La necessitat de les proves 
de detecció de càncer

No som perfectes, però som nosaltres

A
LB

ER
T

O
 B

IA
N

C
H

I 
(1

88
2-

19
69

)



OPINIONOU9EL Divendres, 31 de desembre de 2021 31

Mariona Isern                          

Les converses sobre tot i sobre res en concret 
són les que més m’agraden. Gaudeixo parlant 
d’aquelles coses petites de la vida. Dels dies 
bonics, dels tristos i dels aprenentatges. Pot-
ser és per això que sempre m’han dit que soc 

una intensa. Que visc la vida massa emocionalment i també 
deu ser per això que hi ha moltes persones que no m’entenen. 
Ni em volen entendre.

Però no penso canviar. M’agrada ser així, m’agrada valorar 
allò vertaderament important i adonar-me de com d’afortu-
nada arribo a ser. No em voldria convertir en una d’aquelles 
persones que ho té tot i que creu que el que tenen els altres és 
molt millor.

En una de les últimes converses amb la meva família, 
d’aquelles que em remouen per dins, vam recordar el que vam 
viure el març del 2020. Ara sembla que fa una eternitat però 
fa menys de dos anys estàvem tancats a casa, no podíem sortir 
al carrer excepte per fer la compra del supermercat i si hi anà-
vem havíem de fer cua, teníem horaris per sortir a passejar i 
una llarga llista de restriccions que se’ns han oblidat pel camí.

Vam parlar de com vam viure el confinament domiciliari, de 
com ens vam sentir i de la immensa sort que vam tenir al no 
perdre a ningú del nostre entorn per la pandèmia. De fet, és 
just reconèixer que això és una gran sort i és que només fa fal-
ta revisar els números d’ingressats a l’hospital i de morts per 
veure que allò es va assemblar molt a una guerra.

En aquell moment, ens semblava que no s’acabaria mai i 
és que allò sí que era una rutina de veritat. Els dies passaven 
molt a poc a poc i els nostres pares i avis van descobrir què 
eren les videotrucades. Tot va canviar, però ara veig que ens 
n’hem oblidat molt fàcilment. 

Actualment, vivim en una sisena onada –quantes més n’hi 
haurà?– però és molt lleu gràcies a les vacunes. Això em fa 
pensar que no sé fins a quin punt recordem què va passar el 
març del 2020. Quantes persones van perdre familiars seus i 
ni tan sols se’n van poder acomiadar? Quantes relacions es van 
distanciar per les restriccions que ens van imposar? Emocio-
nalment, què va significar tot això?

Personalment, en tinc un record bonic i a la vegada, agre-
dolç. A principis del 2020 ja estava embarassada i, és clar, 
ni tan sols sabia tot el que teníem per davant. Vaig viure un 
embaràs bonic i tranquil però, a la vegada, molt solitari. Vaig 
gaudir d’una bona connexió amb la meva filla i d’una pau 
envejable, però també em vaig perdre trobades amb les ami-
gues per celebrar que ampliàvem la família, les classes prepart 
per saber una mica a què m’encaminava i un acompanyament 
físic i emocional que mai vaig tenir.

Vaig ser molt feliç estant embarassada, però també recor-
do que vaig patir molt. Em feia pànic emmalaltir, i quan veia 
mares que explicaven els seus parts durant la pandèmia eren 

de tot menys positius. Les experiències eren esfereïdores i jo 
només demanava a no sé qui que quan li toqués a la nena néi-
xer deixéssim d’estar tancats i la meva família pogués gaudir 
d’ella. I nosaltres, d’ella.

Quan miro enrere i em veig en aquestes vivències, penso en 
totes aquelles persones que no es volen vacunar. Sincerament, 
no ho entenc, no us entenc. No recordeu el que vam passar? 
Penseu que tot va ser una invenció dels mitjans de comuni-
cació? Sou conscients del que us pot passar i, sobretot, del fet 
que esteu posant en risc permanent el vostre entorn? Prefe-
riu passar la covid i tenir la possibilitat d’acabar amb una sala 
d’UCI? A casa, hi vam passar i us puc assegurar que no hem 
passat res pitjor. Que hauria preferit oblidar-lo.

Com seria ara el món si no haguessin arribat les vacunes? És 
tan esfereïdor que no ho vull ni pensar.

TRIBUNA

Com una guerra
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Tallada la carretera C-17 
a la Miranda a Manlleu 
per un xoc frontal entre 
dos vehicles

Torna el toc de queda a 
Vic, Manlleu, Torelló i 
Ripoll

Un 70% dels pacients 
que ingressen a l’UCI no 
estan vacunats

El menjador social 
El Tupí dona menjar 
i escalf a persones 
necessitades, a Vic

Un detingut per 
rebentar les rodes de 
nou cotxes a Torelló
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Josep Arumí va 
obrir fa 10 anys 
El Màgic Món 
del Tren, a Santa 
Eugènia. L’equipa-
ment s’ha conso-
lidat com un dels 

espais museístics de modelis-
me ferroviari més importants 
d’Europa, contribuint a posar 
el nom del poble al mapa.

PROTAGONISTES

La sisena onada 
de la covid-19 ha 
tornat a col·lapsar 
l’atenció primària. 
Molts casos són 
persones asimpto-

màtiques o amb símptomes 
lleus, a qui es recomana aïllar-
se a casa i fer autocura per 
preservar el sistema sanitari.

El vigatà Miquel 
Puig s’ha estrenat 
aquest any com 
a director de la 
Masia del Barça. 
Amb àmplia expe-

riència en el món del futbol, 
Puig dirigeix un centre que 
acull un centenar d’esportistes 
de diferents seccions del club. 

Marta Serrarols                
Gerent del CAP del Remei

Miquel Puig                
Director de la Masia del FCB

Josep Arumí                
El Màgic Món del Tren

En una entrevis-
ta de balanç de 
mig mandat, el 
degà del Col·legi 
d’Advocats de Vic, 
Rogeli Montoliu, 
critica el dèficit 

que tenen les infraestructu-
res judicials a Osona i el col-
lapse que pateixen els jutjats 
de Vic.

Rogeli Montoliu                
Degà del Col·legi d’Advocats

En una de les últimes converses amb la 
meva família vam parlar de com vam 
viure el confinament, de com ens vam  

sentir i de la immensa sort que vam 
tenir al no perdre a ningú del nostre 

entorn per la pandèmia

Guillem 
Freixa

Dissabte, 25. 
Nadal, però 
a mitges. No 
m’agraden 
les dates 

assenyalades que cauen en cap 
de setmana. Fan menys festa. 
Més enllà d’aquesta valoració 
dels fets banal, la realitat és 
que el 2021 ha causat baixes 
en l’entorn familiar. I és en 
dies com aquests quan les 
absències es fan més presents. 
D’altra banda, la pandèmia 
ens ha tornat a recordar 
aquestes setmanes que allò de 
fer plans i previsions a llarg 
termini és cosa del passat. Qui 
no coneix alguna persona a 
qui l’òmicron li ha fet saltar 

pels aires els àpats de Nadal? 
A casa, tres dels convidats 
al dinar de Sant Esteve van 
confirmar que eren positius 
48 hores abans del xeflis. El 
quilo de gambes que havíem 
comprat s’ha quedat al conge-
lador. 
Dimarts, 28. Sants Innocents. 
Una vegada, en aquesta data, 
em va arribar una notícia que 
semblava inversemblant, i 
la vaig haver de contrastar 
amb el seu protagonista, que 
en sortia força beneficiat. Es 
poden imaginar que no va ser 

fàcil iniciar la conversa sense 
posar en dubte la seva credibi-
litat i vàlua. I és que enmig de 
l’oceà informatiu que suposen 
les xarxes socials, als perio-
distes ens toca anar amb peus 
de plom. I no només el 28 de 
desembre, sinó tot l’any. Des-
confiar de tot per guanyar-se 
la confiança dels lectors.
Dijous, 29. L’any s’esgota amb 
la celebració dels últims plens 
a Osona i el Ripollès. En molts 
d’ells s’hi repeteix un procedi-
ment: l’aprovació de la moció 
de suport al model d’escola i a 

la llengua catalana. Està bé fer 
evident el suport institucional 
cap a una causa concreta, però 
tot tornant cap a casa en cotxe 
la realitat del pes del català en 
un àmbit tan important com la 
ràdio em colpeja la cara. L’an-
glès i el castellà s’ho mengen 
tot. I guanyen per golejada. Si 
les ràdios catalanes no fan una 
discriminació positiva cap als 
músics i intèrprets catalans, 
qui ho farà? Tanco l’emissora 
perquè tinc ganes de cantar a 
cor què vols en la meva llen-
gua. Recordo que Els Pets han 
anunciat que aquest Nadal fa 
36 anys que van pujar per pri-
mer cop a l’escenari. Comen-
cen a sonar i diuen allò de “la 
vida és bonica però a vegades 
complicada”. Ben cert. Bon 
any 2022. 

Les gambes, les 
notícies i Els Pets

A correcuita
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L’any 2021 ha estat de molta volati-
litat del sector elèctric, creant situ-
acions molt complexes que afecten 

d’una manera negativa tant els CUP (Codi Univer-
sal de Punt de Subministrament) domèstics com els 
industrials. Hem d’entendre que el gener de 2021 
l’electricitat estava de mitjana mensual (ja que el 
preu es marca cada dia per diferents horaris) a 60,17 
euros el megawatt; al febrer, a 28,49; al març, a 45,45, 
i a partir de l’abril va començar a pujar fins al juny, 
quan ja es va posar a 93,30 euros. Des d’aleshores, no 
ha parat d’incrementar-se fins arribar al novembre 
a 191,43 euros el megawatt i al desembre va marcar 
records. El màxim es va assolir el 23 de desembre, 
quan va arribar a 383,67 euros el megawatt i durant 
les hores centrals del dia va arribar a passar de 400. 
El mes de desembre ha estat el més car de tota la 
història de l’electricitat.

Això significa que s’han més que triplicat els 
preus de l’energia, fet que ve motivat perquè l’1 de 
juny van entrar en vigor les noves bases del preu 
de l’energia en funció d’altres paràmetres, com és 
la penalització per als que produïen CO2 creant uns 
barems en funció de la producció d’energia a través 

de carbó, gasoil o gas natural. En definitiva, tot el 
que fa servir elements fòssils. Els preus de l’energia 
es marquen des d’Europa, en funció de cada una de 
les produccions: gas, eòlica, energia solar, turbines 
hidràuliques, centrals nuclears... i a partir d’aquí, 
quan està tot en un cistell, es marca el preu, que és 
el que han de fixar tots els estats en funció de les 
seves idiosincràsies. 

A l’entorn ibèric (Espanya i Portugal), tot i que té 
una forta presència la producció d’energia eòlica, 
aquesta ha d’anar acompanyada del vent que pugui 
fer funcionar les aspes de producció, i realment el 
gran productor és el de cicles combinats i de gas, 
perquè es van anar reconvertint les centrals de car-
bó en cicles combinats o directament en gas. Tenint 
en compte que més del 30% de l’energia es produeix 
entorn al gas, això fa que es marquin uns preus des-
orbitats. Com a exemple, al mes de novembre l’eòli-
ca, com que va fer molt vent, va produir el 27,8% de 
l’energia; les fotovoltaiques, un 5,8%; les nuclears, 
un 15,5%; el carbó, el 2,5%; els cicles combinats, un 
27,7%; la cogeneració, un 9,40%; la hidràulica, un 
5%, i altres produccions d’energia, un 6,2%. Però 
aquest va ser un mes de molt vent. Al desembre ja 
no ha estat així i, pel que fa al percentatge de l’ener-
gia nuclear, cal recordar que dues centrals estaven 
parades perquè es feien les revisions periòdiques.

També cal tenir en compte que el gas a nosaltres 
ens ve d’un contracte de compra amb Algèria i que 
arriba a través de dos gasoductes, un que va direc-

tament d’Algèria a Alacant i l’altre que passa pel 
Marroc cap a Algesires. En això hi intervenen tam-
bé els problemes geopolítics d’aquests dos estats, 
Algèria i el Marroc, que fa que en aquests moments 
s’hagi tancat bona part del pas d’energia per aquest 
gasoducte. 

Per tant, per una banda el gas ha agafat preus molt 
elevats i per l’altra està penalitzat per producció de 
CO2 amb barems d’aquest tipus de producció. Això 
ha creat una situació en què els preus de l’energia 
han pujat d’una manera espectacular de mitjana, tot 
i que depenent dels horaris el preu varia. Així per 
exemple, el 30 de novembre de 2021 es va arribar 
a 274,56 euros el megawatt i el 2 de novembre, a 
145,95 euros. Els preus durant setmanes s’han mo-
gut entre aquests imports màxim i mínim, però la 
majoria de dies entorn als 200 euros. 

En conseqüència, estem davant una situació que 
fa que les famílies se’n ressentin perquè se’ls han 
apujat considerablement les factures de la llum i del 
gas, però no oblidem també les indústries. Això fa 
que es creïn situacions molt complexes, ja que les 
empreses han de reduir al màxim els seus costos 
per poder sortir a vendre. Si tenim en compte això 
i que les matèries primeres estan pels núvols quasi 
totes, estem parlant d’una situació d’una complexi-
tat enorme que fa que el producte interior brut –la 
suma dels béns i serveis que produeix el país– es 
vegi afectat. Si això ho acompanyem del problema 
que tenim de la covid-19, estem davant una crisi im-
portant que afecta directament famílies i indústries. 
Aquesta situació no havia succeït mai. Per tant, ens 
hem hagut d’acostumar a una nova realitat que cada 
dia ens varia. 

Hem passat en els últims vint anys d’uns preus fi-
xos d’energia que venien determinats pel BOE a uns 
preus lliures que venen donats per l’oferta i la de-
manda, els barems i l’aposta que fa Europa per l’ener-
gia verda, que tot i que hi estem tots involucrats i 
volem que tiri endavant com hem vist té uns costos 
econòmics importants. No sembla, com a mínim el 
primer semestre del 2022, que les circumstàncies 

variïn gaire i per tant vol dir que tots ens ressenti-
rem d’aquesta realitat. No està clar quina situació hi 
haurà a partir del segon semestre, però sembla que 
podrien estabilitzar-se els preus. 

Això crea una conjuntura molt més difícil per a les 
petites comercialitzadores i distribuïdores d’energia 
que no pas per a les grans, que tenen la capacitat eco-
nòmica suficient com per poder fer front a aquesta 
situació i intentar emportar-se una bona part dels 
usuaris que estan abonats a les companyies petites. 
Per tant, hem de fer front a una realitat molt difícil, 
que solament aquelles companyies que venien d’una 
situació molt sanejada poden mantenir-se. Però a la 
llarga sempre hi ha uns guanyadors i uns perdedors i 
sembla que els guanyadors són els grans i els perde-
dors, els petits, menys aquelles companyies petites 
que, si ens fixem en el cas de l’Electra de Centelles, 
tenien una situació molt sanejada i d’estalvi econò-
mic net que fa que puguin aguantar aquest context. 

Una de les possibilitats que tenen els usuaris do-
mèstics i industrials és utilitzar la nova normativa 
que ha sortit d’autoconsum i posar plaques foto-
voltaiques per tal de generar-se una part de la seva 
energia a les hores de sol. Això determina que la 
factura acaba essent més petita perquè hi ha unes 
hores, i depèn de l’època de l’any, que part o el cent 
per cent de l’energia necessària se la produeix un 
mateix, i la inversió es recupera amb sis o set anys. 

Per exemple, una instal·lació domèstica de plaques 
val uns 5.000 euros, més el cost de col·locar-les, que 
és més complicat o no depenent d’on es posin, de si 
hi ha bigues... O sigui, tenint en compte si l’usuari 
té els recursos econòmics per finançar-se la instal-
lació, l’amortització seria d’uns 80 euros al mes du-
rant uns set anys, i diferent seria si hagués de dema-
nar un préstec. Aquestes dades són si no hi ha cap 
subvenció per instal·lar-les, si no seria diferent. 

Instal·lar plaques, doncs, vol dir que per una ban-
da t’estalvies els diners però per l’altra has de pagar 
la inversió. I això forma part del procés que hi ha per 
la transició de l’energia verda d’una manera real, ja 
que aquesta ve del sol i te la fabriques tu mateix.

Els preus de l’energia s’han encarit a tot Europa. 
Per exemple, el 14 de desembre a Alemanya estava 
a 295 euros el megawatt; a Bèlgica, a 293; als Països 
Baixos, a 276; a Polònia, a 226; a França, a 346, i a 
Espanya, a 287. Tot i que França té una forta presèn-
cia d’energia nuclear, Polònia una forta presència 
d’energia de carbó i que Espanya depèn molt del gas 
i de les nuclears, com podem veure tot Europa es veu 
afectada per aquesta pujada depenent del dia a dia 
com produeix l’electricitat cada un dels països. 

La producció d’electricitat forma part dels molts 
problemes que afecten el dia a dia a Europa, com 
també hi ha el gas, la covid-19... Allò que no era 
cap informació mediàtica ha passat a ser titulars 
de tota la premsa i de tots els mitjans audiovisuals 
constantment.

Miquel Arisa  
Alcalde de Centelles 1995-2019

La realitat de la transició energètica
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Al costat de 
casa, hi ha 
un parc. Un 

parc d’herba verda, amb una 
àrea per a nens petits en un 
cantó, una pista de bàsquet 
a l’altre i un llac al fons, 
vorejat per un camí de sorra, 
que et porta cap a una zona 
amb més camins, més parcs 
i algun centre comercial. 
Durant la pandèmia, hem 
pogut gaudir d’aquest espec-
tacle de la natura. Passejant 
amb els nens, hem contem-
plat els ànecs i els cignes 
que pul·lulen pel llac, hem 
saludat els gossos dels veïns, 
tot escoltant la cridòria de 
la quitxalla corrent amunt i 
avall. Observant els canvis 
de color i d’estat en funció 
de l’època de l’any. 

Avui m’he assegut en un 
banc de fusta que està a la 

vora del llac. M’he deixat 
transportar per una brisa 
perfecta que jugava amb els 
meus cabells, amb un raig 
de sol que m’esquitxava a la 
cara, amb les pampallugues 
de l’aigua, amb el moviment 
de les fulles. I llavors ho he 
vist. He vist una dona gran, 
amb un barret de palla d’ala 
ampla, que cantava una 
cançó, mentre passejava 
pel caminoi. Una cançó en 
xinès. He vist uns nois que 
pescaven i que reien i que 
xisclaven, mentre entre ells 
parlaven un dels dialectes 
de l’Índia. He observat una 
parella que passejava un 
cotxet on hi havia guardat 
un nadó, i que xerraven ani-
madament en francès. I uns 
nens corrien i parlaven ani-
madament en anglès. 

Contenta, torno a casa. 
Contenta d’escoltar i de 
sentir tantes veus diferents, 
tants idiomes mesclats, tan-
tes experiències viscudes. 
Em poso a treballar davant 
de l’ordinador, fins que per-
do l’hora en què vivim. Ja 
fosquejant, escolto la porta 
que s’obre, la gosseta que 
crida contenta, i un: 

–Ja soc a casa! 
Del meu home.
Un ja soc a casa, en català, 

enmig d’una multiculturali-
tat imponent.

De tot  
arreu

Roser 
Rovira

DES DE BOSTON

Portem anys més preocupats per batalles 
estèrils que no pas per valorar qui té raó. Ara 
mateix fa dies que estem capficats per un nou 

conflicte per les llengües. En aquest cas, per una sentència 
del Suprem que n’avala una d’anterior del TSJC que dictami-
nava un 25% de castellà en l’ensenyament obligatori. Mala-
ment anem si hem de fer cas a sentències que ben poc conei-
xen sobre com s’ensenyen i com s’aprenen les llengües. I no 
diré mai que les sentències no s’han de complir, com ha fet el 
conseller d’Ensenyament. Al contrari, s’han de complir però 
per les vies positives i no punitives. Què vull dir? Que l’apre-
nentatge de les llengües no va de percentatges, sinó de mèto-
des, estratègies i bones pràctiques. Fa molts anys vaig impar-
tir classes d’idiomes a Suïssa, on fins i tot vaig escriure tres 
llibres per a l’ensenyament del castellà a una xarxa de més de 
dues-centes acadèmies a escala mundial, o aquí, on he compa-
ginat política amb treball de professor voluntari a Creu Roja 
per ensenyar català o castellà a immigrants i refugiats. 

No són les hores ni els percentatges el que fan aprendre bé 
una llengua, sinó el mètode, la dedicació, la immersió en l’idi-
oma que s’estudia. I res millor que l’ús del mètode immersiu 
per aprendre fins a dominar una llengua pròpia o estrangera. 
El que és indispensable és que a banda del mètode adequat, el 
professorat estigui degudament preparat, cosa que no passa en 
el nostre país, en la majoria de casos. I heus aquí que tothom 
parla de la sentència, el greuge, els atacs a la immersió, etc., 
però ningú avalua ni critica el grau de domini de les llengües. 
I quan parlo de llengües, tant em refereixo a la catalana com la 
castellana i l’anglesa, totes tres bàsiques, elementals i d’obligat 
domini si volem prosperar i facilitar un ampli camp de sortides 
laborals als nostres joves. Estem lluny, molt lluny del domini 
del trilingüisme. Aleshores, a què venen aquests escarafalls per 
una sentència que no hauria de tenir traducció en l’àmbit edu-
catiu? Simples batalletes polítiques, oblidant el principal.

I el principal és que cada centre educatiu ha de modular el 
domini de les primeres dues llengües, en funció de la proce-
dència dels seus alumnes, de manera que en uns llocs el català 
haurà de tenir una àmplia dedicació i en altres haurà de ser 
el castellà. I en totes parts, l’anglès ha d’entrar amb força per 
equiparar coneixements al final dels estudis obligatoris, fins 
al punt de poder fer servir-los tots tres, en igualtat de coneixe-
ments. No s’hi val a dir que es defensa en un idioma. Què vol 
dir? Que sap demanar un plat de patates o una beguda? No, no. 
Dominar-los tots tres vol dir ser capaç de treballar, viure i gau-
dir, en tots tres per igual. Estem molt lluny d’aquest objectiu. I 

dominats tots tres, toca i tenim temps per estudiar-ne un quart, 
a triar entre els quatre, cinc o sis més interessants, en funció 
de què es vol fer en el futur. O convertir l’idioma familiar en 
el quart. La nova realitat de Catalunya no té res a veure amb la 
que teníem 20 o 30 anys enrere, de manera que hi ha multitud 
de joves que parlen l’àrab, el rus, el romanès, el xinès... però no 
en dominen la lectura o l’escriptura. Oferir un d’aquests idio-
mes com a optatiu ha de formar part del currículum escolar. 

Que ningú pateixi per la capacitat dels nens i joves pel domi-
ni dels idiomes. No tindran cap trauma per estudiar i arribar a 
dominar tres o quatre idiomes. Al contrari. Està més que estu-
diat i avaluat que l’ensenyament d’idiomes desperta el cervell 
i el millora per anar cap a altres aprenentatges. Personalment, 
vaig començar amb el castellà en temps de prohibició del cata-
là. Però tot seguit va venir el francès, i acabat el batxillerat em 
vaig voler obrir al món, buscant àmplies possibilitats, i vaig 
entrar a l’anglès i el rus. Ja a Suïssa hi vaig afegir l’alemany i 
l’italià, i ara, amb més temps lliure, em dedico a recuperar el 
rus, que el tenia força rovellat. Tothom hauria de dominar-
ne tres (català, castellà, anglès) i un quart amb alt nivell. I 
no per la via dels percentatges sinó del mètode i mitjançant 
immersió en cadascun. Això vol dir assignatures completes 
en aquestes idiomes. És la millor via. I fent ús d’aquesta via, 
els percentatges no compten perquè segur que superaran els 
mínims establerts per persones que saben molt de lleis, però 
poc de pedagogia. 

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Ens preocupen les llengües?

No són les hores ni els percentatges 
els que fan aprendre bé una llengua, 

sinó el mètode, la dedicació i la 
immersió en l’idioma

És inexplicable, i profundament decebedor, 
que després de tants anys de lluita els par-
tits independentistes encara no hàgiu estat 

capaços de bastir un espai transversal per combatre el règim 
monàrquic del 78, continuador del franquisme, i continuar la 
lluita per l’alliberament nacional de Catalunya.

La ciutadania no vol ser enganyada i reclama, per activa i 
per passiva, que l’escolteu. Però vosaltres, sempre sords, a la 
vostra. 

Sou, cadira i poder, l’únic binomi que sembla que us estimu-
la a lluitar. En lloc d’estimular la lluita contra l’opressió del 
règim borbònic espanyol, intenteu desmobilitzar la població 
perquè es conformi i no aixequi la veu mentre vosaltres “ges-
tioneu el mentrestant”, és a dir, us ocupeu del poder, encara 
que sigui autonòmic i opressor. Cada dia és més vergonyosa, 
la vostra actitud.

La darrera, que no serà l’última ni és la primera, el ridícul 
institucional davant la greu agressió a la llengua del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Com és possible que 
el conseller digui públicament que la Generalitat no hi pot fer 
res i no hagi de dimitir automàticament? Ningú dins el govern 
és capaç d’entendre que tan greu és que s’hagi d’augmentar la 

presència del castellà a l’aula com que el conseller digui que 
no s’hi pot fer res? I tant, que s’hi pot fer. Es pot esperonar 
la ciutadania a sortir al carrer i, sobretot, es pot desobeir. En 
aquesta qüestió tan sensible i important per a la nació catala-
na ha comportat una nova escletxa entre vosaltres, els partits 
dits independentistes, incapaços de buscar unitat i estratègies 
comunes.

En canvi, la ciutadania ha demostrat que són possibles, la 
transversalitat i la unitat, i malgrat el poder institucional que 
teniu, continua activa per recordar-vos que l’objectiu és la 
República, una república que, per cert, i això us fa encara més 
inconsistents, vau proclamar vosaltres mateixos i de la qual, 
també, us n’heu allunyat vosaltres mateixos.

Definitivament, la ciutadania n’està molt cansada, de vosal-
tres, de tots els vostres plantejaments individualistes, parti-
distes i contradictoris. I no se’n salva ningú: ERC, que dona 
suport al PSOE i valida Pedro Sánchez a Europa i vol més 
poder autonòmic; JxC, que viu en una contradicció contínua 
i fa la sensació de no saber on passa, però no deixar el govern 
autonòmic; i la CUP, que continua navegant en l’ambigüitat 
permanent i sempre amb matisos poc compromesos. 

Ara esteu molt còmodes amb el vostre posicionament, però 
si continueu així tinc l’esperança que el poble us atropellarà, 
us superarà i crearà noves inèrcies, sense vosaltres, per conti-
nuar la lluita per la independència i consolidar la República. 
No ens fareu perdre l’esperança.

Josep Cullell Mirambell  
Exmembre del secretariat nacional  
de l’Assemblea de Catalunya

Partits sords a les demandes de la ciutadania

Torno a casa 
contenta 
d’escoltar  

i sentir tantes 
veus diferents
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Immersió lingüística

Als anys vuitanta el govern de Catalunya va 
endegar la llei d’immersió lingüística. A dia 
d’avui ha donat uns resultats excel·lents. Tots els 
estudiants, també els d’origen estranger, acaben 
el cicle formatiu amb un correcte domini de cata-
là, castellà i anglès. A més, els alumnes catalans 
assoleixen un nivell de castellà entès i parlat per 
sobre de la mitjana de la resta d’alumnes de l’Es-
tat espanyol. Els experts diuen que el català pot 
desaparèixer si no actuem immediatament. Qui 
pot salvar la nostra llengua? Doncs no només els 
polítics compromesos –que també–, depèn dels 
catalans i no catalans que l’estimen. Com? Llui-
tant quotidianament per la seva salut, vivint les 
24 hores del dia en català. No patiu els espanyols 
per la vostra llengua, és la segona més parlada als 
Estats Units. Com pot ser que a Barcelona, capi-
tal de Catalunya, en molts llocs no podem expres-
sar-nos en català perquè no ens entenen? Grans 
empreses (El Corte Inglés, McDonald’s, Apple, 
etc.) tenen una part del personal que domina el 
català, però no tota la plantilla. Amb els benefi-
cis que reben de la seva activitat hauríem d’exi-
gir que formessin els seus treballadors en català. 
Les llengües no poden ser mai imposades. Però 
no podem renunciar a parlar en la nostra llengua 
perquè no ens entenen o no ens volen entendre. 
El dia en què els turistes que ens visitin ho facin 
amb un diccionari català a la butxaca, aquesta 
llengua mil·lenària s’haurà salvat. Si continuem 
insensibles i resignats davant l’actual emergèn-
cia idiomàtica anem pel pedregar. També si una 
gran part dels que creuen en la independència (el 
48% aproximadament) hi posessin més el coll a 
canviar els seus hàbits quotidians milloraríem. 
Ho dic perquè m’hi jugo un pèsol que comenceu 
el dia amb un bon esmorzar, el cafè i un exem-
plar de premsa en castellà (Mundo Deportivo, 
Sport...), també llegiu revistes (Caza y Pesca, 
Pronto, Muy Interesante, Hola...) i no us quei-
xeu .Tenim L’Esportiu i EL 9 NOU cent per cent 
en català. A més per televisió us empasseu sen-
se protestar més de cent canals que no empren 
un mot de català. No hi ha cap llei que us obligui 
a fer-ho, i ho feu. Això és com tenir colesterol i 
afartar-se de carn vermella i dolços. Les empreses 
per vendre estudien els seus productes en funció 
del que el client exigeix, sembla que l’idioma no 
és una prioritat per alguns. Si pressionem i ens 
neguem a utilitzar serveis o consumir productes 
que menystenen el català millorarem la situació. 
Com deia Espriu: “No defugis la llengua dels teus 
pares, perdut en falsos brills de somnis: esdevin-
dries mut”. 
 

Marià Oliver i Casals 
L’Esquirol       

Superant obstacles

Allà on la vida ens posa entrebancs, la il·lusió 
i l’esperit de superació hi posen alternatives. Al 
Casal Oller dels Hostalets de Balenyà un any més 
hem hagut d’obrir-nos a noves idees i buscar la 
manera de fer la nadala. Quan la covid no forma-
va part del nostre dia a dia (ai, quin enyor!) fèiem 
un pessebre vivent a la planta baixa de la residèn-
cia. Adaptàvem tots els espais i els convertíem en 
zones nadalenques i representàvem uns pastorets 
vivents on totes les persones grans participàvem. 
Era tot un espectacle i teníem cua de familiars per 
venir (fèiem sessions a diferents hores), un èxit! 
L’entrada de la covid ens ha regirat la vida al Casal. 
Però això també ens ha permès trobar pel camí 
gent molt maca, que amb entusiasme i il·lusió ens 
han ajudat a tirar endavant adaptacions a distància 
de les nadales. I aquest any, tenim la gran satisfac-

ció d’haver enregistrat una nadala conjuntament 
amb els i les alumnes de 1r d’ESO de l’IES Carles 
Capdevila i les persones grans del Casal Oller dins 
el projecte intergeneracional que ja fa uns anys 
que estem portant a terme. Hem pogut seguir 
comptant amb la professionalitat de Xef Vila (ver-
sionant la cançó Les dotze van tocant, gravació i 
muntatge) i la gran col·laboració de Santi Serra-
tosa, que ens ha ideat una coreografia conjunta 
de percussió corporal per acompanyar la nadala. 
Moltíssimes gràcies a tots! Us animem a entrar a 
l’Instagram del Casal Oller i veure’n el resultat, 
fruit de l’esforç dels joves, la gent gran i els pro-
fessionals que l’han ideat. N’estem molt orgulloses 
i agraïdes i ho volíem compartir amb tothom. L’es-
perit de Nadal hi és present de moltes maneres, i 
sens dubte aquesta n’és una!

Anna Sallent, en nom de tot  
l’equip del Casal Oller

Els Hostalets de Balenyà

Cotxes i seguretat a l’escola

Soc una estudiant del Vedruna Manlleu i voldria 
demanar-li que posi aquesta carta en el seu diari 
sobre un assumpte del meu col·legi. Al meu col-
legi hi ha diferents entrades per a diferents cursos. 
Per exemple, jo vaig a 5è, i 5è té l’entrada enmig 
d’un carrer i al carrer, quan entrem, hem de posar 
una tanca perquè els cotxes no hi circulin. El que 
vull és que, si us plau, m’ajudin amb la seguretat 
d’aquell carrer, perquè de vegades algunes perso-
nes treuen les tanques perquè uns/unes senyors/
res amb cotxe els ho demanen.

Judith Santacatalina Fernández. i 23 companys  
del col·legi Vedruna-Manlleu

Manlleu

Hong Kong i Catalunya

Aquests dies de Nadal que et retrobes amb molts 
familiars he tingut la sort de conèixer un amic de 
la meva neboda que és de Hong Kong. Fins aquí, res 
d’especial per escriure, però després de parlar amb 

ell he vist que pateixen una repressió més forta que 
Catalunya! Sembla impossible, però ells viuen pen-
dents d’uns pactes entre la Xina i Anglaterra que a 
poc a poc hauran d’acceptar i formar part del règim 
dictatorial dels xinesos amb molt poques possibi-
litat de lluitar-hi. És un pacte entre dues nacions. 
Llavors vaig veure que nosaltres, els catalans, te-
nim la gran sort de formar part d’Europa. Gràcies a 
aquest fet, tard o d’hora tots sabem que serem reco-
neguts com una nació. Si només depenguéssim de 
l’Estat espanyol, evidentment no tindríem cap pos-
sibilitat. Hem de valorar aquest fet, mentre anem 
lluitant per la nostra llibertat.

Albert Altés Segura
Llançà/Vic

Agraïment

El dia 22 de desembre vam perdre el pare i avi, per 
un infart. En aquells moments, tot és patiment, 
angoixa i difícil de gestionar. Va venir el SEM a 
reanimar-lo, però no es va poder fer res per salvar-
li la vida. Però sí que ens van ajudar molt i molt 
amb el caliu humà del personal sanitari 112. Per 
aquest motiu, volem donar les mil gràcies per l’es-
colta, l’amabilitat en uns moments tan complicats 
com perdre un ésser estimat. Volem donar un 
especial agraïment a la doctora Núria Mateu, per 
estimar-se tant la seva feina i la gran humanitat 
que vam trobar. Gràcies a tots els del 112, per una 
magnífica feina en aquests moments tan durs.
 

Concepció Vilarrasa i Cristina Canadell
Manlleu

Fe d’errors

En la informació sobre la protesta dels venedors de 
loteria publicada a la pàgina 8 de l’edició de diven-
dres 23 de desembre d’EL 9 NOU hi havia un error 
en la xifra de les comissions vigents. El percentatge 
de comissió que perceben actualment els venedors 
amb la loteria de Nadal és del 4%; amb la de la Lote-
ria Nacional, un 6%, i amb els altres jocs setmanals, 
el 5,5%. 

Accedir a la universitat amb 
un ‘no’ al butlletí

El passat 15 de novembre el Ministeri d’Educa-
ció va aprovar un nou decret: els alumnes podran 
aprovar Batxillerat amb una assignatura suspesa. 
És cert que has de complir amb certs requisits, com 
fer tots els exàmens o assistir a totes les classes, 
però aquesta nova llei ha generat molt enrenou en-
tre els professors i fins i tot entre els pares. Però, 
què pensem els alumnes sobre aquest nou decret? 
Hi estem a favor? O pensem que és una mesura 
innecessària? Bé, si una cosa és certa és que en els 
últims anys el nivell de Batxillerat ha baixat. I això 
són fets. Jo vaig arribar a 1r de Batxillerat amb la 
idea que el curs que començava era molt diferent 
de com havia estat fins ara. Seguia tenint unes 
obligacions, però ningú estaria pendent de si les 
complia o no, sinó que havia de ser jo mateixa qui 
em preocupés de fer-ho. Però un cop vaig comen-
çar, vaig descobrir que aquella idea que jo tenia 
sobre el Batxillerat era equivocada. Els meus com-
panys no feien els deures i després es queixaven 
de les notes que obtenien. Molts d’ells se saltaven 
les classes quan els perjudicats eren ells mateixos. 
Per tant, per part dels alumnes hi ha hagut una 
baixada de llistó, tan avall que fins i tot han ha-
gut de crear un nou decret perquè puguis arribar 

a la universitat. Però, quin és l’inici d’aquest des-
cens de nivell? Per mi, comença a l’ESO. Durant la 
Primària, any rere any, vas aprenent coses noves, 
nous conceptes. Però un cop arribes a l’ESO t’es-
tanques. Passes quatre anys repetint els mateixos 
conceptes: diftongs, present perfecte, fórmules 
geomètriques, etc. I d’alguna manera, el teu cer-
vell es relaxa, perquè sap que l’any que ve tornaràs 
a repetir el mateix. Però aleshores arribes a Bat-
xillerat. I allà, tot canvia. Si fins ara anaves amb 
primera a 30 km/hora, sense adonar-te, et trobes a 
120 km/hora, i amb sisena. I llavors arriba l’estrès, 
l’angoixa i els “no assolit”. Per tant, aquest nou de-
cret pot ser la salvació i l’accés a la universitat per 
a molts alumnes de Catalunya, però és realment 
la solució? En la meva opinió, no ho és. Perquè el 
problema que tenim és estructural. Ve de base. 
Necessitem que l’ESO es converteixi en una etapa 
en què el coneixement continuï sent progressiu. 
No estic dient que no s’hagi de repassar el que es 
feia l’any anterior, però sí que s’hauria d’apujar el 
nivell, per tal que quan els alumnes arribin a Bat-
xillerat no hagin de fer un salt tan gran com han 
de fer ara.

Laia Pujals Escuer,  estudiant de  
2n de Batxillerat IES Abat Oliba 

Ripoll

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

un fitxer, propietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de la Catedral, 
2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als lectors de la carta que ens envia. També 
els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades per-
sonals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les per correu o correu 
electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@vic.el9nou.com.
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La indústria porcina té un 
excedent de carn del 60%
El secretari general de la Fecic, Josep Collado, aposta per la sostenibilitat i la innovació

Vic

Isaac Moreno

Josep Collado, secretari 
general de Fecic (Federació 
Empresarial de Carns i Indús-
tries Càrniques), no amaga la 
situació del sector porcí des-
prés d’haver-se convertit en 
el principal exportador de la 
Xina els darrers tres anys. “El 
sector ha disposat d’un vent 
de cua extraordinari, però 
artificial. Ha generat un crei-
xement molt gran i Espanya 
ho ha aprofitat convertint-se 
en el primer exportador a la 
Xina. I ara hem de pagar les 
factures d’això”, admet Colla-
do. “Ens sobra el 60% de la 
carn de porc que produïm”, 
afegeix tot comparant la dada 
amb la mitjana de la resta 
dels països productors de 
porcí i exportadors europeus, 
que com a molt tenen un 
excedent del 15% tot i que la 
nota predominant és l’ajusta-
ment a la demanda. 

Collado situa les xifres 
d’exportació del 2021 en els 
mateixos paràmetres que el 
2020, però amb el pic al pri-
mer semestre de l’any. Per 
tant, el 2022 la corba conti-
nuarà caient. I mentre pensa 
en la manera com col·locar 
l’excedent de carn posa sobre 
la taula l’element que plana 
entre les autoritats europees 
de tendir a l’autosuficiència 
per no dependre de mercats 
exteriors. “L’excedent l’hem 
de recol·locar, però la sincro-
nia no es dona a tots els paï-
sos de la UE”, afirma. Sobre 

els mercats alternatius cita 
l’Àfrica i els països sud-ame-
ricans.

El sector, que constitueix 
un 2,4% del PIB espanyol, 
afronta “un canvi d’agulles, 
un canvi de trajectòria molt 
rellevant respecte al que hem 
fet fins ara”, diu Collado, que 
entén que s’ha de reorientar 
la indústria amb sostenibili-
tat i innovació, entre d’altres 
motius perquè la seva activi-
tat està directament afectada 
pels compromisos de la cime-
ra de Glasgow.

Per començar: actualment 
el Brasil és el principal expor-
tador de soja, la principal pro-
teïna del pinso per als porcs. 

Ara bé, a partir d’ara no es 
podrà comptar amb productes 
provinents de la desforesta-
ció, com és el cas de la soja 

brasilera. Els altres dos grans 
productors són l’Argentina 
i els Estats Units, però s’en-
careix el producte. El sector 
haurà de pensar a substituir 

Per a la indústria del porcí el 2021 serà 
l’any que la Xina s’ha recuperat del 
brot de pesta porcina i, per tant, ha 
començat a reduir les exportacions. 

Ho és perquè Espanya s’ha convertit 
en el darrer trienni en el principal ex-
portador al gegant asiàtic. L’excedent 
ara mateix és del 60%, segons expli-

ca Josep Collado, secretari general de 
Fecic, en una conversa amb EL 9 NOU. 
Per Collado, el futur del sector passa 
per la sostenibilitat i la innovació.

aquesta proteïna: “La farina 
d’insecte, per exemple, tin-
dria sentit per a l’alimentació 
animal”, diu Collado. Això pot 
comportar canviar les formu-
lacions dels pinsos. El sector 
es trobarà a mitjà termini 
amb canvis importants. Per 
Collado, l’aposta per la inno-
vació ha d’estar confinançada 
amb els fons Next Generati-
on-UE: “Estem en coordinació 
amb altres càrnies catalanes. 
Ens hem d’aglutinar per 
afrontar aquest repte i tre-
ballar en recerca a través de 
centres com l’IRTA”. De fet, 
per la Fecic, la transformació 
del sector passa per l’aposta 
per productes de valor afegit.

Un altre repte ambiental és 
l’aigua. Collado admet que el 
sector n’és “un gran consumi-
dor”. “No podem quedar-nos 
en la queixa”, però reclama a 
l’administració que reguli la 
directiva europea que permet 
l’ús d’aigües regenerades 
que es podrien utilitzar en la 
neteja de granges o en algu-
nes parts dels escorxadors. “El 
sector no pot fer el pas si l’ad-
ministració no avança”, diu.

Sobre la reducció de les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle hi ha dos àmbits a 
corregir: l’amoníac dels purins 
i les emissions de CO2 de la 

indústria. Quant a la gestió de 
l’excés de purins, “la sortida 
clara és l’energia. Indústria i 
ramader poden tenir un punt 
de confluència. El component 
de matèria orgànica del purí 
és baix i en canvi d’orgànica 
n’hi ha als residus de l’es-
corxador. La simbiosi de tots 
dos pot generar una base més 
potent per generar energia”. 

Per acabar, sobre l’acord 
amb els sindicats després de 
l’anunci de vaga de finals 
de novembre Collado no es 
mossega la llengua: “L’acord 
no ens satisfà, s’ha negociat 
mirant el retrovisor i no els 
reptes que ha d’afrontar el 
sector. La perspectiva a mit-
jà termini és diferent”. Per 
Collado, el nou conveni surt 
“molt car” pels compromisos 
d’increments salarials. “Ens 
podem trobar que el 2023 l’in-
crement sigui del 7%. No sé si 
és el millor conveni en la situ-
ació a la qual tendim”, diu.

“L’acord amb els 
sindicats no és el 
millor, tenint en 

compte els reptes 
del sector” 

Josep Collado, secretari general de la Fecic, posa l’esperança en els fons Next Generation per transformar el sector

“ El sector ha 
disposat d’un 

vent de cua 
extraordinari, 
però artificial”

Llotja de Bellpuig (27-12-2021)

CONILL: 1,95(=)
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 (=)

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 (=)

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 (27-12-21)

GRA DE COLZA EURONEXT:  567,75/t (+21)
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6,5 hectàrees de supermercats
L’Anuari de la Distribució Comercial fixa en 65.521 metres quadrats l’extensió ocupada a les tres comarques.

El 36,9% de la superfície comercial d’Osona són supermercats. És la sisena comarca amb l’índex més alt

Vic/Ripoll/Moià

I.M.

La Generalitat ha publicat 
l’Anuari de la Distribució 
Comercial del sector quoti-
dià en règim d’autoservei, 
que fa una fotografia de la 
gran distribució a Catalunya 
en el bienni 2019-2020. Es 
tracta d’un sector que no 
para de créixer i que a Oso-
na ocupa 1.578 persones; al 
Ripollès, 257, i al Moianès, 
43. Aquesta és la xifra dels 
treballadors de les boti-
gues. Tenint en compte que 
a Osona hi ha una de les 
grans empreses del sector a 
Catalunya, el Grup Bon Preu, 
la dada d’ocupació és signi-
ficativament més alta. A tot 
Catalunya, les 50 primeres 
empreses de la gran distribu-
ció tenen 5.198 establiments 
(un 14,1% del sector quoti-
dià), una superfície de venda 
de 2,5 milions de metres 
quadrats (52,4%) i una ocu-
pació de 72.841 treballadors, 
un 10,6% més que dos anys 
enrere. La facturació, de 
14.190 milions, suposa el 
62,1% del sector comerç. 

L’anuari permet conèixer 
i comparar quina superfície 
hi ha destinada a aquests 
establiments a cada comarca, 
quines marques tenen pre-
sència a cada indret o valorar 
l’índex o dotació de metre 
quadrat de superfície per 
1.000 habitants. Sense anar 
més lluny, Osona és la sisena 
comarca amb més percentat-
ge de superfície comercial 
(36,9%) destinada a aquests 
establiments. La superen 
comarques més poblades 
com el Segrià (58,57%), el 
Tarragonès (54,16%), el 
Bages (45,75%) i el Barce-
lonès (44,87%); però també 
el Baix Ebre (42,45%), amb 
menys superfície comercial 

però amb un percentatge 
elevat d’establiments de dis-
tribució. 

Amb les dades del 2020 a 
la mà, Osona, el Ripollès i el 
Moianès sumaven una super-
fície de 65.621 metres qua-
drats d’hipermercats, super-
mercats i altres establiments 
d’autoservei (com poden 
ser les drogueries Clarel, les 
fruiteries Superverd o Casa 
Ametller o la cadena de con-
gelats La Sirena). A Osona, 
la superfície de venda és de 
52.493 metres quadrats. En 
total hi ha 105 botigues i es 
calcula una dotació de 325 
metres quadrats per cada 
1.000 habitants. La cadena 

amb més presència a Osona 
és el Grup Bon Preu, seguida 
de Dia (inclou Clarel) i Mer-
cadona. 

Que Bon Preu sigui l’em-
presa amb més presència és 
un factor que es repeteix en 
vuit comarques més: l’Alt 
Camp, l’Alt Empordà, l’Alt 
Penedès, el Baix Empordà, la 
Garrotxa, el Pla de l’Estany, 
el Ripollès i la Selva. Per 
davant de Bon Preu liderant 
la presència a més comarques 
només hi ha Mercadona (14) 
i per darrere ja ve Fragadis 
(Spar), amb sis. La resta se 
les reparteixen entre Dia, 
Condis, Llobet al Berguedà, 
GM Food i Pujol en dues 

comarques de Lleida.
De fet, el grup presidit 

per Joan Font és, per dar-
rere de Mercadona (15%) i 
Dia (10%), l’empresa amb 
més superfície de venda de 
Catalunya amb un 10% del 
total, però pel que fa a factu-
ració, Mercadona continua 
ocupant la primera posició i 
Bon Preu, la segona. En nom-
bre d’establiments encap-
çala el rànquing Dia (19%), 
seguit de Condis (12%) i GM 
Food (9%).

El Ripollès està al Top 
10 (és la vuitena) de les 
comarques amb més metres 
quadrats de superfície per 
cada 1.000 habitants (405). 

Finalitzen les obres de 
millora del PAE de Manlleu

Manlleu

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona 
dona per finalitzades les 
obres de millora del Parc 
d’Activitats Econòmiques 
(PAE) de Manlleu, emmar-
cat en la segona edició del 
Pla de Modernització de 
Polígons, que impulsa l’ens 
provincial. En el cas de Man-

lleu s’han fet millores a la 
xarxa d’aigua, pavimentació, 
il·luminació i fibra òptica.

El PAE de Manlleu inclou 
els àmbits industrials de la 
Coromina, la Font de Tarrés i 
el Verdaguer. La inversió ha 
estat d’1,6 milions, el 72% 
dels quals els ha aportat la 
Diputació. S’ha renovat part 
de la xarxa d’aigua potable i 
s’ha canalitzat el torrent del 

Perer amb un nou col·lector. 
En l’àmbit de la mobilitat 
s’ha millorat la pavimentació 
de la calçada i les voreres. 
També s’ha actualitzat la 
senyalització viària i s’han 
pintat zones d’aparcament. 
S’ha instal·lat un punt de 
càrrega de vehicles elèctrics, 
s’ha remodelat l’enllume-
nat públic amb llumeneres 
LED, s’han canviat quadres 
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El punt de càrrega de vehicles elèctrics del PAE de Manlleu

En aquesta comarca hi ha 25 
establiments que ocupen una 
superfície de 10.155 metres 
quadrats. Pel que fa al Moia-
nès, hi ha poca presència de 
grans cadenes. L’índex de 
superfície per habitant és el 
més baix de Catalunya, 215 
metres quadrats per habi-
tant. Hi ha 10 establiments 
i ocupen una superfície de 
2.973 metres quadrats. 

Per municipis, a Vic hi ha 
34 establiments d’aquest 
tipus amb una superfície 
total de 20.167 metres qua-
drats. Sis botigues són del 
Grup Bon Preu, que és la 
marca amb més superfície 
(5.174 m2), seguida de Mer-
cadona (3.255 m2) i Carre-
four (2.675 m2). La dada que-
da lluny de la de Manresa, 
amb 72 establiments i una 
superfície total de 36.310 
metres quadrats. A la capital 
del Bages, Bon Preu és la 
quarta marca per darrere de 
Mercadona, Carrefour i Dia. 

A la resta de pobles més 
grans d’Osona i en altres 
capitals de comarca veïnes 
com Olot o Granollers, el 
grup de distribució osonenc 
també és qui ocupa més 
superfície. A Centelles, però, 
hi ha un empat tècnic a 1.000 
metres quadrats amb Dia. I a 
Moià, també hi ha un empat 
entre els dos establiments 
amb més superfície: GM 
Foods i Roges Supermercats, 
que ocupen cadascun 550 
metres quadrats.

El Ripollès és la 
8a comarca amb 
l’índex més alt 

de superfície per  
1.000 habitants 

La Diputació ha aportat el 72% de la inversió d’1,6 milions

elèctrics i s’ha instal·lat un 
sistema de mesura i control 
del consum energètic. Final-

ment, s’han instal·lat canalit-
zacions per al pas de la fibra 
òptica.

Establiments Superfície de 
venda (m2) % establiments* % superfície* Dotació

(m2/1.000 hab.) 

Osona 105 52.493 31,44% 36,9% 325

Ripollès 25 10.155 4,07% 2,91% 405

Moianès 10 2.973 2.99% 2,09% 215

Bages 160 65.085 47,9% 45,75% 363

Garrotxa 34 19.618 5,54% 5,63% 341

Vallès Oriental 252 132.941 8,35% 9,36% 322

Establiments Superfície (m2) 1r grup empresarial Superfície
(establiments)

Vic 34 20.167 Grup Bon Preu 5.174 (6)

Manlleu 13 8.785 Grup Bon Preu 4.162 (3)

Torelló 12 6.797 Grup Bon Preu 3.841 (4)

Tona 7 3.187 Mercadona 1.335 (1)

Grup Bon Preu 1.050 (1)

Grup Dia 1.036 (2)

Ripoll 11 6.102 Grup Bon Preu 1.891 (3)

Grup GM Foods 550 (1)

Roges Supermercats 550 (1)

Olot 18 14.522 Grup Bon Preu 4.342 (3)

Granollers 39 27.961 Grup Bon Preu 5.231 (2)

Manresa 72 36.310 Mercadona 6.364 (4)

Mapa de la distribució comercial

*respecte el sector comerç

Centelles 5 2.428

Moià 7 2.183
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Acord perquè la bugaderia 
Calandra s’integri a Tac Osona

Els 70 treballadors de Calandra formaran part del Centre Especial de Treball de Sant Tomàs 
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Ricard Aceves i Evarist Puigvila, davant les instal·lacions de la bugaderia industrial Calandra

Vic

I.M.

Són veïns i comparteixen un 
objectiu comú: donar res-
posta a les necessitats de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca 
d’Osona. Fins ara aquest era 
l’únic denominador comú de 
la Fundació Sant Tomàs i la 
bugaderia industrial d’ini-
ciativa social Calandra. En 
els propers mesos, però, això 
canviarà. El Centre Especial 
de Treball (CET) de Calan-
dra s’integrarà a Tac Osona, 
el CET de Sant Tomàs. És 
el resultat d’un procés d’un 
any de converses. “Vam 
veure que era interessant i 
recomanable la fusió perquè 
les dues entitats en podien 
sortir beneficiades”, explica 
Evarist Puigvila, fundador i 
president de la Cooperativa 
la Calandra. 

En el fet de ser una coo-
perativa és on hi ha hagut el 
principal escull per poder fer 
la fusió. Legalment una fun-
dació i una cooperativa no es 
poden associar i per poder-ho 
dur a terme s’ha hagut de 
canviar el títol de la Calandra, 
que transitòriament ha pas-
sat a ser també una fundació. 
Abans, però, l’assemblea 
de la cooperativa, al mes de 
juny, va aprovar per unanimi-
tat el canvi de figura jurídica 
i ara ha estat el Departament 
de Drets Socials qui ha donat 
l’últim vistiplau al canvi 
i així les dues fundacions 
podran fer efectiva la fusió.

La cooperativa la Calandra 
va néixer 35 anys enrere de 
la necessitat d’oferir llocs de 
treball a persones amb disca-
pacitat. De les instal·lacions 

inicials dels baixos de Casa 
Caritat (on ara hi ha l’ADFO) 
es van traslladar fa 15 anys 
a l’actual finca del polígon 
Sot dels Pradals. Un solar 
que l’Ajuntament va acabar 
cedint a la cooperativa. Allà 
actualment hi treballen 70 
persones, 50 de les quals 
amb discapacitat. Cobreixen 
un ventall ampli de serveis 
de bugaderia amb una car-
tera de 250 clients, “des de 
cases rurals fins a l’Hospital 
Universitari de Vic”, explica 
Puigvila, oferint un servei 
integral: rentat, triat, asse-
cat, planxat, plegat, empa-
quetat i el transport de roba 
de serveis sanitaris, restau-
ració i hoteleria, indústria i 
roba personal i de treball. 

Un cop es materialitzi la 
fusió, els 70 treballadors de 
Calandra passaran a formar 

Elausa, entre les 500 pimes 
amb més creixement de l’Estat 
Vic

EL 9 NOU

L’empresa vigatana Elausa 
Electrònica i Automatismes 
forma part aquest 2021 del 
rànquing Cepyme500, amb el 
qual aquesta patronal estatal 
destaca les 500 companyies 
de tot l’Estat amb un millor 
creixement empresarial, 
tant pel que fa als resultats 
com per la seva capacitat per 
generar valor afegit. A la 
llista feta pública en aquest 
final d’any hi ha 85 empreses 

catalanes i l’única d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès és 
Elausa, una empresa de Vic 
especialitzada en serveis de 
disseny i fabricació electrò-
nica per a empreses de dife-
rents sectors i en productes 
d’il·luminació per a l’auto-
moció.  

A l’hora d’incloure Elausa 
en aquesta llista s’ha tingut 
en compte la llarga expe-
riència de més de 30 anys 
en el desenvolupament de 
hardware electrònic, softwa-
re, disseny mecànic de peces 

de plàstic i elements òptics. 
Ofereixen serveis de disseny, 
industrialització, fabricació 
i logística, podent realitzar 
projectes claus en mà i entre-
gar el producte acabat.

El 2019, Elausa comptava 
amb una taxa de creixement 
en vendes del 19,52% i una 
rendibilitat econòmica del 
23,03%, segons les dades 
que consten al justificant del 
reconeixement de Cepyme. 
Van tancar l’exercici amb una 
xifra de negoci de 30,35 mili-
ons d’euros. La companyia 

part del CET Tac Osona, on 
actualment ja hi ha una plan-
tilla de 400 treballadors, 285 

dels quals amb discapacitat. 
Calandra factura anualment 
1,4 milions d’euros, mentre 

“Vam creure que 
era interessant 
perquè les dues 

entitats en surten 
beneficiades” 

vigatana exporta a diferents 
països europeus, el Marroc, 
Mèxic i els Estats Units. És 
una de les companyies de 
referència avantguarda en 
l’àmbit de la il·luminació per 
a l’automoció, on té el 60% 
del negoci.

Aquest és el segon any 
consecutiu que Elausa apa-
reix al rànquing de Cepyme. 
És habitual la presència de 
companyies de la comarca 
en aquest rànquing: Egavic 
(2019 i 2020), Maquinària 
Industrial Farrés –MIF– 
(2019 i 2020), Mecánica Cape 
(2018 i 2020), Onnera Laun-
dry Barcelona (2018), Tesem 
(2018), Girbau (2017), Array 
Plàstics (2017), Splendid 
Foods (2017), Seidor (2018 i 
2019) i Sodeca (2018).

que la previsió per al 2022 de 
Tac Osona és de 10,5 milions. 
Tac Osona treballa en els 
àmbits de jardinera, neteja, 
cuina o serveis industrials. 
Amb la fusió, no es descarta 
que hi hagi moviments de 
treballadors entre els dife-
rents àmbits.

“La confluència entre 
Calandra i Tac Osona és 
fruit d’una llarga relació de 
companys de viatge. Ens en 
sentim molt orgullosos”, 
diu el director general de la 
Fundació Sant Tomàs, Ricard 
Aceves. “No neix de cap difi-
cultat, neix de l’oportunitat, 
ja que ningú ho necessitava”. 

En aquest aspecte, Aceves i 
Puigvila destaquen que els 
treballadors provinents de 
Calandra en sortiran bene-
ficiats, perquè com la resta 
de la plantilla de Tac Osona 
podran fer ús de la resta de 
serveis assistencials que 
ofereix Sant Tomàs, com pot 
ser l’habitatge, el lleure, les 
vacances o el servei de respir. 
“Són aquests serveis els que 
els treballadors de Calan-
dra també valoren”, afegeix 
Puigvila.

La confluència entre els 
dos centres especials de tre-
ball arriba després d’anys 
de convivència conjunta. 
Inicialment Sant Tomàs es 
va centrar més en els ves-
sants educatiu i assistencial. 
Calandra va ser la primera de 
les dues organitzacions a cre-
ar un Centre Especial de Tre-
ball i ara tots confluiran en 
el mateix. Tac Osona forma 
part d’una estructura, la de la 
Fundació Sant Tomàs, que té 
un pressupost anual de 21,5 
milions i una plantilla de 830 
treballadors.

Donació d’Aigües Vic per 
fomentar hàbits saludables
Vic

EL 9 NOU

Tac Osona ha impulsat un 
projecte que vol millorar la 
salut de les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
del centre especial de tre-
ball. L’objectiu és fomentar 
la vida saludable a través 
d’educar-les en alimentació, 
la realització d’exercici físic, 
bons hàbits del son i la cura 
de la salut física i mental. 
Des d’Aigües Vic s’han 

sumat a la iniciativa fent un 
donatiu de 6.000 euros per-
què el projecte avanci. La ini-
ciativa sorgeix després que 
els professionals del Tac Oso-
na detectessin un alt nombre 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual que tenien dia-
betis, sobrepès, hipertensió 
o càrregues musculars. Això 
provoca un malestar físic 
que deriva en absentisme, 
irritabilitat o problemes de 
comportament.

CCOO i UGT 
suspenen la vaga 
de Correus

Vic CCOO i UGT han suspès 
les aturades previstes a Cor-
reus per als dies 5, 7 i 12 de 
gener, però mantenen activa 
la convocatòria de vaga en 
protesta pel nou model de 
carteria i paqueteria impul-
sat per la direcció de l’em-
presa. Segons els sindicats, 
la direcció de l’empresa ha 
acceptat les seves reivindica-
cions: paralitzar el desman-
tellament de 1.800 unitats de 
distribució abans del 15 de 
gener i revertir la mesura en 
les 200 que s’havia executat, 
com és el cas de la unitat de 
carteria de Vic.
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Vic

Miquel Erra

L’Ajuntament de Vic el conti-
nua lliurant com un dels seus 
regals institucionals, ja sigui 
en versió de bronze o de resi-
na. És la clàssica imatge de 
l’Estudiant de Vic. A la base 
encara hi figura el nom del 
seu autor: Julià Fàbregas. Un 
nom que, de mica en mica, 
va desapareixent de l’ima-
ginari col·lectiu dels matei-
xos vigatans. Aquest 2021 
ha fet 55 anys de la mort 
d’aquest reconegut escultor 
i pessebrista. Un d’aquells 
personatges singulars que 
van emergir en la grisa ciutat 
de Vic de la immediata post-
guerra. “Artista indòmic en 
la seva llibertat, tossut en la 
seva dèria i espontani en les 
seves creacions”, el va des-
criure Eduard Junyent. 

Fàbregas va néixer a finals 
de 1886 a Vic mateix. Va 
començar el seu periple 
artístic a les aules de l’Escola 
Municipal de Dibuix, lla-
vors amb Eudald Brunet de 
director, i es va formar com a 
escultor en diferents tallers 
d’imatgeria, sota el mestrat-
ge de noms propis com els 
d’Agustí Potelles o Pere Pun-
tí. Fins que es va plantar per 
ell. Va obrir el taller en un 
local del carrer de la Ramada, 

Junceda. “Amb la seva subtil 
imaginació i enginy artístic 
es va especialitzar a modelar 
al fang figures de petit for-
mat, i d’això en fou un mes-
tre”, el descrivia Febrer. 

La seva obra està carre-
gada de petites figures del 
pessebre –des dels reis i els 
pastors fins a l’Anunciació 
o els rabadans– però també 
de personatges costumistes 
i folklòrics com la pabor-
dessa, el canonge, sant 
Francesc d’Assís, el Quixot 
o en Manelic. Avui algunes 
d’aquestes peces encara es 
poden adquirir en línia, a 
través de portals com Todo-
coleccion o Wallapop. 

A més dels bustos de 
Jaume Balmes (com el que hi 
ha al mateix Museu Balmes o 
a la Casa de Convalescència 
de la UVic) o de Jacint Verda-
guer (com el de la Biblioteca 
Joan Triadú), la seva figura 
més cèlebre és la de l’Estu-
diant de Vic. La peça la va 
crear arran d’una proposta 
que li fa la Junta del Mercat 
de Ram, a mitjans dels anys 
50. “Li van encarregar unes 
seixanta figures de l’Estudi-
ant per obsequi als periodis-
tes barcelonins”, recordava 
Ramon Febrer. 

Més de 70 anys després, 
aquella figura ha esdevin-
gut un regal “absolutament 

on acabaria fent vida. 
En alguns temples cata-

lans hi figuren obres seves 
d’imatgeria religiosa, però 
Fàbregas es va distingir, 
sobretot, “per la seva des-
tresa a treballar el fang, 
plasmant figures amb argila 
de tipus costumistes d’una 
perfecció i d’un encant mera-

vellosament singular”, des-
crivia el cronista de la ciutat 
Ramon Febrer, en l’esbós bio-
gràfic que recollia un llibret 
que va editar l’Associació de 
Pessebristes de Vic el desem-
bre de 1966, vuit mesos 
després de la seva mort. Se’l 
batejava com “l’artista de les 
figures humils”.

Fàbregas va participar en 
exposicions col·lectives a la 
mítica Sala Bigas, al Tem-
ple Romà o a les Galeries 
Laietanes de Barcelona, i va 
recollir diversos guardons 
en certàmens i concursos 
d’àmbit nacional. També va 
col·laborar puntualment amb 
artistes com l’escultor Josep 
Llimona o el dibuixant Joan 

L’artista de les 
figures humils

Vic comença a oblidar la figura de l’escultor i pessebrista Julià 

Fàbregas, mort ara fa 55 anys i autor del vigent Estudiant de Vic

En temps de Nadal i de pessebres 
pot resultar oportú rememorar la 
figura de l’escultor i pessebrista 
vigatà Julià Fàbregas, mort ara fa 
55 anys, en la misèria. Més enllà 

de les peces del pessebre, Fàbregas 
va ser reconegut autor de moltes 
figures costumistes, com la cèle-
bre imatge de l’Estudiant de Vic, 
que avui continua ben vigent.

vigent”, destaca Agustí 
Arroyo, de l’empresa T52, 
que ja va “heretar” el motlle 
dels fundadors del negoci, 
Josep Font i Tere Puig. Actu-
alment no només l’Ajunta-
ment sinó també algunes 
entitats n’hi encarreguen 
com a autèntics souvenirs de 
la ciutat; també en comercia-
litza en format clauer.

Rere l’artista, però, també 
s’hi amagava un personatge 

certament singular, gairebé 
estrafolari. “El darrer dels 
nostres autèntics bohemis; 
en Julià, àgil, nerviós, nave-
gava pel món màgic i enci-
sador de les seves imatges”, 
havia escrit Joan Sunyol al 
llibre Personatges i tipus 
populars de la ciutat de Vic, 
amb dibuixos de Pilarín 
Bayés (Editorial El Carme, 
1983). “Tothom el coneixia; 
pel carrer caminava de pres-

Mort el 1966, Vic 
li va dedicar un 

últim recordatori   
l’any 1993

A l’esquerra, Julià Fàbregas, en la foto recollida al llibret editat arran de la seva mort. A la dreta, a dalt, el dibuix que li va dedicar Salvador Puntí l’any 1924 i a sota, un Pilarín Bayés publicat al llibret editat per El Carme el 1983

Seva

M.E.

Els mites són històries, 
contes o llegendes amb els 
quals cada cultura ha mirat 
de transmetre coneixements 
sobre les grans preguntes 
de la humanitat, sovint per 
respondre fenòmens que, 
en el seu moment, no tenien 
resposta. Divulgar tota mena 
de relats, contes i mites d’ar-
reu del món és, precisament, 

l’objectiu pel qual s’ha creat 
l’Associació d’Estudis Mito-
lògics, amb seu a Seva.

Els impulsors són els 
osonencs Xavier Vilà, Jordi 
Formatjé, Bernat Puig-
domènech, Dani Algara i 
Guillem Gallifa, tres d’ells 
sevencs –d’aquí el fet de 
fixar la seu oficial, que no 
física, a Seva–. El fet de 
compartir inquietuds en el 
món de les humanitats i de 
la mitologia en particular 

els va animar a crear aquesta 
associació amb la intenció 
d’explorar el món dels mites 
des del seu vessant lúdic, 
d’entreteniment i folklòric, 
però també “concebent-los 
com una eina d’autoconei-
xement”, explica Guillem 
Gallifa, que ha assumit la 
presidència del col·lectiu i 
que recentment va presentar 
el recull Relats del buscador, 
amb 96 relats tradicionals 
passats pel seu sedàs. 

Neix a Seva l’Associació d’Estudis Mitològics, una entitat amb  
caràcter obert que vol divulgar relats, contes i mites de tot el món

Mites per compartir

Bernat Puigdomènech, Dani Algara i Guillem Gallifa, tres dels cinc membres

40a edició del 
Concurs de Pintura 
Ràpida de Manlleu

Manlleu El Concurs de 
Pintura Ràpida de Manlleu 
arribarà aquest diumenge 
a la 40a edició. Entre les 8 i 
les 10 del matí se segellaran 
les teles dels artistes partici-
pants a la sala d’exposicions 
de Can Puget. La recepció de 
les obres tindrà lloc a la 1 del 
migdia al mateix lloc, i una 
hora després es farà públic el 
veredicte del concurs. Totes 
les obres participants queda-
ran exposades a la mateixa 
sala fins al proper 30 de 
gener.
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sa, com atrafegat, potser per 
atrapar el temps perdut”, 
continuava Sunyol. Enfundat 
dins d’un etern guardapols, 
amb vestit fosc i una mena 
de llacet al coll, Fàbregas era, 
també, “un home solitari, 
amb fama d’esquerp i un 
temperament molt bohemi”, 
rememora Pere Puig, que el 
va tractar puntualment. “La 
canalla el coneixíem com 
l’home dels gats, perquè en 

tenia molts”, apunta Xevi 
Roviró, rescatant records de 
quan tenia set o vuit anys. 
Roviró havia estat dins el seu 
taller, al carrer de la Ramada: 
“Recordo una estufa i una 
cadira, i tot de trastos per 
tot arreu...”. Aquest tarannà 
desairós i desmanegat tam-
bé el pot corroborar Antoni 
Anguera, que de marrec vivia 
al mateix barri. “Menjava 
dins del taller i dormia en 

un camastre; el meu pare 
m’explicava que si passaven 
de bon matí per sota casa 
seva, havies de vigilar que no 
obrís la porta per buidar el 
gibrell”, detalla. El seu pare, 
consumat pessebrista, li 
havia encarregava figures tot 
sovint; avui Anguera encara 
en conserva algunes peces, 
amb molta estima.

“Eren ben lluny de qualse-
vol mirada; molts no ho sabi-

A l’esquerra, Julià Fàbregas, en la foto recollida al llibret editat arran de la seva mort. A la dreta, a dalt, el dibuix que li va dedicar Salvador Puntí l’any 1924 i a sota, un Pilarín Bayés publicat al llibret editat per El Carme el 1983

en que d’aquell catau en sor-
tís la humia argila sublimada 
per ser la joia de la Nit de 
pau”, li havia escrit en vers 
mossèn Lluís Alemany en el 
mateix llibret editat arran 
de la seva mort. “Les seves 
figuretes immortals tenen 
regust de saba vigatana car 
són fetes d’argila de la Plana 
cuita en el forn dels seus 
records pairals”, rematava 
una altra firma il·lustre, la de 

Miquel S. Salarich. Fàbregas 
va morir el 27 d’abril de 1966 
en la misèria. Des de llavors, 
la ciutat li ha dedicat un 
únic recordatori: l’exposició-
homenatge que el Centre 
d’Iniciatives i Turisme li va 
dedicar a la Llotja del Blat, 
la primavera de 1993. Gai-
rebé 30 anys després, el seu 
record es continua difumi-
nant, malgrat la vigència de 
la figura de l’Estudiant.

Vic

M.E.

És sabut que Julià 
Fàbregas va morir en la 
més absoluta misèria. I el 
seu enterrament en va ser 
una bona prova. El cas el 
va poder 
conèixer, 
a finals 
dels anys 
80, Xavier 
Cervera, 
aleshores 
regidor 
respon-
sable del 
cementiri 
munici-
pal. Un 
bon dia el 
va anar a 
veure Elvira Molas, la his-
tòrica bibliotecària de la 
biblioteca Balmes. Molas 
havia estat alumna de Julià 
Fàbregas i quan va morir, 
en constatar que ningú es 
podia fer càrrec del sepe-
li, va oferir el seu nínxol 
familiar. “En veure que 
s’anaven fent grans i que 
un dia haurien d’utilitzar 
el nínxol, li sabia greu que 
les restes de’n Fàbregas 
quedessin arraconades a 
una fossa comuna”. Aquest 
prec va ser el detonant 
de la idea que va tenir 

Cervera de crear un ossari 
dins de l’antiga capella 
del cementiri. Encara 
avui, en el cos lateral hi 
ha una cavitat oculta, amb 
una làpida al davant amb 
el nom de l’escultor. “En 
aquest punt hi havia hagut 

la porta 
d’accés 
a la sala 
d’autòp-
sies; vaig 
demanar 
que es 
tapiés 
la porta, 
però per 
la cara 
interior 
de l’esglé-

sia s’hi fes 
un envà, 

molt prim, que permetés 
habilitar-hi aquest ossari”, 
rememora Cervera. Les 
restes mortals de Julià 
Fàbregas estan dipositades 
“dins d’una capseta amb el 
seu nom”, detalla. 

La làpida es va fer prou 
gran en previsió que 
s’hi poguessin encabir 
restes d’altres personat-
ges singulars morts en 
circumstàncies similars, 
“però diria que mai més hi 
ha hagut cap més petició 
en aquest sentit”, interpre-
ta el mateix Cervera.

Un gest de la bibliotecària Elvira Molas va 
evitar que fos ‘oblidat’ en una fossa comuna

On està enterrat?

Làpida de l’ossari on està enterrat, a  
dins de la capella del cementiri de Vic

Per ells, els mites esdeve-
nen “la primera psicologia, la 
primera temptativa arcaica 
de l’ésser humà de donar 
resposta als misteris, interns 
i externs, de la vida”. L’en-
cant afegit de l’especialitat 
es confronta amb moltes 
d’altres, des de la història i la 
filosofia fins a l’arquitectura 
o la simbologia, amb la qual 
cosa “se’n pot treure molt 
suc, d’un aparentment sim-
ple relat mític”.

La intenció és abordar 
totes les tradicions, “des dels 
clàssics grecoromans fins als 
orientals, passant per les tra-
dicions animistes africanes 
i, per descomptat, la mito-
logia catalana”. L’associació 

es presenta amb caràcter 
“pretesament obert”, amb la 
qual cosa conviden tothom 
que hi pugui estar interessat 
a posar-s’hi en contacte. De 
moment encara no han con-
cretat les primeres activitats 
de projecció pública –“estem 
a l’espera de les successives 
modificacions de les restric-
cions”–, però ja tenen pensat, 
entre d’altres, desplegar 
algunes activitats i tallers, 
part dels quals enfocats a les 
escoles. 

De moment, el que han 
hagut de superar fins ara és 
un autèntic “viacrucis buro-
cràtic” per poder formalitzar 
l’associació. I això sí que no 
és cap mite.Bernat Puigdomènech, Dani Algara i Guillem Gallifa, tres dels cinc membres
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Concert d’Any Nou 
de l’Orfeó Vigatà a 
Taradell, diumenge

Taradell Els vincles entre 
la natura i l’espiritualitat 
estaran presents diumenge 
al Concert d’Any Nou que 
protagonitzarà l’Orfeó Viga-
tà a Taradell. Ho farà a partir 
de dues de les grans obres 
barroques, la Cantata BWV 
131 de Bach i l’Hivern de les 
Quatre Estacions de Vivaldi; 
i una segona part dedicada 
al compositor contemporani 
anglès John Rutter. El con-
cert tindrà lloc al centre cul-
tural Can Costa a partir de 
les 7 de la tarda.

Música per acomiadar l’any
El Cor i Orquestra Simfònica Harmonia interpreta ‘A ritme de vals’ al Cirvianum de Torelló

Hi va haver polques; no hi 
podien faltar, però, també 
cançons nadalenques, on el 
cor va fer unes actuacions 
per recordar, i d’altres que 
no les encabiríem en aquests 
apartats. Hi va haver de tot, 
però, i sobretot, moltes ganes 
d’interpretar i escoltar, a 
l’escenari i a platea; un gran 
sentit de l’humor del direc-
tor, Albert Deprius, i, també, 

un desig d’esperança perquè 
el virus del malson passi de 
pressa i sense fer gaires mal-
vestats. 

En el programa, Nadal i 
Cap d’Any s’unien, es res-
pectava la tradició, però en 
molts moments s’allunyava 
d’ella. O mantenia les distàn-
cies amb una gran discreció 
i elegància. Comptar amb un 
cor de gairebé 40 veus és un 

goig i un luxe. Malgrat que 
ara es vegin obligats a cantar 
amb màscara, no debades i 
amb raó, el director els va 
agrair la seva tasca en temps 
de pandèmia. Es van inter-
pretar algunes cançons de 
Nadal i un deliciós popurri 
de les més tradicionals cata-
lanes arranjades pel mestre 
Brotons; Em dones força, de 
Sergi Dalma; alguna ària, 

Miracle Sala, de Santa 
Maria d’Oló, torna amb els 
80 contes de ‘Piscolabis’
Vic Una vuitantena de petits textos, con-
tes i microcontes, configuren Piscolabis 
(Ed. de l’Albí), el nou llibre de l’escriptora 
Miracle Sala, de Santa Maria d’Oló. Des 
d’una extensió de tres o quatre línies a 
tres o quatre pàgines, desfilen davant del 
lector les relacions humanes, la vida i la 
mort, la llibertat de cadascú i la col·lectiva 
i altres temes que Sala aborda amb el punt 
d’ironia que caracteritza el seu estil des 
que es va donar a conèixer en la narrati-
va curta, l’any 2017, amb La força de les 
paraules. A la fotografia, l’escriptora amb 
Antoni Pladevall, el dia de la presentació a 
la llibreria Foster & Wallace de Vic. 
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‘Un Nadal diferent’ de Tresatre 
ja suma vuit edicions a Tona
Tona L’esbojarrada proposta teatral i musi-
cal creada per Tresatre Un Nadal diferent 
ja s’ha convertit en tota una tradició de les 
festes a Tona. Enguany, Àlex Villaitodo, 
Aleix Blancafort i Guiu Grau van portar 
sobre l’escenari diversos gags, com un sopar 
nadalenc ben esbojarrat a causa de les can-
viants mesures per fer front a la covid-19, 
van transportar sant Josep i Maria al reality 
de La isla de las tentaciones i van muntar 
una parada de Santa Llúcia amb caganers 
dels polítics del poble. L’espectacle, que 
ja suma vuit edicions, va comptar amb les 
actuacions musicals de Xerac Jiménez, Gui-
llem Serratosa, Dàlies, Dolors Beltran i Chi-
cho Sandoval, Lluís Mas i Erola Masqué.
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La banda del ripollès 
David Moreno, a 
Sant Joan diumenge

Sant Joan de les Abades-

ses Versión Imposible, la 
banda de versions del show-
man ripollès David Moreno, 
actuarà a Sant Joan de les 
Abadesses en la seva gira 
Pasándolo de maravilla, en 
la silla y con mascarilla. Es 
tracta d’una de les activitats 
que l’Ajuntament ha organit-
zat per les festes de Nadal. 
El concert tindrà lloc aquest 
diumenge, a partir de les 7 
de la tarda, al Teatre Centre. 
Les entrades costen 15 euros.

o l’Ave Maria de Vladimir 
Vavilov, una peça que et fa 
creure en la puresa de la 
bellesa i de la música, teoria 
que el cor va reblar amb les 
seves veus. Només per escol-
tar-la pagava la pena anar 
al concert. I també, si se’m 
permet, per escoltar el Vals 
número 2 de Dmitri Xostakó-
vitx, que, confesso, encapçala 
la meva llista particular de 
valsos. No s’acostumen a 
interpretar aquestes peces i 
és per això que fa que aquest 
concert fos encara més espe-
cial.

Un concert llarg però que 
va passar volant, amb una 
corda afinadíssima, una 
celestial arpa en el Trenca-
nous de Txaikovski, i un vent 
sublim en el Vals número 2. 
Al Bell Danubi Blau hi vam 
arribar en un dels bisos per 
desig popular i, per des-
comptat, la Marxa Radetzky 
va tancar el concert amb 
la participació de tothom. 
Albert Deprius va dirigir l’or-
questra amb fermesa, nervi, 
molta agilitat, i trobant el 
punt exacte del tempo, ni 
molt de pressa ni molt a poc 
a poc. L’harmonia del con-
junt feia seu el nom de la 
formació. 

Aquest dissabte, la mateixa 
formació i el mateix reperto-
ri es podran escoltar al Casal 
Camprodoní de Camprodon, 
a partir de les 7 de la tarda.

Torelló

Montserrat Rius

El Cor i Orquestra Simfònica 
Harmonia van passar pel 
Teatre Cirvianum de Tore-
lló, dimecres al vespre, i van 
segellar amb un excel·lent 
resum les festes nadalen-
ques i de Cap d’Any. A ritme 
de vals, títol del concert, 
va ser molt més que això. 
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Orquestra i cor, aquest dimarts en un moment del concert al Teatre Cirvianum de Torelló
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Qualifying Stage
1A 1/01

JIDDAH

Start Podium 1/01
First Stage 2/01

HAIL

Rest Day 8/01
RIAD

A R À B I A  S A U D I T A

AL-DAWADIMI

WADI AD-DAWASIR

BISHA

AL-ARTAWIYAH

AL-QAISUMAH

Dakar Paddock
from 27 to 31/12

Finish Podium 14/01

204
Nani Roma
(cotxe)

344
Rosa Romero
(copilot bugui)

238
Laia Sanz
(cotxe)

416
Gerard Farrés
(bugui)

314
Marc Solà
(copilot bugui)

519
Marc Torres
(mecànic de camions)
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La 44a edició del Dakar comença 
aquest dissabte i per tercer any conse-
cutiu es disputarà a l’Aràbia Saudita. 
Enguany tornen a ser sis els osonencs 

que pujaran a un vehicle en diferents 
rols. Estem parlant de Nani Roma, 
Laia Sanz, Gerard Farrés i Marc Solà, 
com l’any passat, mentre que el canvi 

és amb Joan Font, que serà baixa, però 
hi torna Rosa Romero i el mecànic de 
camions Marc Torres. Tots esperen 
arribar a la meta.

Sextet al Dakar

Hail (Aràbia Saudita)

Esther Rovira

Comença un nou any i amb 
aquest un nou Dakar, la 
prova més mediàtica del 
calendari internacional del 
món del motor i la que és 
considerada com la més dura. 
Enguany seran sis els partici-
pants osonencs a la cita: Nani 
Roma, Laia Sanz, Gerard 
Farrés i Marc Solà, com l’any 
passat, mentre que el canvi 
és amb Joan Font, que serà 
baixa, però hi tornen Rosa 
Romero i el mecànic de cami-
ons Marc Torres. Tots ells 
arriben a la línia de sortida 
d’aquest dissabte amb objec-
tius diferents. 

L’expedició osonenca 
la lidera un any més Nani 
Roma, que juntament amb 
el seu copilot, Àlex Haro, 
amb qui es retroba, estre-
narà nou cotxe al Bahrain 
Raid Xtreme, el BRX Hunter 
T1+, amb pneumàtics grans 
i suspensions de gran recor-
regut. L’any passat el cotxe 
va arribar molt just al Dakar, 
però tot i així Roma va poder 
signar un Top 5. Enguany, a 
banda de l’osonenc i Sébas-
tien Loeb, l’equip suma 
també Orlando Terranova. 
El primer català a guanyar 
un Dakar, vencedor en dues 
ocasions de la prova, el 2004 
en motos i el 2014 en cotxes, 
lluitarà per la victòria amb 
els seus companys d’equip i 
també amb altres noms com 
els de Carlos Sainz, Mattias 
Ekström o Nasser Al-Attiyah. 
“Estic preparat. He treballat 
amb intensitat i em trobo bé 
físicament. Serà un Dakar 
diferent. Tenim canvi de 
reglament i cotxe nou”, asse-
gura el de Folgueroles.  

En la mateixa categoria de 
cotxes s’hi estrena en aques-
ta edició la pilot resident a 
Seva Laia Sanz al volant del 
Mini All4Racing de l’equip 
Primax. Després de fer histò-
ria al completar 11 edicions 
consecutives del Dakar en 
moto i crear un llegat únic 
amb un total de 20 títols 
mundials d’off road (14 de 
trial i 6 d’enduro), la pilot 
tenia ganes de fer un canvi. 
“És un repte molt gran, que 
em fa molta il·lusió. Fa temps 
que era el meu somni i s’han 
ajuntat molts factors”, expli-
ca. En aquesta nova aventura 
l’acompanyarà com a copilot 

Gerard Farrés, novament for-
mant part de l’equip South 
Racing Can-am. Per a ell serà 
la quinzena edició al Dakar, 
on va debutar el 2006 i on 
ha aconseguit dos podis en 
dues categories diferents 
–el tercer lloc en motos del 
2017 i el segon de buguis del 
2019–. La principal novetat 
de Farrés aquest any serà 
el copilot, Diego Ortega, 
enginyer mecànic de Melilla, 
que ocupa el lloc d’Armand 
Monleón i junts treballaran 
per col·laborar a la victòria 
de l’equip. “Això no serà un 
pas enrere. S’ha demostrat 
a la Fórmula 1 amb el tre-
ball de Redbull o si tornem 
enrere quan vaig fer de mot-
xiller de Marc Coma perquè 
ell pogués guanyar. Podré 
aprendre molt”, destaca.

Més enllà dels cotxes i 
els buguis, també hi haurà 
representació osonenca als 
camions. El mecànic de Sant 
Miquel de Balenyà Marc 
Torres tornarà a acompanyar 
l’andorrà Albert Llovera com 
a copilot mecànic en un Ive-
co de l’equip txec Fesh-Fesh 
format per quatre vehicles, 
mentre que la tercera peça 
d’aquest equip és Jorge Sal-
vador com a navegant. 

La d’enguany és la 44a 
edició del Dakar i la tercera 
que la prova es fa a l’Aràbia 
Saudita. El raid s’iniciarà 
aquest dissabte amb la dis-
puta de l’etapa pròleg, on la 
sorra ja serà protagonista a 
la localitat de Hail, i com a 
novetat l’etapa marató serà 
matinera i es disputarà entre 
les jornades dos i tres. El dia 
8 la capital de l’Aràbia Sau-
dita, Ryadh, acollirà els par-
ticipants que continuïn en 
carrera perquè puguin gau-
dir de la jornada de descans, 
i la prova finalitzarà a Jiddah 
el dia 14, al costat del Mar 
Roig, després de completar el 
traçat de 8.000 quilòmetres, 
dels quals 4.300 són d’especi-
al, repartits en 12 etapes. Des 
de l’organització s’assenyala 
l’etapa 11 com la més difícil, 
ja que està plena de dunes. 
Tot i així, la sorra serà la gran 
protagonista de totes les eta-
pes amb un recorregut que 
és nou en un 70%. La prova 
també mira cap al futur i 
posa en marxa el pla Dakar 
Future per aconseguir un 
100% de vehicles de baixes 
emissions de carboni el 2030. 

l’italià Maurizio Gerini, amb 
qui ha competit en les últi-
mes setmanes al Ral·li Hail 
amb bones sensacions mal-
grat els errors de principi-
ants. “És el meu primer any i 
tinc molt a aprendre. Acabar 
ja és molt difícil, però també 
és cert que quan ens posem 
el casc tots som competitius. 
A veure com va”, afegeix.

Qui no amaga la intenció 
de fer un bon paper en el 
Dakar 2022 és el vigatà Marc 
Solà, que afrontarà la seva 
setena edició al desert, la ter-
cera com a copilot de buguis 

després de les quatre amb 
moto. Ho farà novament al 
costat de Santi Navarro dins 
el multitudinari equip FN 
Speed i en la categoria T3 de 
vehicles modificats després 
de no poder acabar l’any pas-
sat quan se’ls va incendiar 
el bugui. “En tenim moltes 
ganes després del disgust 
de l’any passat. El cotxe és 
competitiu i volem guanyar 
etapes i estar lluitant a dalt”, 
confessa. Solà és optimista 
també pels bons resultats 
de la temporada, on ha estat 
campió d’Espanya de Rally 

TT en categoria T4 i de 
l’Europeu en T3. “Ha estat 
un any molt bo i venim més 
forts i motivats que mai”, 
diu. Solà tindrà de rival una 
altra osonenca, Rosa Rome-
ro, que torna al Dakar per fer 
de copilot de Pedro Peñate 
(Can-am). “Quan en Pedro 
em va trucar sabia que esta-
ria a casa. És el projecte que 
més il·lusió em va fer”, afir-
ma. Junts formen l’Expedició 
Canàries Dakar. 

També en buguis però a 
la categoria T4 hi competirà 
el pilot afincat a Manlleu 

Nani Roma, Laia Sanz, Gerard Farrés, Marc Solà, Rosa Romero i Marc Torres tornen a la prova que comença dissabte
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Vilamala, que es recupera d’una lesió, amb usuaris d’Osonament i alguns dels seus responsables, la vigília de Nadal

De futbolista a futbolista
La jugadora del Barça Bruna Vilamala visita Osonament per conversar amb integrants de 

l’equip de futbol del centre i lliurar-los la samarreta de la temporada passada

Vic

E.R.

Entra per la porta i tots la 
coneixen i la volen saludar. 
Bruna Vilamala és una de 
les futbolistes del moment 
–malgrat la lesió de creuats 
que la mantindrà allunyada 
dels terrenys de joc durant 
tota la temporada– i desperta 
interès allà on va. Sobretot 
entre els que com ella senten 
passió pel futbol, i aquest 
és el cas de l’equip d’aquest 
esport d’Osonament amb 
qui es va reunir la vigília de 
Nadal. Les preguntes són 
moltes. Com està de l’opera-
ció? Com veu l’equip aquesta 
temporada? Com va viure la 
marxa de Messi? O per què la 
temporada passada portava 
el número 24 i aquesta, el 19? 
La resposta a aquesta última 
pregunta és de les que aixeca 
més riures: perquè va ser 
l’última d’arribar a l’equip 
i era el dorsal que quedava 
lliure. La jove de 19 anys 
va contribuir la temporada 
passada al triplet històric del 

primer equip femení blau-
grana, però continua sent 
la noia tímida però atenta i 
divertida de Borgonyà i com 
a tal es va mostrar en aquesta 

petita trobada que per a les 
persones ateses per Osona-
ment va ser un autèntic regal 
de Nadal. “És fantàstica”, 
comentaven alguns d’ells a la 

sortida amb la foto que els va 
signar a la mà. 

A molts d’ells, Vilamala ja 
els coneixia perquè els havia 
visitat anteriorment. Des 

de fa uns anys, Osonament 
compta amb un equip format 
per persones ateses per l’en-
titat que participa a la Lliga 
de Centres de Dia i Serveis 
de Rehabilitació Comuni-
tària de Salut Mental a la 
Província de Barcelona, que 
actualment forma part de la 
Fundació UE Vic, i la futbolis-
ta els havia donat suport en 
algun torneig. “Em toca molt 
de prop pel treball amb un 
familiar meu i sempre n’es-
tarem agraïts. A més a més, a 
ells els fa il·lusió i a mi, tam-
bé”, assegura la futbolista, 
que els va lliurar una samar-
reta signada de la temporada 
passada quan van guanyar la 
Champions League, la Copa 
de la Reina i la Lliga que es 
penjarà en una de les sales 
del centre. “Ens ho van ofe-
rir des de Nike i vaig tenir 
clar que havia de ser per a 
ells. Fan un treball molt bo i 
necessari”, continua. 

Vilamala es troba aquests 
dies en plena recuperació de 
l’operació de genoll i amb 
la mirada posada en el seu 
retorn la propera temporada. 
“Venen temps de no jugar, 
que és el que més m’agrada, 
però ja ho vaig passar i sé que 
s’ha d’afrontar de la millor 
manera possible”, explica. 
Optimisme i paciència són la 
seva recepta per tornar més 
forta i poder continuar fent 
història. 

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

Per només

49,9
Inclou enviament 

a domicili

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.

Per només
89

Inclou enviament 
a domicili

Màquina de cocció 
Livoo Doc203

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

IVA inclòsIVA inclòs

Robot de cuina
Cecotec Mambo 8590
Amb 30 funcions i bàscula.
Potència: 1.700 W.
Capacitat: 3,3 l.
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. 

Per només
289

Inclou enviament 
a domicili

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.
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Agenda esportivaBona actuació de 
Marta González i 
Txell Domènech a 
la Copa d’Espanya

Barcelona El CN Sant 
Andreu de la nedadora oso-
nenca Marta González va 
guanyar la Copa d’Espanya 
de clubs en la categoria de 
Divisió d’Honor. Cal destacar 
que González va participar 
en la prova de 4x50 lliures, 
on el Sant Andreu va establir 
un nou rècord d’Espanya 
de la modalitat. Pel que fa a 
Txell Domènech, la nedadora 
va quedar en segon lloc amb 
el Mediterrani en la catego-
ria de Primera Divisió. Cal 
destacar la seva victòria en 
els 100 metres lliures.

Unes 300 persones 
passen pel “Jove! 
Activa’t per Nadal” 
a la ciutat de Vic

Vic El pavelló de l’Ausoneta 
i la zona esportiva de Vic han 
acollit aquesta setmana el 
programa “Jove! Activa’t per 
Nadal”, que ha permès a unes 
300 persones fer un tastet 
d’activitats esportives i lúdi-
ques. El programa ha comp-
tat amb la col·laboració d’una 
vintena d’entitats esportives 
i de lleure de la ciutat. 

Joaquim Portet, del Girbau Vic TT, 
guanya l’Open de Nadal de tennis taula

Vic El palista del Girbau Vic TT Joaquim Portet va ser el 
guanyador de l’Open de Nadal de Vic - Trofeu Stern Motor 
de tennis taula en la categoria Infantil. Portet va superar en 
la final Joan Serret, del CTT Borges. En la categoria femeni-
na, la guanyadora va ser Abril Masdeu, del TT Girona, que 
va superar en la final Mariona Bachs, del CTT Badalona. 
En les proves de consolació Infantil, els campions van ser 
Joan Torrents i Martina González, del Girbau Vic TT. En la 
competició Benjamí, el campió va ser Miquel Masdeu, del 
TT Girona. En la final, el palista gironí va guanyar a Ani-
ol Hormigón, del CTT Torelló. En aquesta categoria, Biel 
Gotanegra, de l’escola del Vic TT, es va imposar en la prova 
de consolació. L’Open de Nadal de Vic - Trofeu Stern Motor 
arribava aquest 2021 a la 52a edició. 
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

El CT Vic proposa 
començar l’any 
jugant a pàdel

El Club Tennis Vic proposa comen-
çar l’any fent esport. Concretament, 
jugant a pàdel. Per aquest motiu ha 
organitzat per aquest diumenge, 2 
de gener, una matinal de pàdel a les 
instal·lacions del club. L’horari serà 
de les 10 del matí a les 2 del migdia 
i el format del joc serà d’americanes 
amb un mínim de tres partits de 30 
minuts per a participants de totes les 
categories. Aquestes seran la feme-
nina, la masculina i la Juvenil. 

Es tracta d’una activitat oberta a 
socis i no socis, i amb el preu de la 
inscripció els participants podran 
gaudir d’un exquisit esmorzar de 
coca amb xocolata calenta. Les 
inscripcions s’han de fer a través de 
la pàgina web del Club Tennis Vic i 
allà mateix es penjaran els horaris 
de joc.  

El proper dilluns, 3 de gener, el patge reial visitarà el Club Tennis Vic. 
Serà entre les 12 i la 1 del migdia. Durant aquesta hora, tots els infants 
del club podran anar a portar-hi la carta perquè el patge la pugui fer 
arribar als Reis Mags i alhora també podran parlar amb el missatger de 
Melcior, Gaspar i Baltasar. Aquesta activitat es realitzarà a l’aire lliure. 

Un any més el Club Tennis Vic ofereix la possibilitat de fer un bon regal a 
tots aquells amants del tennis, el pàdel o la natació. D’aquesta manera, 
a la recepció del club es poden adquirir uns vals/regals que contenen 
quatre classes particulars de la modalitat esportiva que es prefereixi: 
pàdel, tennis o piscina. 

Els vals-regals es poden comprar a la recepció del club

El patge reial recollirà  
les cartes el proper dilluns

Vals del Club Tennis Vic  
per regalar aquestes festes

34a Sant Silvestre manlleuen-
ca. Divendres, a partir de les 7 
de la tarda, amb sortida i arri-
bada al Casal Cívic Frederica 
Montseny de Manlleu. Aquest 
any hi haurà un nou circuit. 
Cursa popular, gratuïta, oberta 
a tothom i cronometrada amb 
xip. El circuit està ubicat a 
l’avinguda Puigmal i hi hau-
rà tres categories diferents: 
Infantil, per als nascuts el 2014 
amb un recorregut de 500m; 
Juvenil, per als nascuts entre 
el 2009 i el 2013 i recorregut 
d’1km, i Sènior, per als nascuts 
abans del 2008 i recorregut de 
5km. Places limitades.

12a Cursa Sant Silvestre de 
Taradell. Divendres, a partir 
de les 3 de la tarda, amb sortida 

ATLETISME
i arribada a Plaça de les Eres. Hi 
haurà la cursa atlètica popular a 
l’Enclusa. Inscripcions una hora 
abans de la sortida. Recorregut 
de 8km aproximadament. Cal que 
tots els participants vagin disfres-
sats. Es premiarà el guarniment o 
disfressa més original, masculina 
i femenina.

VI Sant Silvestre Vilatortina. 
Divendres, a les 4 de la tarda, 
sortida des de la plaça de l’U d’Oc-
tubre. Cursa popular caminant, 
corrent o amb bicicleta. Vine dis-
fressat.

VIII Sant Silvestre de Sant Joan 
de les Abadesses. Diumenge, a 
partir de les 5 de la tarda, sortida 
des del passeig Comte Guifré. 
Inscripcions anticipades a 5 euros 
i dues hores abans de l’inici de 
la cursa a la carpa del passeig a 
8 euros. Menors fins a 10 anys, 
gratuït.
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Santa Eugènia de Berga

Miquel Erra (text)

Bernat Cedó (fotos)

Aquest any en fa 10 que 
Josep Arumí va veure fet 
realitat el seu somni: habili·
tar un espai museístic per a 
la seva extensa col·lecció de 
trens a escala. Des de llavors, 
ha pogut continuar somiant 
despert en veure com El 
Màgic Món del Tren, a Santa 
Eugènia de Berga, s’ha conso·
lidat com una de les millors 
col·leccions de modelisme 
ferroviari de tot Europa. En 
aquesta dècada, i malgrat 
la frenada per la pandèmia, 
hi han arribat a passar més 
de 150.000 visitants, tant de 
dins com de fora del país. Els 
últims anys les col·leccions 
han crescut, en bona part, 
gràcies a donacions o cessi·
ons de particulars.

L’equipament va obrir 
les portes l’abril de 2011. 
Ja feia 30 anys que Josep 
Arumí, segona generació al 
capdavant de Ca l’Arumí, el 

“És un actiu 
molt important 
pel poble”
Santa Eugènia de Berga 

L’alcalde de Santa Eugè·
nia, Xavier Fernández, es 
mostra “encantat” que el 
municipi pugui acollir un 
equipament com El Màgic 
Món del Tren, “considerat 
el més gran del sud d’Eu·
ropa de la seva especiali·
tat”. Per això, en aquest 
mandat des de l’equip de 
govern s’han proposat de 
buscar fórmules de col·
laboració amb els propie·
taris –“amb els quals man·
tenim molt bona entesa i 
total predisposició”– per 
tal de “beneficiar·nos 
mútuament” de la promo·
ció conjunta de diferents 
reclams turístics com 
l’església o Saladeures. 
En aquest sentit, El Màgic 
Món del Tren “és un actiu 
molt important pel poble”.

popular restaurant de Santa 
Eugènia, havia començat a 
adquirir trens a escala –apro·
fitant uns anys que voltava 
per tot Europa en autocara·
va–, i els anava acumulant 
per totes les estances de casa 
seva. Fins que va decidir fer 
un cop de cap. “Una bogeria”, 
diu ell: construir tot un edi·
fici, en un solar de propietat, 
per ubicar·hi aquesta basta i 
singular col·lecció. 

El resultat va ser un equi·
pament de tres plantes i 
1.000 metres quadrats de 
superfície, que avui estan 
gairebé desbordats. “Ja no 
hi cabem”, admet. Aquests 
últims anys Arumí ja només 
compra puntualment peces 
per reposar les que es van 
desgastant o fent malbé. La 
resta d’incorporacions acos·
tumen a ser donacions de 
petits col·leccionistes privats 
que, en descobrir l’encant de 
l’equipament, cedeixen els 
seus petits tresors per ser·hi 
exposats. 

Actualment, entre les tres 

plantes, s’hi exposen més 
de 1.500 màquines i 7.000 
vagons de tren, a banda de 
tot un estol d’objectes –des 
de fotografies antigues fins a 
ampolles de cava, xocolatines 
o números de loteria– relaci·
onats amb el món ferroviari.

El projecte, que compta 
amb la imprescindible com·
plicitat familiar de la seva 
dona, Maria Àngels Isern, i 
els seus dos fills, en Guillem 
i l’Albert, va anar incremen·
tant any rere any el nombre 

de visitants –procedents 
d’arreu del món– fins a la 
frenada en sec de la pandè·
mia. “Des del mes de març 
del 2020 només hem rebut 
mitja dotzena d’autocars de 
jubilats, quan abans en veni·
en tres i quatre per setmana”, 
recorda Arumí. Aquests 
últims caps de setmana el 
ritme de visites s’ha tornat a 
incrementar, sobretot d’un 
públic familiar que n’ha tin·
gut coneixement “pel boca·
orella”. El fet de comptar 

Un somni 
sobre rails

El Màgic Món del Tren de Santa Eugènia, un dels equipaments de 

modelisme ferroviari més importants d’Europa, compleix 10 anys

El Màgic Món del Tren, de San-
ta Eugènia, ha complert 10 anys. 
Consolidat com un dels equipa-
ments de modelisme ferroviari 
més importants d’Europa, durant 

aquesta dècada hi han passat més 
de 150.000 visitants. Els últims 
anys la mostra ja només es no-
dreix de donacions i cessions de 
particulars.

L’ESTRELLA L’autèntica estrella de l’equipament és la impressionant maqueta a escala 1:32 de la segona planta que va començar a muntar fa sis anys i que ja està gairebé completada. “Només 
quedaria la part del cel”, detalla Josep Arumí. A la maqueta hi transiten 10 màquines i una trentena de vagons. Amb 200 m2, “és la més gran d’Europa d’aquesta mida dins d’un edifici”, diu Arumí

Carters reials als 
barris i a la Casa 
Masferrer, a Vic

Vic Després de passar diu·
menge passat pel Centre 
Cívic Can Pau Raba, els 
carters i carteres reials 
continuen el seu recorregut 
per diferents barris de Vic 
recollint cartes dels infants 
per lliurar a Ses Majestats, 
amb la col·laboració de dife·
rents associacions de veïns i 
entitats dels barris. Aquest 
dissabte a partir de les 6 de 
la tarda el patge reial serà 
al centre cívic de la Serra·
de·senferm i l’endemà a 
la mateixa hora, al centre 
cívic de la Plaça d’Osona. El 
mateix diumenge també visi·
taran el Casal Mossèn Guite·
ras. D’altra banda, dissabte i 
diumenge a la tarda el patge 
Berenguer i la nova patges·
sa Elisea faran recollida de 
cartes a les cases Masferrer i 
Bojons.

L’Atlàntida va viure dimarts la versió dels Pastorets de la Innocentada

Pastorets a ritme de Tik-Tok

Vic

M.E.

L’arcàngel Sant Miquel i 
Satanàs mantenint una con·
versa en un castellà macarrò-
nic, per la imposició del 25% 
d’aquest idioma a les aules; 
baixades de llum i els pas·
torets actuant amb lots per 
evitar les franges horàries 
més cares d’electricitat, o el 
mateix Spiderman aparei·
xent de dins la caldera d’en 
Pere Botero. Són algunes de 
les llicències que es van per·
metre els Pastorets de Vic, 
aquest dimarts a L’Atlàntida. 
Era, és clar, la tradicional ver·
sió de la Innocentada, la més 
esperada pel públic vigatà.

Que una veu en off (la de 
Xevi Font) advertís abans 

de començar que, davant 
les diverses baixes per la 
pandèmia, s’havia hagut de 
recórrer a actors de Manlleu 
–“amb la qual cosa us tor·
narem la meitat de l’import 
de les entrades”–, ja feia 
presagiar que la vetllada 
seria un fart de riure. I així 
va ser. Des de negar·li d’anar 
al lavabo a un infant per no 
demanar·ho en català fins a 
l’aparició d’un controlador 
del passaport covid a l’en·
trada del Temple de Simeó, 
passant per veure tots els 
Pastorets ballant al ritme de 
Tik·Tok en lloc de l’habitual 
sardana. 

Més enllà dels tocs d’hu·
mor i de sarcasme, la versió 
dels Pastorets de L’Atlàntida, 
que l’any passat van viure el 

10è aniversari, va evidenciar 
un renovat esforç pel treball 
actoral i una afinada relectu·
ra dels textos originals (una 
refosa de les versions de 
Folch i Torres i Josep M. Solà 
i Sala). El muntatge, enguany 
sense l’acompanyament 
musical d’una orquestra en 
directe –un altre dels girs de 
guió d’última hora per les 
diferents baixes per corona·
virus–, va mostrar algunes 
picades d’ullet a problemàti·
ques actuals, com la pobresa 
–amb la incorporació de la 
figura d’un violinista (Joel 
Bardolet)– o la maternitat, 
amb l’emotiu monòleg que va 
protagonitzar Maria. Els Pas·
torets encara es podran veure 
aquest dissabte, en versió 
clàssica, a les 6 de la tarda. Els pastorets, actuant a la llum dels lots per evitar les franges d’electricitat més cares, dimarts a L’Atlàntida
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Exposició temporal de Núria
Santa Eugènia de Berga Coincidint 
amb el 10è aniversari, aquests dies de 
Nadal El Màgic Món del Tren acull 
una exposició temporal de cartelleria 
històrica del cremallera i la Vall de 
Núria, fruit d’un conveni amb Ferro-
carrils de Catalunya. S’ha habilitat 
una petita sala –l’antic garatge– de la 
planta baixa. Quan finalitzi el termini 
d’exposició, en aquest mateix espai 
s’hi ubicaran tres grans diorames que 
Josep Arumí ja està preparant –a la 
fotografia, Arumí amb la seva dona, M. 
Àngels Isern, i un dels seus fills.

La col·lecció Garreta
Santa Eugènia de Berga Una de les 
incorporacions més importants, habi-
litada fa tres anys a la segona planta 
de l’equipament, és la col·lecció de 
trens del barceloní Jordi Garreta, que 
va cedir la seva vídua, Elisabet Torné. 
Es tracta d’unes 500 màquines i 2.000 
vagons, del model de dos carrils amb 
corrent continu. Aquest sistema com-
plementa el de dos carrils amb corrent 
altern propis de la marca Marklin, que 
són els trens a escala majoritaris dins 
de l’equipament. Els dos sistemes no 
podrien funcionar alhora.

10.000 soldadets de plom
Santa Eugènia de Berga Una de 
les col·leccions paral·leles adquirida 
recentment és una mostra de més de 
10.000 soldadets de plom de Joan Rovi-
ra, un veí de Sant Cugat del Vallès de 
96 anys. Les estances d’El Màgic Món 
del Tren també recullen col·leccions 
de Playmobils, de vaixells i camions 
a escala o de cases de nines, algunes 
també cedides i d’altres de la mateixa 
família. També destaca la mostra de 
fotos ferroviàries històriques de Jordi 
Marquès. Properament n’incorporaran 
una de gegants de Catalunya. 

amb un restaurant paral·lel 
s’ha convertit en “una excusa 
ideal” per organitzar “una 
escapada d’un dia”, apunta 
Arumí. Ell mateix, després 
de servir-los a taula, acostu-
ma a fer-los la visita guiada. 
Arumí –que des de l’arren-
cada ha comptat també amb 
la col·laboració de Josep M. 
Dot i M. Dolors Juvanteny, 
dos altres grans aficionats 
als trens en miniatura– no 
comptabilitza les hores que 
ha arribat a passar remenant, 

muntant o reparant material. 
“He estat molt de sort”, es 
limita a dir, cofoi de mantenir 
viva la seva afició. El delata 
la mirada d’infant que trans-
met quan en parla, malgrat 
ser conscient que “avui dia 
la canalla ja no juguen amb 
trens; només quedem quatre 
jubilats”. Després de passar 
per El Màgic Món del Tren, 
però, segur que són molts els 
que, embadalits, constaten 
que els somnis també poden 
viatjar sobre rails.

L’ESTRELLA L’autèntica estrella de l’equipament és la impressionant maqueta a escala 1:32 de la segona planta que va començar a muntar fa sis anys i que ja està gairebé completada. “Només 
quedaria la part del cel”, detalla Josep Arumí. A la maqueta hi transiten 10 màquines i una trentena de vagons. Amb 200 m2, “és la més gran d’Europa d’aquesta mida dins d’un edifici”, diu Arumí

El gurbetà Miquel 
Parareda estrena el 16è 
pessebre monumental  
a Granollers de la Plana
Gurb Amb l’habitual 
expectació, però enguany 
el dia de Nadal enlloc de la 
vigília –perquè es va anul-
lar la missa del Gall– es 
va inaugurar el pessebre 
monumental que, per 16è 
any consecutiu, ha instal-
lat el gurbetà Miquel 
Parareda a Sant Esteve de 
Granollers de la Plana. En 
aquesta ocasió ha reproduït 
el mas Sant Bartomeu, de 
Vidrà, on resulta que va 
néixer un dels seus besavis, 
Francisco Piella Riera. A 
més de la masia, hi destaca 
la imponent pallissa que 
l’acompanya –possible-
ment construïda arran 
d’una última reforma de 
1867–, amb les seves tres 
grans arcades de totxana, 
fidelment reproduïdes. 
Parareda ha dedicat més de 
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600 hores per completar un 
dels pessebres més grans de 
les últimes edicions, de 5,5 
metres d’amplada per 2,5 de 
llargada. Només de teules ja 
n’hi ha prop de 7.000, totes 
fetes a mà. Un any més ha 

comptat amb la col·laboració 
de Marta Homs (per pintar 
i vestir les figures) i Lluís 
Corominola (per la part 
elèctrica). El pessebre es 
podrà visitar fins ben bé a 
finals del mes de març.

El campament reial 
de Manlleu s’avança 
a aquest diumenge

Manlleu Manlleu no va 
poder celebrar la cavalcada 
l’any passat, però sí un singu-
lar campament reial teatralit-
zat a la plaça de Dalt Vila, pel 
qual van passar prop de 2.700 
persones amb totes les mesu-
res de seguretat. Aquest any 
sí que hi haurà cavalcada, 
però s’ha volgut mantenir 
aquest original campament. 
L’èxit de la demanda –es 
poden reservar entrades a 
través de la web del Bada-
nadal– ha obligat a afegir-hi 
una tercera jornada. A més 
de dilluns i dimarts, aquest 
diumenge el campament ja 
obrirà les portes de les 4 de 
la tarda a les 9 del vespre. 
La ruta permet descobrir els 
personatges que acompa-
nyen els Reis d’Orient, com 
fabriquen els caramels o com 
reparteixen els regals.
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Els pastorets, actuant a la llum dels lots per evitar les franges d’electricitat més cares, dimarts a L’Atlàntida
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El carrer de la Riera de 
Vic lliura la seva Gran 
Panera dels Innocents

Vic La comissió de festes del carrer 
de la Riera de Vic va lliurar aquest 
dimarts al vespre la seva Gran Pane-
ra dels Innocents. L’afortunada va 
ser una veïna del mateix barri que 
tenia el número 0570, d’entre les 
1.300 butlletes que es van vendre 
durant aquestes festes. La panera 
constava d’articles d’una cinquan-
tena d’establiments del carrer de 
la Riera i adjacents. El sorteig es va 
acompanyar d’una festa popular que 
va incloure una petita cercavila dels 
Gegantons del barri, l’encesa d’una 
foguera i una actuació del PD Edu i 
del duet Aixopluc, amb música folk. A
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Torelló suspèn les 
últimes sessions dels 
Pastorets pel Covid

Torelló Nou 69 Teatre i el 
Teatre Cirvianum de Torelló 
s’han vist obligats a sus-
pendre, aquest dijous, les 
dues últimes funcions de La 
gran aventura de Lluquet i 
Rovelló, previstes per aquest 
dissabte i diumenge, a causa 
dels casos puntuals de Covid 
que han afectat una part de 
l’equip del muntatge. L’obra 
ja s’havia representat els dies 
de Nadal i de Sant Esteve, i 
aquest dimarts en la versió 
XXL, coincidint amb el dia 
dels Sants Innocents. 

De la ratafia a la ginebra
La centenària Ratafia Bosch de Sant Quirze treu al mercat una ginebra inspirada en una que ja havia fet un besavi

Sant Quirze de Besora

Miquel Erra

Destil·leries Bosch, de Sant 
Quirze, entrarà aquest 2022 
en l’any del 130è aniversari. 
I més enllà de la bona salut 
de la seva icònica Ratafia 
Bosch, ho farà presentant un 
nou destil·lat al mercat, una 
ginebra. La Gin Ter ha estat 
creada per Arnau Bosch, sise-
na generació de la nissaga, 
recollint el nom i l’esperit de 
la que havia elaborat puntu-
alment el seu besavi, Jaume 
Bosch, mig segle enrere.

El projecte neix d’una 
casualitat. Fa un any, Arnau 
Bosch, químic de formació i 
que no treballa a l’empresa 
familiar, va trobar remenant 
pel traster de la destil·leria 
una ampolla de Dry Gin-Ter. 
Es tractava de la històrica 
ginebra que el seu besavi 
Jaume havia elaborat durant 
els anys 60 i 70, bàsicament 
per atendre la demanda de 
turisme estranger que tot 
just despuntava per la Cos-
ta Brava i el Maresme. El 
projecte, que va tenir poc 
recorregut, pràcticament no 
es va ni donar a conèixer a la 
comarca, on llavors el con-
sum de ginebra era testimo-
nial. La inesperada troballa, 
però, va animar Arnau Bosch 
a provar d’elaborar-ne. 

Després d’alguns mesos 
informant-se i fent proves, 
va acabar definint la seva 
pròpia fórmula i, amb un 
petit alambí experimental, 
de tot just tres litres, en va 
fer una trentena d’ampo-
lles. La resposta d’amics i 
familiars, en tastar-la, va ser 
encoratjadora. Vist l’èxit, el 
seu pare, el mestre ratafiaire 
Faustí Bosch, conscient que 
avui la ginebra “continua de 
moda”, va encarregar al seu 
fill que desenvolupés el pro-

jecte d’una ginebra pròpia, 
com a col·laboració puntual 
amb l’empresa. Dit i fet.

El passat 24 de desembre, 
vigília de Nadal, es presen-
tava via Instagram la nova 
Gin Ter, que ha respectat el 

nom de la seva antecessora. 
Una ginebra “on les olors, el 
sabor, l’essència de la nostra 
família i el nostre territori 
es troben en perfecta sinto-
nia”, descrivien a través del 
mateix compte. “La idea era 

fer una ginebra que agradés 
una mica a tothom, però amb 
un matís cítric que li donés 
un toc diferencial”, explica 
Arnau Bosch. Un beguda 
feta a base de plantes aro-
màtiques i fruits propis de la 
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Arnau i Faustí Bosch, sisena i cinquena generació de la nissaga, amb l’ampolla de Gin Ter, davant de l’històric alambí centenari on es destil·la la nova ginebra

Una etiqueta singular i 
amb les inicials originals 
Sant Quirze de Besora 

L’ampolla de Gin Ter es 
presenta amb un singular 
embolcall de malla que vol 
simbolitzar la tradicional 
faixa catalana. L’etiqueta s’ha 
inspirat en l’escut creat pel 
besavi, respectant les inicials 
JB, Jaume Bosch, però s’hi 
ha incorporat la silueta del 
traçat que fa el riu Ter al seu 
pas per Sant Quirze i el qua-
lificatiu de London Dry Gin. 
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mediterrània, que li donen 
un caràcter “de proximitat”. 
Una altra particularitat és 
que s’elabora en un histò-
ric alambí d’aram, adquirit 
per la família l’any 1910 a 
l’empresa Luis Panadés de 
Barcelona. En aquest mateix 
receptacle també s’hi fan 
actualment l’Aiguanaf Com-
post i el Licor de Núria, els 
altres dos destil·lats que 
acompanyen el producte 
estrella de la casa, la ratafia.

Malgrat el seu caràcter prè-
mium i artesanal, la ginebra 
s’ha volgut posat a la venda a 
un preu “assequible”, remar-
ca Arnau Bosch. Aquests dies 
l’han començat a distribuir 
pels canals comercials habi-
tuals de l’empresa. Un nou 
producte per a una marca 
amb solera que aromatitza 
les sobretaules des de 1892.
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La Festa del Pi torna a retronar
La festa centellenca es va acompanyar de mesures de seguretat per l’accident de 2019 i també pel coronavirus 

Centelles

Queralt Campàs (text)

Albert Llimós (fotos)

“L’objectiu és fer la festa el 
més normal possible.” Amb 
aquestes paraules Jordi 
Font, tinent dels galejadors 
de Centelles, predeia el bon 
desenvolupament de la Festa 
del Pi de Centelles, que tor-
nava aquest dijous reunint 
fins a 300 galejadors. Tot un 
èxit que tant centellencs com 
visitants van gaudir després 
de dos anys sense fer-ho.

L’última edició que es va 
realitzar d’aquesta festa 
declarada d’interès nacional 
va ser la del 2019, quan nou 
persones van acabar ferides 
després que explotés una 
cantimplora (un recipient on 
els galejadors porten la càr-
rega de pólvora) dins el cam-
panar de l’església. En aquest 
espai només hi accedeixen 
un petit grup de galejadors 
que disparen per anunciar 
l’arribada del pi al poble, 
mentre a la plaça Major fan 
les sardanes. Arran d’aquest 
accident, i amb la intenció 
de garantir el bon funcio-
nament de la festa en un 
context pandèmic, es van 
establir mesures de segure-
tat en dues direccions: armes 
de foc i covid-19. Pel que fa 
al fogueig, es va fer èmfasi 
en la limitació del nombre de 
galejadors que pugen al cam-
panar, que són 16, i, alhora, 
es van preparar les càrregues 
i les van deixar a dalt, precin-
tades i abans de pujar-hi (1,4 
quilos de pólvora). Aquestes 
qüestions, juntament amb 
la prohibició de pujar-hi 
les cantimplores, estaven 
focalitzades a garantir la 
seguretat. Paral·lelament, 
també es va fer un segui-
ment exhaustiu de tots els 
galejadors que porten arma. 
En total, 180 persones. “Ahir 
la Guàrdia Civil va repassar 
que estiguessin en regla tots 
els permisos, cridant una per 
una a cada persona”, explica-
va Maria Dolors Molera, de 
la junta. “També s’ha de por-
tar cantimplora numerada, la 
reglamentària”, afegia. A tot 
plegat se li va sumar un aug-
ment notable de la presència 
de cossos de seguretat, entre 
els quals hi havia alts coman-
daments de la Guàrdia Civil i 
també Mossos i Policia Local. 
Al mateix temps hi havia 
Protecció Civil i SEM. 

Pel que fa a la pandèmia, 
calia portar la mascareta 
en tot moment i mantenir 
distància de seguretat d’1,5 
metres entre galejadors. A 
més, es van controlar i limi-

tar aforaments amb tanques 
a la plaça Major i a la plaça 
de l’Església i es va comptar 
el nombre de persones que 
entraven a l’església. En tots 

aquests espais els galejadors 
tenien prioritat. També es va 
oferir l’alternativa de seguir-
ho des del Casal Francesc 
Macià i a través d’EL 9 TV. 

Tot i que el pi no va poder 
ser portat per una carreta 
conduïda per dos bous, tal 
com mana la tradició, per la 
malaltia d’un d’ells, final-

ment el vaticini del tinent 
es va fer realitat: “Tallarem 
el pi, pujarem al campanar, 
ballarem a plaça i entrarem a 
l’església”. Tot un èxit.

Cinc moments de la festa, que va culminar amb la penjada del pi a l’església; no es despenjarà fins al dia de Reis
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Laia Miralpeix agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Divendres 31

Camprodon. Cercavila de 
l’home dels nassos (amb 
tants nassos com dies té 
l’any). Sortida des del 
Geriàtric. 11.30. 

Centelles. Santa Coloma. 
Festa major d’hivern. 11.00, 
església parroquial, missa 
solemne de festa major i a 
la sortida, galejada fins que 
s’acabi la pólvora. 12.00, 
plaça Major, plantada de 
gegants. Diferents espais.

Encesa de llums de Cap 
d’Any i il·luminació de la 
façana del consistori per 
donar la benvinguda al 2022.  
Plaça de l’Església. 18.00-
22.00.

Ripoll. Descobreix Terra de 
Comtes i Abats. Visita guiada 
al conjunt monàstic de Santa 
Maria de Ripoll. Amb reserva 
prèvia. Conjunt monàstic. 
12.00.

Roda de Ter. Tardes de ball 
a Can Planoles. Amb Enric 
Carreres. Can Planoles. 
17.00-20.00.

Sant Pere de Torelló. 
Celebrem l’arribada del 
nou any per menjar el raïm 
(cadascú s’ha de portar el 
seu) al so de les campanes 
i brindar amb una copa de 
cava. Tot seguit, llançament 
de coets lluminosos. A El 
Mas. 23.45.

Sant Quirze de Besora. 
Festa de Cap d’Any. Pavelló 
municipal. De 01.30 a 05.00. 

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes. 

Viladrau. Missa de Cap 
d’Any. Església de Sant 
Martí. 19.30

Campanades de Cap d’Any. 
Plaça Major. 00.00.

Dissabte 1

Camprodon. Parc infantil. 

Amb tallers, inflables, zona 
pares i ludoteca. Pavelló Vell. 
16.00-20.00.

Concert de Cap d’Any 
amb Albert Deprius i el 
cor orquestra simfònica 
Harmonia. Casal 
Camprodoní. 19.00. 

Nova Quina! Pavelló Vell. 
22.00. 

Centelles. Cafè i coruscant, 
un podcast de Centelles. Show 
còmic amb Arnau Casanovas 
i Guim Puig. Casal Francesc 
Macià. 19.00.

Folgueroles. Carter reial. 
Recollida de cartes dels 
infants. Jardins de Can 
Dachs. 18.00-20.00.

Llanars. Nadal a Llanars. 
Quina organitzada per 
l’AMPA Les Moreres. Sala de 
ball. 18.00.

Manlleu. Els Pastorets de 
Manlleu. El clàssic de Nadal 
de Folch i Torres. Teatre 
Municipal. 20.00.

Ribes de Freser. 
Representació de la comèdia 
de Ramon Madaula Perduts.  
Teatre municipal. 19.00. 

Sant Joan de les Abadesses. 
Concert solidari de Nadal 
(a benefici de Càritas) 
amb el cor Cantus Firmus. 
Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. 17.00.

Quina. Pavelló municipal. 
22.00. 

Sant Julià de Vilatorta. 
La bústia dels desitjos. El 
divendres 1 de gener de 
2021, de les 5 de la tarda a les 
8 del vespre, a l’àrea verda de 
la zona esportiva, els patges 
reials instal·laran per segon 
any la bústia dels desitjos a 
Sant Julià perquè la mainada 
hi pugui tirar la carta als Reis 
de l’Orient. Àrea verda de la 
zona esportiva. 17.00-20.00.

Sant Pere de Torelló. Sortida 
del primer sol a Bellmunt. 
Santuari de Bellmunt. 
S’oferirà coca i xocolata a 

tothom. 06.30. 

Taradell. Concert d’Any Nou 
amb l’Orfeó Vigatà, cor i 
orquestra. Can Costa Centre 
Cultural. 19.00.

Vallfogona de Ripollès. 
Un Nadal de pessebres. 
Fotografies gegants de la 
gent del poble caracteritzada 
de les figures del pessebre. 
Església de la Mare de Déu 
de la Salut. De 12.00 a 13.00.

Vic. Els Pastorets de Folch 
i Torres. Un clàssic de la 
tradició nadalenca per gaudir 
en família amb el grup 
Etcètera Teatre. L’Atlàntida. 
18.00.

Arribada del patge reial. 
Barri de la Serra-de-senferm. 
18.00. 

Diumenge 2

Campdevànol. Nadal de 
Quintos. Quinto de la UE 
Campdevànol. Sala Diagonal. 
18.00. 

Camprodon. Parc infantil. 
Amb tallers, inflables, zona 
pares i ludoteca. Pavelló Vell. 
16.00-20.00.

Centelles. Activitats 
infantils. 16.00-19.30, horts 
del Palau dels Comtes, La 
màgia als horts del Palau, 
amb campament i carter 
reial. 19.00-21.00, la màgia 
del turó de Puigsagordi, 

observem bé el Turó. 
Diferents espais. 

Llanars. Nadal a Llanars. 
Arribada del patge reial. 
Farà un recorregut pel poble 
i recollirà les cartes dels 
infants a la plaça de l’Om. 
Diferents espais. 18.00.

Manlleu. XL Concurs de 
Pintura Ràpida de Manlleu. 
Pels carrers, indrets, espais i 
rodalia de Manlleu. De 8.00 
a 13.00. 

Campament reial. Ruta per 
Dalt Vila. De 16.00 a 21.00. 

Els Pastorets de Manlleu. 
El clàssic de Nadal de Folch 
i Torres. Teatre Municipal. 
18.00.

Ripoll. Descobreix Terra de 
Comtes i Abats. Visita guiada 
al conjunt monàstic de Santa 
Maria de Ripoll. Amb reserva 
prèvia. Conjunt monàstic. 
12.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 

Pastorets. Del grup de teatre 
de Sant Hipòlit. Teatre. 
19.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Visita del patge reial de Ses 
Magestats. Església de Sant 
Pol. D’11.00 a 13.00 i de 16.00 
a 18.00. 

Concert Versión Imposible. 
De la banda del showman 
ripollès David Moreno. 
Teatre Centre. 19.00.

Sant Vicenç de Torelló. 
Concert de Nadal. Música i 
poesia amb la Coral Lloriana 
i Versejant. Teatre de 
Borgonyà. 19.00.

Tavèrnoles. Ruta dels éssers 
fantàstics. Durant la ruta 
descobrirem personatges 
mitològics propis de la zona. 
Éssers que són desconeguts 
per molts i pensem que cal 
recuperar-los de l’oblit. Estar 
en contacte amb personatges 
fantàstics per una banda 
ens ajuda a explicar com 
vivia la gent segles enrere i 
a mantenir viu el patrimoni 
immaterial que van crear i 
alhora ens reconnecta amb 
els nostres orígens primaris, 
la naturalesa, font de vida 
i de fets meravellosos. 
Cal reserva prèvia. Centre 
d’informació. 12.00.

Vallfogona de Ripollès. Un 
Nadal de pessebres. Església 
de la Mare de Déu de la 
Salut. De 12.00 a 13.00.

CONCErt DE CAp D’ANy AMb 
L’OrfEó vIGAtà
TARADELL 

Dissabte a les 7 de la tarda a Can 
Costa Centre Cultural
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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 

divendres de 10.00 a 14.00 i dissabtes 

i diumenges de 10.30 a 13.30. Fins al 

13 de febrer.

St. Joan de les Abadesses

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

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 19.00 i diumenges de 10.00 

a 14.00. L’exposició es pot visitar fins 

al 6 de març.

Sant Quirze Besora

Casa de Cultura. Exposició 
Mostra de diorames i pessebres. 
Horari: dies 18, 19 i 26 de desembre i 

1, 2, 6, 8 i 9 de gener de 17.00 a 19.30. 

Fins al 9 de gener. 

Sant Pere de Torelló

Centre parroquial. Exposició 
de pessebres. Horari: dissabtes de 

17.00 a 20.00 i diumenges i festius 

d’11.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.00. 

Fins al 23 de gener.

Taradell

Escola d’Arts L’Arpa. Exposició 
d’homenatge a Magí Bosch. 
Horari: dilluns de 9.00 a 12.00 i de 

dilluns a dijous de 16.00 a 20.00. Fins 

al 31 de gener.

Tona

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

dissabte de 17.00 a 20.00 i dissabtes 

i diumenges de 10.00 a 13.00. Vigília 

i festius nadalencs tancat. Fins al 9 

de gener.

Vic

ACVic. Exposició “Lluna i 
ombra”, de l’artista Manel 
Enclusa, comissariada per 
Laura Terré. Horari: de dimarts 

Calldetenes

Abartium Galeria d’Art. 
Exposició “Temps i país”, de 
Pilarín Bayés, i “Col·lectiva 
Contemporània”, de diversos 
artistes. Horari: dilluns de 17.00 

a 20.00, de dimarts a divendres 

de 13.00 a 20.00 i dissabtes hores 

concertades. Fins al 10 de gener.

Campdevànol

Pinacoteca Coll i Bardolet. 
Exposició de l’obra de l’artista 
cedida per l’Obra Social La Caixa. 
Horari: divendres de 17.00 a 20.00, 

dissabte d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

20.00 i diumenge d’11.00 a 14.00.

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

dissabtes, diumenges i festius 

d’11.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00. 

Fins al 27 de febrer.

Camprodon

Espai Cultural Cal Marquès. 
Exposició permanent “La 
Retirada”, del material 
abandonat als camins de la 
retirada de la Vall de Camprodon 
durant l’èxode republicà. Horari: 

dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 

20.00, divendres i dissabtes de 10.00 

a 14.00 i de 16.00 a 20.00 i diumenges 

de 10.00 a 14.00.

Centelles

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

a 20.00 i festius de 12.00 a 14.00 i de 

18.00 a 20.00. Fins al 16 de gener.

Planta baixa del Palau. 
Exposició de pessebres. Horari: 

dissabtes i festius de 12.00 a 14.00 i 

de 18.00 a 20.00, el 30 de desembre 

de 10.00 a 12.00 i de 18.00 a 20.00. 

Fins al 9 de gener.

Gurb

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

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

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

de gener.

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

a diumenge i festius de 10.00 a 14.00. 

Fins a l’1 de maig.

Sala d’exposicions de Can 
Puget. Exposició de les obres 
presentades al “XL Concurs de 
Pintura Ràpida”. Horari: de dijous 

a diumenge de 18.00 a 20.00. Fins al 

30 de gener. 

Olost

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

17.00 a 19.00. Fins al 31 de gener. 

Queralbs

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

Roda de Ter

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

biblioteca. Fins al 15 de gener.

Museu Arqueològic de 

Església de la Pietat. Exposició 
“Dimonis. Ex-orcismes i in-
orcismes de Verdaguer”, de 
Cabosanroque. Horari: dimarts i 

dissabte d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

20.00; dimecres, dijous i divendres 

de 17.00 a 20.00, i diumenges i 

festius d’11.00 a 14.00. Fins al 9 de 

gener.

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

dilluns, dimecres i divendres de 

17.00 a 20.00 i dimarts, dijous i 

dissabte de 10.00 a 13.00. Fins al 15 

de gener.

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

dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 

i de 16.00 a 19.00, dissabte d’11.00 a 

14.00 i de 16.00 a 19.00, diumenges 

i festius d’11.00 a 14.00. Fins al 9 de 

gener.

Temple Romà. Exposició 
“Bocinalles”, de Quim Espona. 
Horari: de dimarts a dissabte d’11.00 

a 13.00 i de dimarts a diumenge 

de 18.00 a 20.00. L’exposició es pot 

visitar fins al 30 de gener.

a divendres de 10.00 a 13.00 i de 

17.00 a 19.00, dissabtes d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 19.00. Fins al 9 de 

gener.

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

de dimarts a divendres de 10.00 a 

13.00 i de 17.00 a 19.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00. 

Fins al 8 de gener.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 11”, imatge d’Albert 
Alemany i text de Ramon Mas. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

19.00. Fins al 8 de gener.

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

dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 

16.00 i divendres de 9.00 a 14.00 Fins 

al 9 de gener.

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

EXPOSICIONS 

“Temps i país” es pot veure a l’Abartium Galeria d’Art de Calldetenes

Si encara no sou subscriptors, truqueu al 93 889 49 49
o entreu a el9nou.cat/subscriute

Entreu a el9nou.cat/historic-hemeroteca
un arxiu documental molt valuós

al vostre abast

EXCLUSIU

PER A

SUBSCRIPTORS

A partir d’ara,
teniu accés directe a

Totes les notícies
des de
1978
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Farmàcies

Vic

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 31

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 1

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 2

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dia 31

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dia 31

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 31, 1 i 2

Torelló

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 31

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dies 1 i 2

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 31

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 1

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 2

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 31

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 2 matí

Ripoll

✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dia 31

✚ROCA COMA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 1 i 2

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 31, 

1 i 2

Defuncions

Pere Vilarrasa Bau. 91 anys. Manlleu/Vic
Maria Prat Casals. 95 anys. Tona/Vic
Florentino Barrena Nevado. 95 anys. Vic/Calldetenes
Teresa Farré Caralt. 94 anys. Vic/Folgueroles
Montserrat Pajarols Rosell. 82 anys. Sta. Eulàlia de Riup.
M. Teresa Funoll Vila. 77 anys. Barcelona/Tavèrnoles
Josefa Robles Martínez. 95 anys. Tona/Vic
Josep Font Viñas. 84 anys. Vic/Gurb
Joan Padrós Sayós. 84 anys. L’Esquirol
Pepita Sabaté Guàrdia. Vic
Ramona Casas Tormo. 76 anys. Vic
Pilar Codina Sala. 93 anys. Manlleu/Vic
Josep Tió Orra. 90 anys. Aiguafreda/Vic
Vicenç Boya Peremartí. 76 anys. Vic
Agustí Marsal Aragón. 70 anys. Balenyà
Josep Blanch Vilaró. 86 anys. Taradell
Josep Parramón Oller. 69 anys. Balenyà
Francesca Sellabona Fabregó. 97 anys. Taradell/Aiguafreda
Pilar Romero Coello. 88 anys. Balenyà

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 31

Sant Silvestre
Sol: h 08.20 i 17.28

Dissabte, 1

Sant Manuel
Sol: h 08.20 i 17.29

Diumenge, 2

Sant Gregori
Sol: h 08.20 i 17.30

Dilluns, 3

Santa Genoveva
Sol: h 08.20 i 17.31

Dimarts, 4

Sant Rigobert
 
Sol: h 08.20 i 17.32

Dimecres, 5

Sant Simeó
Sol: h 08.20 i 17.33

Dijous, 6

Dia de Reis
Sol: h 08.20 i 17.34

Soledad Calm Musoll. 75 anys. Viladrau
Josep Colom Bartina. 93 anys. Torelló
Antònia Roger Puig. 88 anys. Sant Pere de Torelló
Joan Torrentgenerós Ribas. 85 anys. Torelló
Baldomero Solà Corominas. 83 anys. Sant Hipòlit de Voltregà
Josep Cervera Solà. 87 anys. Sant Vicenç de Torelló
Núria Orrit Arcarons. 47 anys. Les Masies de Voltregà
Maria Barris Reig. 87 anys. Torelló
Segundo Collado Palomar. 92 anys. Torelló
Francesc Cunill Sanjaume. 90 anys. Sant Vicenç de Torelló
Nina Zaytseva. 81 anys. Les Masies de Voltregà
Montserrat Burgaya Maydeu. 95 anys. St. Hipòlit de Voltregà
Maria Pérez Ódena. 100 anys. Prats de Lluçanès
Lucila Maldonado Arroyo. 90 anys. Prats de Lluçanès
Enric Vilardaga Raurell. 100 anys. Vic/Sta. Creu de Jutglar
Enric Colomer Batet. 81 anys. Ripoll
Carme Barriga Mesas. 84 anys. Camprodon
Lola Fosas Rovira. 90 anys. Campdevànol

Naixements

Si voleu publicar
el nom dels vostres 

fills en aquest apartat 
truqueu al

tel. 93 889 49 49
o bé envieu
un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Roc Casas Morera. Sant Julià de Vilatorta

Igao de los Santos Balagueró. Vic

Malena Valcarce Lugo. Tona

Isabel Ballús Popielska. Tona

Dimecres, 21.00 i 23.30h
Presenta: Jordi Sunyer

Espai dedicat a les arts escèniques



LA GUIANOU9EL Divendres, 31 de desembre de 202152

Vic

Ripoll

8.19 am

5.30 pm

Vic

Ripoll

8.19 am

5.28 pm

Vic

Ripoll

8.18 am

5.28 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
elèctrica

Neu

Boira

Ruixats

Plugims

Vent
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Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Alpens 27-Des. 3,4 29-Des. 16,6 2,4

Malla 26-Des. 0,8 27-Des. 16,2 0,8

Molló 23-Des. 0,0 29-Des. 15,6 0,9

Núria 26-Des. -3,1 29-Des. 9,8 7,4

Pruit-Rupit “El Coll” 27-Des. 4,4 29-Des. 17,2 0

Ribes de Freser 24-Des. -0,6 29-Des. 15,9 0,6

Ripoll 28-Des. 0,6 29-Des. 17,1 0

St.Julià de Vilatorta 26-Des. 0,7 29-Des. 16,1 1

St.Pau de Segúries 26-Des. -0,1 29-Des. 17,2 0

Sta.Cecília Voltregà 26-Des. 2,2 27-Des. 14,6 1,4

Ulldeter 26-Des. -3,8 29-Des. 7,6 7,5

Vic 26-Des. 1,2 27-Des. 15,3 1

Vidrà 26-Des. 4,2 29-Des. 17,8 1,6

Previsió divendres
Acabarem l’any 2021 amb poca pluja i 
temps primaveral. Aquest divendres, un 
anticicló càlid situat sobre nostre ens 
deixarà temperatures més pròpies de la 
primavera que de l’hivern. Cal destacar els 
bancs de boires a les fondalades i sobretot 
el contrast tèrmic entre el matí i les hores 
centrals del dia.

Previsió dissabte
La inversió tèrmica serà el més destacat 
d’aquest dissabte, amb bancs de boires 
a les fondalades i fort contrast entre les 
temperatures màximes i mínimes, sobre-
tot en els llocs més fondos. El cel estarà 
enteranyinat per núvols alts i mitgencs. El 
vent, en calma. De moment continuaran 
les temperatures primaverals.

Previsió diumenge
El cel es mantindrà serè o poc ennuvolat, 
només amb el pas de bandes de núvols alts i 
mitgencs. La visibilitat serà bona. Les tem-
peratures tant màximes com mínimes seran 
semblants o poden baixar lleugerament. De 
moment es mantindrà l’anticicló. Dilluns, pe-
tit canvi amb temperatures més baixes però 
que continuaran suaus.

EL TEMPS Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Anàlisis clíniques

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte 
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte 
de 8.00 a 13.00

Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

Vic PAsseig

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.

De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

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

ViCFem analítiques privades i per mútues

Per demanar cita prèvia:
www.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari de treball i extraccions

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

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

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

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

REvISIoNS gENERALS

PRovES CoMPLEMENTÀRIES
• ENDoSCòPIA amb anestèsia

- Dr. R. Barniol
• ECogRAFIA

Ecocardiografia doppler 
Ecografia general, ginecològica 4D
Transrectal, Transvaginal Ginecològica 
Abdominal
Troncs supraaòrtics

• PRovES D'ESFoRÇ
• HoLTER E.C.g.
• HoLTER PRESSIÓ (MAPA)
• DENSIToMETRIA
• URoDINAMIA
• CISToSCòPIES/

HISTERoSCòPIES
• RADIogRAFIES
• AMNIoCENTESIS

EspEcialistEs
Cardiologia Prof. A. Bayés de Luna, Prof. T. Bayés 

Genís, Dr. J. Riba, Dr. P. Codina
Cardiologia pediàtrica Dr. F. Rosés
Medicina interna i geriatria Dr. J. Brugués, Dr. R. Pujol
Neurologia Dr. A. Arboix, Dra. A. Bayés
Reumatologia Dr. R. Sanmartí, Dr. J. Rodríguez
Aparell digestiu Dr. R. Barniol
Oncologia Dr. E. Batiste-Alentorn
Endocrinologia Dr. I. Saigí
Dermatologia Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany, Dr. R. 

Torné, Dra. L. Canal
Dermatoestètica Dra. L. Canal i Dra. E. Quintana
Psiquiatria Dr. J. del Río, Dra. M. Aubareda
Psiquiatria infantil i juvenil Dr. P. Tàpias
Al·lèrgia-immunologia clínica Dra. A. Sala 
Al·lèrgia pediàtrica Dra. A. López
Pediatria Dr. P. Domènech, Dra. A. López
Ginecologia i Obstetrícia     Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau
Ginecologia i reproducció assistida Dr. X. Saura, Dra. N. Gil, Dra. N. Murcia
Urologia Dr. J. Fernández-Zuazu
Angiologia i cirurgia vascular Dr. O. Parés
Otorrinolaringologia Dr. M. Molinero, Dr. J. Camprubí
Oftalmologia Dr. J. Tell, Dr. S. Bofill, Dr. J. Oliveres
Oftalmologia infantil Dra. M. Vidal
Traumatologia Dr. Ll. Guillamet, Dr. F. Díaz, Dr. G. Bori
Pneumologia Dra. S. Molina, Dr. Joan Serra
Cirurgia general Dr. J. Molinas
Cirurgia oral i maxil·lofacial Dra. Darder
Cirurgia estètica i reparadora Dra. A. Torres, Dra. N. González, Dr. P. Bosacoma
Clínica del dolor Dra. M. Jiménez
Psicogeriatria Dr. F. Escabia
Medicina de família Dr. J. Fontarnau
Medicina del son Dra. Ester Tió
Anestesiologia Dr. J. de Ferrer, Dra. M. Jiménez, Dra. T. Planella
Psicologia Llic. P. Borrat
Psicologia infantil Llic. I. Verdaguer
Neuropsicologia Llic. I. Sala
Psicologia transpersonal Llic. M. Pellicer
Dietètica i nutrició Dra. E. Quintana
Podologia Sra. C. Sallent
Logopèdia Sra. M. Mauri
Fisioteràpia Sra. C. Garolera, Sra. M. Torra, Sra. A. Soler, Sra. M. Parra
Òptic-Optometrista Sra. A. Grifell
Anàlisis clíniques Dr. J. Fargas

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
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.

El tractament
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:

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.

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. 93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

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

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

Compro
pisos i Cases

a osona
visita sense Compromís

joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Regularització de 
salts d’aigua

Bar - Restaurant - Habitacions

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

ClaSSifiCaTS

guia de SeRveiS

Serveis

Detectius Privats. Pagès i Gassó. 
Investigacions familiars, laborals i 
mercantils. Control de menors. Tel. 
93 883 28 33.

Treball

L’Hospital Comarcal del Ripo-
llès convoca una plaça de: Met-
ge adjunt medicina interna. Es 
requereix: • Títol d’especialista, 
obtingut preferentment via MIR. • 
Possibilitats d’incorporació imme-
diata. Perfil competencial especí-
fic: • Pensament analític i sintètic. 
• Capacitat de presa de decisions. • 
Treball en equip. • Facilitats comu-
nicatives, discreció i bon tracte. • 
Capacitat organitzativa. • Sentit 
pràctic. • Confidencialitat i ètica. 
S’ofereix: • Contractació indefini-

da a temps complet. • Guàrdies de 
localització. • Condicions i retri-
bució segons conveni SISCAT. • 
Carrera professional i retribució 
per objectius. El lloc de treball 
permet la incorporació de perso-
nes amb grau de minusvalia física. 
Envieu currículum i carta de pre-
sentació especificant el motiu del 
seu interès, així com els mèrits que 
reuneixen, a la Unitat de Selec-
ció, 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 Ripo-
llès convoca una plaça de: Metge 
de família per atenció primà-
ria (per a l’àrea bàsica de Ribes/
Campdevànol) Es requereix: • 
Títol d’especialista, obtingut pre-
ferentment via MIR. • Possibilitats 
d’incorporació immediata. Perfil 

competencial específic: • Pensa-
ment 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 Hospi-
tal - Primària. • Atenció continua-
da de localització. • Condicions i 
retribució segons conveni SISCAT. 
• Carrera professional i retribució 
per objectius. El lloc de treball 
permet la incorporació de perso-
nes amb grau de minusvalía física. 
Envieu currículum i carta de pre-
sentació especificant el motiu del 
seu interès, així com els mèrits que 
reuneixen, a la Unitat de Selec-
ció, 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, concessi-
onari oficial Toyota a Vic, neces-
sita incorporar: Mecànic-electri-
cista oficial 1a. Amb experiència 
en mecànica general,electricitat i 
equips de diagnosi. S’ofereix: Con-
tractació 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’Oso-
na. Jornada completa. Lloc de tre-
ball estable. Experiència en lloc 
similar. Interessats envieu currí-
culum 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

Residència Sant Gabriel necessita 
cobrir un lloc de treball de treba-
llador/a social. Requisits impres-
cindibles: - Titulació de Diplo-
matura o Grau en Treball Social. 
- Experiència en l’àmbit residenci-
al o sociosanitari. S’ofereix: - Con-
tracte laboral temporal de 12 mesos 
a mitja jornada de dilluns a diven-
dres. Interessats presenteu currí-
culum amb foto, títol compulsat 
o resguard i còpia d’informe vida 
laboral a l’adreça de correu elec-
trònic lopezlx@centelles.cat abans 
del dimecres 5 de gener 2022 a les 
14.00 hores.

diversos

Es venen eines antigues de pagès 
per decorar cases rurals o per parti-
culars. 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!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

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

El dia dels Sants Innocents 
ja no és el que era. Al segle 
passat els mitjans anaven 
plens de notícies trampa i 

pels carrers s’hi veien tantes llufes com ara 
mascaretes. Tot i que la diada estigui en 
declivi, però, El 9 informatiu de dimarts va 
fer un recull d’innocentades que va servir per 
demostrar que la tradició, ni que sigui amb 
comptagotes, segueix viva. Per començar vam 
veure el nou escut de Viladrau amb un tritó 
del Montseny al mig que substituirà l’emble-
màtic castanyer. També vam gaudir del nou 
disseny de l’autocaravana del saxofonista 
Pep Poblet tunejada com si fos de la Guàrdia 
Civil. I vam conèixer un estudi encarregat 
pel Consell Comarcal d’Osona que ha conclòs 
que la desaparició de la boira a la Plana està 

relacionada amb l’obertura del túnel de Bra-
cons. Per solucionar-ho, s’instal·laran com-
portes al túnel i se’n restringirà el pas a dues 
hores diàries. Tot plegat també es farà per 
pal·liar els efectes devastadors que aquest fet 
comporta per al tritó del Montseny. Ah! I el 
músic Guillem Roma, després de fer la nada-
la d’EL 9 TV (cosa que no és cap innocenta-
da), se n’anirà de gira pels EUA i Mèxic amb 
una banda de ranxeres i fins i tot actuarà a 
Kiribati, la primera illa que acabarà negada 
sota el mar amb el canvi climàtic i que va ser-
vir per batejar el seu darrer disc. Si parlem 
de llufes, però, dimarts la més significativa li 
van penjar a la justícia espanyola des de Flan-
des amb la negativa definitiva a l’extradició 
de Valtònyc. I aquesta notícia, a més, podem 
assegurar que no era cap innocentada. Ho 
haurem d’anar a celebrar a Kiribati passant 
per Bracons amb l’autocaravana d’en Poblet.

EL FORAT DEL 9

Concert en directe 
d’Any Nou
En directe, concert de 
benvinguda al 2022 amb 
l’orquestra Terres de 
Marca, amb valsos, pol-
ques, masurques i danses.

Concert d’Any Nou 
dissabte, 19.00

Pegasus: 
‘L’apocalipsi final’ 

El grup de música Pegasus 
s’acomiada dels escenaris 
després de 40 anys, i ho fa 
amb el concert L’apocalipsi 
final, a la sala Barts.

Especial Pegasus 
diumenge, 17.40

‘72 dies al límit’,  
de Sergi Mingote

72 dies al límit explica 
l’ascens a tres vuit mil en 
72 dies de l’alpinista Sergi 
Mingote, mort el gener 
del 2021 en accident al K2.

72 dies al límit 
diumenge, 21.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 31

06.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
06.30 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bisaura. 
7.00 MANS DESTRES. Docu-
mental. Jaume Bruguera. 
7.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
10.30 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
11.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
12.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
12.30 DANSÀNEU. Cultural. 
Corrandes són corrandes. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Sector 
primari. 
15.30 TEMPS AFEGIT. Esports. 
Especial Dakar. 
16.00 SALA 9. Cinema. L’expedi-
ent Ipcress. 
18.00 ELS PASTORETS DE 
CALAF. Cultural. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
22.00 ESPECIAL CAP D’ANY. 
Musical. 
2.30 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
3.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 1

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
7.00 TEMPS AFEGIT. Esports. 

Especial dels pilots osonencs que 
participen al Dakar. 
7.30 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 ESPECIAL CAP D’ANY. 
Musical. 
12.15 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bisaura. 
12.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
13.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
13.30 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Divulgatiu. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Maria Costa. 
14.30 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
15.30 TEMPS AFEGIT. Esports. 
Especial Dakar. 
15.55 BON DIA, MÓN!. Anima-
ció. Pel·lícula familiar. 
17.00 FIMAG. Màgia. 
19.00 CONCERT D’ANY NOU. 
Musical. En directe. 
21.00 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
22.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
22.30 CONCERT DE LLUÍS 
VIDAL I DAVID XIRGU. Musi-
cal. 
23.45 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bisaura. 
0.00 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. Presenta: Pitu Anaya. 
1.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
1.30 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bisaura. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Diumenge 2

6.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. Missa con-
ventual des de l’abadia de 
Montserrat. En directe. 
12.25 CONCURS DE GOSSOS 
D’ATURA DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ. Gossos d’atura. 
14.30 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. El Bisaura. 
15.00 EL RESUM DE L’ANY. 
Especial informatiu. 
16.00 CAÇADORS DE BRUIXES. 
Cinema. Pel·lícula familiar. 
17.40 ESPECIAL PEGASUS. 
Musical. Concert L’apocalipsi 
final. 
20.00 TEMPORADA ALTA, 30 
ANYS. Cultural. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. Presenta: Maria 
Costa. 
21.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
21.30 72 DIES AL LÍMIT. Docu-
mental. 
22.10 TERRITORI CONTEMPO-
RANI. Arti i cultural. 
22.45 EVA CONTRA EVA. Tea-
tre. Comèdia.
0.15 CAMINS DE L’EIX. El 
Bisaura.
0.30 TORN DE TARDA. Millors 
moments
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
1.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM.
2.00 AVENTURA’T. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Innocentades, tritons    
i llufes ‘valtònyques’

El resum de l’any 
2021 

Programa especial infor-
matiu amb un resum 
dels temes més destacats 
d’aquest 2021 explicats en 
primera persona pels seus 
protagonistes.

El resum de l’any 

divendres, 21.00

Fil d’animació  
‘Bon dia, món’ 

Film d’animació que fa un 
passeig per la naturalesa 
i ens apropa a una fauna 
i flora de paper molt rea-
lista.

Bon dia, món 
dissabte, 15.55

Especial Cap 
d’Any 
Un programa especial, per 
una nit especial; celebra 
amb nosaltres l’entrada 
del 2022 amb un progra-
ma ple de bon humor i 
música.

Especial Cap d’Any 
divendres, 22.00
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Cromos

Ripollés
Ens han fet arribar un plànol 
d’aquests turístics que ha fet una 
empresa sobre el Ripollès. El curiós 
del cas és que el nom de la comar-
ca l’han posat amb l’accent tancat: 
“Ripollés”. Com diria aquell, el Ripo-
llès es diu Ripollès aquí i a la repúbli-
ca popular de la Xina.

Núvols
Aquest dimecres es van fer virals 
les fotografies d’uns núvols rogents 
impressionants, captades des de dife-
rents municipis d’Osona i el Ripollès. 
Gràcies a un tuit de Francesc Mauri 
hem après que es tractava d’un Alto-
cumulus lenticularis. Un nom que 
segur que no apareix ni al Paraulògic.

Nadons
Entre confinats i espantats, la gent no 
es relaciona gaire aquests dies. Ens 
comentava una parella de Torelló que 
es van assabentar per EL 9 NOU que 
els veïns del costat havien estat pares 
feia uns dies. Bé, deu ser pel confina-
ment i perquè no és d’aquells nadons 
que no para de plorar. Quina sort!

Antígens
Trobar antígens s’ha convertit en 
l’esport nacional aquests últims dies. 
Fins i tot la Isabeló, una de les prota-
gonistes dels Pastorets de Vic, en bus-
cava, cistell en mà, dalt l’escenari de 
L’Atlàntida, aquest dimarts. Si dona 
positiu, en Lluquet també s’haurà de 
confinar. Són contacte directe.
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Doncs això, 
que el dia 
d’avui, 31 de 
desembre, a 
casa, sempre 
és especial. 
S’obre una 
ampolla de 

cava a mitja tarda i s’encenen 
els fogons. Sens dubte, l’ins-
tant previ perfecte per al nou 
any que vindrà.

M’agraden els instants 
previs. Molt. Molt més que 
l’instant en si. I és que, molt 
sovint, és molt millor la 
final imaginada que el partit 

disputat. És molt millor el 
viatge somiat que el viatge 
realitzat. I és molt millor el 
fricandó mentre fa xup-xup 
a l’olla que no pas quan és al 
plat. 

M’agraden els instants 
previs perquè, en ells, tot és 
possible. Perquè conviden 
a imaginar el que vindrà: el 
sopar perfecte, la conversa 
més intensa i els somriures 
amb lluentons. M’agraden 
els instants previs perquè 
dibuixen sempre el futur 
més immediat. I que sempre 
és perfecte perquè tot surt 

com ho estàs pensant.
I en aquest instant previ 

del 2022, imagino l’any nou 

sense mascaretes ni dis-
tància social, amb petons i 
abraçades, sense morts al 
Mediterrani, sense el preu de 
la llum i de la benzina pels 
núvols i sense toc de queda 
a pobles i ciutats. L’imagino 
sense els CAP saturats i els 
pavellons a vessar. Amb cos-
tellades d’amics, arrossades 
arran de mar i presentacions 
de llibres multitudinàries. 
L’imagino amb un Camp 
Nou ben ple i amb Coutinho 
ben lluny. L’imagino en un 
concert d’Antònia Font i en 
una pel·lícula de Tarantino. 

L’imagino sense refugiats 
passant fred i gana a la fron-
tera entre Polònia i Bielorús-
sia i una banca més humana. 
L’imagino sense òmicron ni 
talibans. I l’imagino com-
partint menjar del plat dels 
meus fills i cantant-los a cau 
d’orella aquesta cançó de 
l’Ovidi Montllor: “Quin plor 
més gran que duc / a dins del 
meu poc cos. / Quin raig de 
foc que sent / a dintre d’ell./ 
Que fort que bufa el vent/ 
aquesta nit suau./ Quines 
coses més estranyes/ que pas-
sen a prop meu. / ¿Què passa 
ací on soc, /que tinc regust 
de res? / Vaig i anem passant, 
/ anem i vaig passant. / Vaig 
i anem compartint / sense 
cap novetat, / a poc a poc els 
minuts. / (...) Un pensament 
però, / per aquells que esta-
ran / junts a tots i tots junts... 
/ Per aquells que ara estan / 
tan lluny però tan a prop, / 
tant a dins nostre. / Aquells 
que fan possible / l’esperança 
de viure, / morint a cada ins-
tant. / Un dia qualsevol / serà 
la vida i tots! / serà la vida i 
tots! / Per tant i tantes coses 
més, / seguim. Us esperem! 
/ Cante a la vida plena, / des 
de la vida buida. / Tanque els 
ulls, abaixo el cap. / La sang 
em puja al cap. / I el cor em 
diu que sí. / El cervell em diu 
que sí. / I tot en mi és un sí. / 
Que mai no acabarà. / Canto 
a la vida, sí!”

L’imagino així, el 2022. 
Precisament, així. Avui, que 
és 31 de desembre: l’instant 
final d’un any de merda.

Eloi Vila
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Canto a la vida, sí
Ovidi Montllor: 
“Cante a la vida 
plena, des de la 

vida buida.  
I tot en mi  
és un sí”


