
1,70
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU
Dilluns, 3 de gener de 2022

A
n
y
 X

LV

646 079 023

N
ú
m

. 
4
1
2
1

L’entitat sense ànim de lucre Activa-
terçol va repartir 9 milions d’euros 
del primer premi de la Grossa de Cap 
d’Any. El número premiat, el 72656, 

l’havien adquirit a l’estanc del carrer 
de Baix de Castellterçol. El premi es va 
saber divendres cap a la 1 del migdia i 
va esclatar l’alegria davant de l’establi-

ment, on es van reunir veïns i membres 
de l’entitat Activaterçol, que durant 
l’any organitza activitats lúdiques, cul-
turals i d’oci al municipi.
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Nou milions de la Grossa a Castellterçol

(Pàgina 6) Responsables de l’establiment que va vendre el número i de l’entitat Activaterçol, celebrant el premi

Osona no aconsegueix reduir 
la xifra de víctimes mortals  
en accident de trànsit
L’any passat van perdre la vida set persones a les carreteres de la comarca. Preocupa la sinistralitat a la C-37 

(Pàgines 4 i 5)

Esperant les 
cavalcades dels 
Reis d’Orient  
Després que l’any passat se 
suspenguessin gairebé totes, 
aquest dimecres al vespre la 
majoria de pobles d’Osona i el 
Ripollès tornaran a viure les 
cavalcades dels Reis d’Orient, 
si bé amb mesures puntuals per 
evitar aglomeracions. Aquests 
dies ja hi ha hagut diversos 
campaments i carters reials 
recorrent molts municipis.
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El campament reial de Manlleu, diumenge, amb presència de Ses Majestats

Pau Moral, un dels 
‘pares’ de Gavi al Barça 

L’entrenador osonenc, ara 
a Qatar, recorda quan l’any 
2015 va arribar procedent 
del Betis una de les joves 
promeses del Barça amb 
més futur.

(Pàgina 19)

El primer nadó de 
l’any 2022 a Osona
Maria Leiny Rodríguez 
Morales és el primer nadó 
d’Osona del 2022. Va néi-
xer a Vic el 2 de gener a 3/4 
de 12 del migdia.

(Pàgina 11) (Pàgines 30 a 32)

El 2022 arrenca amb 
alces de preus per la 
inflació desbocada 
que farà perdre  
poder adquisitiu

(Pàgines 2 i 3)

Dolors Costa: 
“Si em torno a 
presentar, ho faré 
amb una llista 
independent”

(Pàgines 8 i 9)

Cremen dos 
cotxes i dos 
contenidors a 
Manlleu en menys 
de 48 hores

(Pàgina 10)
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2022: un any amb 
preus disparats
La inflació desbocada farà perdre poder adquisitiu, perquè el cost 
de la vida serà més elevat i els salaris no pujaran al mateix ritme

L’any nou arrenca amb alces de 
preus condicionades per una in-
flació desbocada que farà que els 
assalariats perdin poder adquisi-

tiu si els sous no pugen al mateix 
ritme. L’electricitat, que continu-
arà cara almenys durant els pri-
mers mesos, un maldecap.

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Com cada inici d’any els 
preus s’actualitzen, però en 
aquest 2022 concorren uns 
condicionants especials. Les 
seqüeles de la covid, una crisi 
que ha deixat una profunda 
petjada econòmica, ha pro-
vocat una tempesta en què 
coincideixen un cost disparat 
de l’energia, una anuncia-
da recuperació que troba 
entrebancs per l’aparició de 
noves variants del corona-
virus –l’òmicron ha obligat 
a implantar noves restricci-
ons–i una inflació desbocada 
amb efectes sobre pensions i 
salaris.

L’índex de preus al consum 
(IPC) al desembre en taxa 
anual es va disparar fins al 
6,7%, segons l’indicador 
avançat de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). Aquest 
gener –pot variar alguna 
dècima amunt o avall– es 
publicarà la dada definitiva. 
Sigui com sigui, és la xifra 
més elevada d’IPC des de fa 
gairebé 30 anys. Hi ha tingut 
molta incidència el preu de 
l’electricitat, que durant el 
desembre ha batut tots els 
rècords. La llum ha passat de 
costar al mercat majorista 67 
euros el megawatt a acos-
tar-se als 260 de mitjana. El 
rècord diari va ser el 23 de 
desembre amb 383,67 euros 
el megawatt. A les hores cen-
trals del dia es van superar 
els 400. Això fa que la factura 
elèctrica del desembre, se-
gons l’Organització de Con-
sumidors i Usuaris (UCO), 
per a un usuari mitjà sigui de 
119 euros, gairebé un 25% 
més que el mes anterior. 
Durant els primers mesos de 
l’any la previsió és que els 
preus continuïn alts. Aques-
ta situació immediatament 
afecta les llars amb tarifa 
regulada (PVPC) perquè la 
factura està lligada a l’evo-
lució diària del preu de la 
llum en el mercat majorista. 
Per als contractes subscrits 
amb comercialitzadores en 
el mercat lliure, habitual-
ment amb un preu marcat 

per un període de temps més 
llarg, l’increment ara no el 
nota, però els impactarà en 
el moment de la renovació. 
Davant d’aquesta situació, el 
govern espanyol ha intentat 
amortir l’increment abai-
xant els impostos. Aquesta 
rebaixa, just abans d’acabar 
l’any, la va prorrogar fins a 

l’abril. Vol que contribueixi 
a moderar la factura d’un 
subministrament que té 
un impacte decisiu sobre 
l’IPC. De fet, segons l’INE, 
sense aliments no elaborats 
ni productes energètics la 
inflació seria del 2,1% i no 
del 6,7%. Però és que l’IPC 
no és només una estadística, 
sinó que té incidència sobre 
molts aspectes del dia a dia. 
És el paràmetre que s’utilit-
za, per exemple, per revisar 

pensions. De fet, una de les 
claus del pacte de reforma 
de les pensions acordat l’any 
passat va ser vincular-ne 
novament la revalorització a 
l’IPC. En concret, l’any 2022 
apujaran l’IPC mitjà entre els 
mesos de desembre de 2020 
i novembre de 2021. Això 
significa un increment del 
2,5%, però, abans, hi haurà 
una paga addicional per com-
pensar la diferència entre el 
0,9% en què es va preveure 
l’escalada de l’IPC fins al 
2,5% que ha pujat en realitat. 
Aquesta paga s’ingressarà la 
segona meitat del gener. Serà 
l’última vegada que es faci 
així perquè a partir de 2022 
quedarà vinculada sobre la 
mitjana de l’any anterior. La 
puja per aquest any, sumant 
la paga i l’increment, serà 
del 4,1%. L’escalada de l’IPC 
al desembre quedarà reco-
llida a la mitjana (desembre 
2021 - novembre 2022) per 
calcular l’increment per al 
2023. D’aquesta manera, les 
pensions sí que s’alineen 
amb el cost de la vida per 
no perdre poder adquisitiu, 
cosa que previsiblement no 
passarà amb els salaris. L’IPC 
condiciona els convenis 
col·lectius perquè es pren 
com a punt de partida a la 
negociació. I, amb una xifra 
tan elevada, és lògic que 
empreses i sindicats estirin 
la corda en sentits oposats: 
per a les empreses aplicar 
l’IPC representaria un elevat 
increment dels costos socials, 
mentre que per als sindicats 
no igualar-ho significaria 
una pèrdua de poder ad-
quisitiu. Aquest debat es 
produeix en un moment en 
què en qüestions salarials la 
reforma laboral, aprovada la 
setmana passada pel Consell 
de Ministres i pendent de 
validar-se al Congrés, dona 
preeminència al conveni 
sectorial sobre el d’empresa 
per evitar, precisament, que 
l’empresa rebaixi les condici-
ons pactades al sector. 

Un tema a part és el sou 
dels funcionaris, recollit als 
pressupostos de l’Estat i que 
pujarà un 2%. El salari mínim 
interprofessional (SMI), en 

canvi, inicialment es man-
tindrà en 965 euros per 14 
pagues. De totes maneres, 
segons ha explicat el govern 
central, la voluntat és apujar-
lo fins als 1.000 euros durant 
aquest any amb efectes 
retroactius. El 2018 era de 
736 euros. 

En els increments salarials, 
quan puja la retribució per 
compensar l’IPC, els experts 

en fiscalitat adverteixen 
d’una derivada: depèn de 
quin sigui l’increment poden 
provocar un salt al tram de 
l’IRPF que obliga a pagar més 
impostos tot i no guanyar 
poder adquisitiu, o fins i tot 
perdre’n, si l’alça del sou no 
iguala la dels preus. 

I, en aquest escenari, qui 
tinguin hipoteques segura-
ment pagarà més. La majoria, 

El preu de 
l’electricitat, 

pels núvols. Gas 
i butà també 

pugen

Les pensions, ara 
referenciades a 

l’IPC, afavorides 
pel nou mètode 

de càlcul

Per negociar 
convenis empresa 

i sindicats 
estiraran la corda 
en sentit contrari 

Les hipoteques, 
tot i l’euríbor en 

negatiu, tenen 
números per 

encarir-se 

HIPOTECA

L’euríbor, l’índex al qual 
estan referenciades la ma-
joria d’hipoteques, variarà 
poc, però, si ho fa, previ-
siblement ho farà a l’alça. 
Al desembre va tancar al 
-0,502, per sota d’un any en-
rere (-0497), motiu pel qual 
les que tenien revisió anual 
s’han abaratit. La xifra 
depèn del capital disposat, 
del termini i de l’interès (la 
suma de l’euríbor més un 
diferencial del banc). Les 
que es revisin aquest gener 
–fa un any estava al -0,505– 
tenen números per pujar.

Alguns dels principals 

SALARIS

DÒLAR

La inflació, que ha tancat 
l’any al 6,7%, previsible-
ment tensarà les negocia-
cions. Empreses i sindicats 
estiraran la corda en sentit 
contrari. Per a les empreses 
apujar sous en proporció a 
l’IPC representa un incre-
ment de costos, mentre que 
pels sindicats no fer-ho sig-
nifica una pèrdua de poder 
adquisitiu. El salari mínim 
d’entrada no puja (es manté 
a 965 euros per 14 pagues), 
però ho farà durant l’exer-
cici. El sou dels funcionaris 
s’apuja un 2%.

L’euro va tancar l’any 
respecte al dòlar a un canvi 
d’1,138. Durant l’any es va 
devaluar més d’un 6,5%. Un 
euro baix abarateix les ex-
portacions fora de la UE, fet 
que fa més competitives les 
empreses que exporten; per 
contra, el petroli –el barril 
de Brent cotitza en dòlars 
americans– és més car. Per-
què ha pujat –de 54 dòlars 
al gener a 78 a final d’any– i 
perquè, pel canvi de divisa, 
és més car. Té efectes sobre 
els carburants. La gasolina, 
també més cara.
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EMMA MENDO

Estudiant d’Arquitectu-
ra a la UPC

Emma Mendo, de Sant 
Quirze, és estudiant 
d’Arquitectura a la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
i entre setmana viu a Barcelona. Treballa 
a un local d’oci nocturn de Gurb i a l’estiu 
“he pogut fer una mica de butxaca, però en 
començar els estudis només puc treballar 
els caps de setmana” i per això no té tants 
ingressos. És per aquest motiu que “he redu-
ït les despeses relacionades amb l’oci, ja que 
moltes vegades no arribava”. Les despeses 
del pis les assumeix la seva família i, per 
tant, no ha notat l’increment de les factures.

ARIADNA BASCO

Tècnica del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya

“On ho he notat més 
és en les factures. Tot 
i que comparteixo pis 

amb cinc persones, el cost ha augmentat 
un 50% del que pagàvem abans”, explica 
Ariadna Basco, de Sora, que viu a Barcelona 
per motius laborals. Al pis no encenen la 
calefacció després que els arribés una factura 
de 300 euros. “És bèstia que hàgim de triar 
entre pagar el lloguer o pagar la calefacció”, 
detalla Basco. Durant la pandèmia ha canviat 
de feina i ara té un millor salari. Podria viure 
sola, però “els joves ho tenim complicat per-
què els preus dels lloguers són elevats”, diu. 

amb interès variable, estan 
referenciades a l’euríbor, 
l’índex que habitualment es 
pren com a referència. Encara 
que es manté en negatiu, en 
les revisions anuals –es pren 
com a referència el mateix 
mes de l’any anterior– serà 
difícil que no pugi. El desem-
bre va acabar amb un euríbor 
del -0,502, xifra inferior al 
desembre de 2020 (-0,497), 

per la qual cosa s’abaixarà 
lleugerament la quota. Això 
ha passat, mes a mes, durant 
tot l’any. Falta veure si durant 
el 2022 passarà el mateix. 
El gener del 2021 va marcar 
l’índex més baix dels últims 
dotze mesos amb -0,505. Si 
se situa per sobre d’aquesta 
xifra, s’encariran; per sota, 
s’abaratiran. La tendència 
previsiblement serà a l’alça. 

JOAN CORRETJA

Empresa de materials 
per a la construcció

Joan Corretja, res-
ponsable de Corretja, 
empresa de materials 

per a la construcció, admet que el producte 
s’ha encarit des del setembre entre un 20% 
i un 25%, principalment a causa de l’incre-
ment del cost de l’energia. Això, però, no 
priva que continuï havent-hi demanda. “En 
part pel preu de l’energia, però també per 
la demanda, el 2021 és l’any que més hem 
facturat”, assegura. I afegeix que “s’està 
construint molt”. La gran part dels seus pro-
veïdors són de l’Estat espanyol i, per tant, no 
té problemes d’abastament.

MONTSE CODONY

Rostisseria Can Codony 
de Tona

Montse Codony regen-
ta la rostisseria Can 
Codony, “una nanoem-

presa”, on ella mateixa s’encarrega de fer el 
menjar i comprar els productes per fer-lo. 
I és en el tracte amb els proveïdors “on he 
notat més canvi”. Ara si no fa una comanda 
mínima “em posen ports al transport”, i hi 
ha altres venedors que com que hi com-
prava poca quantitat “ja no em visiten”. 
Codony està molt pendent del mercat “i de 
quin preu té una determinada carn o peix”. 
Pel que fa a l’electricitat, “he aconseguit 
reduir el consum del frigorífic”. 

IGNASI RIEROLA

Ramader

Ignasi Rierola té un 
ramat d’un centenar 
de vaques a l’Esquirol. 
Explica que el sector 

primari ha percebut l’encariment sobretot 
en el preu del pinso: “És una bestiesa, farà 
tancar moltes granges”. La situació s’agreu-
ja en aquelles on no hi ha relleu generaci-
onal, ja que els ramaders comencen a ser 
grans i es troben que l’increment del cost 
de la vida coincideix amb els pocs ingressos 
per productes com la llet. També s’ha apu-
jat el combustible del tractor i els vehicles 
que utilitzen en el seguiment i maneig del 
bestiar.

JOSEP TORRES  

I MIQUELA VILA

Jubilats de Vic

“Abans al supermercat 
no passava mai dels 50 
euros i aquesta setma-

na comprant el mateix ja vaig passar dels 
60”. Ho explica Miquela Vila tot fent evident 
que amb el que han augmentat més el cost 
de la vida en el seu cas “és amb els aliments”. 
Pel que fa a l’electricitat, “de moment no ho 
hem notat, perquè tampoc gastem gaire”, 
apunta Josep Torres. Tots dos també comen-
ten la situació de les pensions: “Hem sentit 
a dir que pujaran alguna cosa però no ho 
hem notat. A veure si ho fan en els propers 
mesos, però si puja, ho fa poc”. 

FRANCESC ROMERO

Taxista

Francesc Romero és 
taxista i aquest 2021 
el va començar pagant 
el gasoil “una mica per 

sobre de l’euro”. Aquesta darrera jornada 
laboral de l’any, el preu s’havia enfilat “per 
sobre de l’euro amb 20 cèntims a totes les 
gasolineres”. Tenint en compte que el carbu-
rant és imprescindible a la seva professió “és 
evident que les despeses m’han augmentat 
molt” i en canvi “les tarifes fa tres anys que 
no les toquem”. Mentre s’amplia la distància 
entre despeses i ingressos, “els clients també 
han baixat, per la covid-19 i perquè només 
l’agafen si no tenen alternativa”.

SERGI ALARCÓN

Bar El Barmutet

A l’hostaleria “ens 
ha tocat el rebre per 
partida doble”, excla-
ma Sergi Alarcón, del 

bar El Barmutet de Vic. I és que “a la mala 
praxis del govern cap al nostre sector en 
el tema de la covid-19”, s’hi ha afegit un 
important augment del preu de productes 
“com els licors i els vins”, així com tota la 
cadena de transport per portar-los del lloc 
d’origen, amb una incidència important “en 
el whisky o la ginebra”, a causa del Brexit. 
Per revertir la situació, Alarcón té clar que 
només li queda “treballar molt i tenir clar 
que no farem tanta caixa”. 

En quins aspectes heu notat l’encariment del cost de la vida aquest 2021?
canvis que venen

PENSIONS

TRANSPORT

ENERGIA

La nova reforma, que les 
va tornar a vincular a la 
inflació, té efectes. Pugen 
un 2,5%, l’increment mitjà 
de l’IPC entre desembre de 
2020 i novembre de 2021. 
Però hi ha lletra petita. Al 
gener es cobrarà una paga 
addicional per compensar 
la diferència entre el 0,9% 
en què es va preveure que 
creixeria l’IPC en aquest 
període i el 2,5% que ho 
ha fet en realitat. Per tant, 
entre la paga, que queda 
consolidada, i l’increment la 
puja serà del 4,1%.

Es mantenen preus per 
segon any consecutiu en 
bitllets d’autobusos, tren 
i metro. La demanda de 
transport públic, segons 
dades de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, va 
situar-se al voltant del 80% 
de les xifres prèvies a la 
pandèmia. La previsió és 
que, durant aquest any, se 
situï als valors previs a l’es-
clat de la covid-19. El 2022 
sí que pugen els peatges 
que no s’han eliminat, com 
el del túnel del Cadí. De 12 
a 12,64 euros.

La llum ha passat de costar 
al mercat majorista 67 euros 
el megawatt a acostar-se als 
260 de mitjana al desem-
bre. El rècord va ser el 23 
de desembre amb 383,67 
euros el megawatt. A les 
hores centrals del dia es van 
superar els 400. La factura, 
per a particulars i empreses, 
s’ha disparat. En els propers 
mesos no hi haurà treva. El 
gas serà més car i el butà, 
també. El preu de la bom-
bona, ara a 16,92, es revisa 
bimestralment. L’actual és 
el més elevat en dos anys.
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Les víctimes mortals 
en accidents de trànsit 
s’estanquen a Osona

Accidents mortals a Osona i el Ripollès Balanç de víctimes dels últims anys

Font: EL 9 NOU

Osona El Ripollès
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L’única xifra que permetria fer 
una valoració positiva pel que fa a 
accidents mortals és el zero. Al Ri-
pollès s’ha aconseguit aquest objec-

tiu durant el 2021, però a Osona no 
es rebaixa l’estadística respecte al 
darrer any amb la mobilitat norma-
litzada. I això és una mala notícia.

Flors i diversos objectes per recordar la jove que va morir en accident de trànsit a la recta de Vic   a Manlleu el passat mes de juny

Vic/Ripoll

Guillem Freixa

Fer el balanç dels sinistres 
de trànsit que causen vícti-
mes mortals al llarg d’un any 
sempre és complex i delicat. 
Complex perquè se sol limi-
tar la valoració a una simple 
estadística i comparativa res-
pecte a anys anteriors, i allò 
aconsellable seria radiografi-
ar cada succés per detectar si 
era inevitable –un accident– 
o el desencadenant tenia un 
origen concret: l’error humà 
–velocitat, maniobra temerà-
ria, consum d’alcohol, etc.– o 
deficiències en les infraes-
tructures i carreteres. En 
aquest segon cas, el balanç de 
l’any s’ha de convertir en el 
moment per fer pedagogia i 
prendre consciència així com 
assenyalar els punts negres 
i reclamar correccions. I és 
delicat perquè en tots els 
casos parlem de fets tràgics, 
traumàtics i amb una gran 
ona expansiva de conseqüèn-
cies: en pocs segons, un acci-
dent de trànsit pot fer perdre 
una vida, marcar-la per sem-
pre més amb greus ferides i 
arrossegar tot el cercle més 
proper de la víctima. 

Aquest 2021 fins a nou 
persones han perdut la vida 
a les carreteres d’Osona i el 
Moianès –set i dues, respec-
tivament–, mentre que al 
Ripollès s’ha assolit l’escena-
ri desitjat: no hi ha hagut cap 

víctima mortal. Agafant les 
estadístiques i la seva evolu-
ció al llarg del temps –mal-
grat la fredor és la manera 
més objectiva de fer valora-
cions–, s’observa que el nom-
bre de víctimes mortals a 
Osona s’ha estancat, repetint 
les set del 2019. Respecte al 
2020, quan n’hi va haver cinc, 
hi ha una reducció “però a 
causa de la pandèmia i les 
restriccions de mobilitat que 
es van aplicar es considera 
un any atípic”, explica el 
director del Servei Català de 

Trànsit, el campdevanolenc 
Ramon Lamiel, “i per això la 
referència és el 2019”. Així 
doncs, a Osona no s’assoleix 
el repte d’anar reduint vícti-
mes, i es posa fre a una ten-
dència a la baixa que va viure 
un punt d’inflexió important 
amb el desdoblament de l’Eix 
Transversal.

La gran notícia del 2021 
és el zero víctimes a les 
carreteres que s’ha pogut 
registrar al Ripollès. És la 
segona vegada en les últimes 
dues dècades que es produ-

eix aquest escenari, ja que el 
2018 tampoc es van haver de 
lamentar xocs mortals. Pel 
que fa a Osona, el mínim his-
tòric dels darrers vint anys se 
situa en una víctima mortal 
el 2013. 

Des del Servei Català de 
Trànsit (SCT) es detecta un 
perfil i uns escenaris de risc 
concrets amb elevada pro-
babilitat de patir accidents 
mortals de trànsit, i en molts 
casos coincideixen amb els 
fets ocorreguts a Osona. 
D’una banda, Lamiel apun-
ta que els preocupen “els 
homes”, ja que la gran majo-
ria de víctimes “són conduc-
tors d’aquest sexe”. Dels nou 
sinistres mortals del 2021, 
sis eren homes. També cal 
posar especial atenció en les 
tardes, ja que és quan es con-
centren la gran majoria de 
sinistres. En aquest escenari, 
Lamiel apunta que la tarda 
sol coincidir “en una tornada 
cap a casa després de la feina, 
en què el cansament fa acte 
de presència”, mentre que 
els caps de setmana “és quan 
es concentren la majoria de 
desplaçaments” i augmenta 
la probabilitat de conduir 
“sense estar en les millors 
condicions”, sobretot si s’aca-
ba de fer un àpat abundant 
o amb alcohol. Cinc dels nou 
sinistres mortals a Osona i 
el Moianès van passar a la 
tarda; dos ho van fer al matí i 
dos més, a la nit.

També preocupen els col-
lectius vulnerables, espe-
cialment els vianants i els 
motoristes. En aquest 2021 hi 
ha hagut quatre víctimes que 
eren motoristes, i una mort 
per atropellament. Pel que 
fa a la causa de l’accident, 
Lamiel destaca la perillositat 
dels xocs frontals, “ja que són 
gairebé sinònim de víctima 
mortal”. 

En aquesta parcel·la posa 
de relleu la sinistralitat que 
hi ha hagut “en el triangle 
de la C-17 i la C-37 –l’eix de 
Bracons–, entre Torelló, les 
Masies de Voltregà i Man-
lleu”, on s’han registrat fins 
a tres episodis de tràgic final. 
“És una carretera que ens 
preocupa”, exclama el res-
ponsable del Servei Català de 
Trànsit. Per intentar reduir 
la sinistralitat d’aquest punt 
i observant la tipologia de 
fets que hi han ocorregut 
s’apostarà “per un major 
control de la velocitat i de 
les conductes inadequades”. 
Això es traduirà en campa-
nyes “dinàmiques”, sense 
elements fixos sinó apostant 
pels radars mòbils. Tenint en 

compte que la C-37 és una via 
d’un carril per sentit de cir-
culació i amb alternança dels 
punts per fer avançaments 
segurs, Lamiel també explica 
l’estratègia que està seguint 
el Departament de Territori 
per acabar amb l’ambigüitat 
d’aquests trams: “Aplicar els 
carrils 2+1, el que vol dir fer 
una separació física entre els 
sentits de circulació”. Tot i 
que no hi cap projecte apro-
vat per aplicar-ho a l’eix de 
Bracons, “el govern va fent 
el desplegament d’aquesta 
mesura de mica en mica en 
diversos punts de Catalunya 
i a la C-37 podria funcionar 
molt bé”. I és que millorar les 
carreteres “influeix rotunda-
ment en la seva seguretat i en 
la dels conductors”, comenta 
Lamiel. Un bon exemple per 
comprovar-ho és l’estudi 
EuroRAP –vegeu edició d’EL 
9 NOU del 23 de desembre 
de 2021–, on es determina 
la perillositat d’una via. Ara 
mateix, la BV-5224 –la car-
retera de la Miranda entre 
Manlleu i Torelló– hi apareix 
com la segona de més risc 
de patir un accident mortal 

El Ripollès 
repeteix l’objectiu 
de zero víctimes 
de trànsit, igual 
que l’any 2018 

Es repeteixen les set morts a la carretera que hi va haver l’any 2019
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ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

2008 ALLURE PACK BHDI 
110 CV KM0
23.500

508 SW GT. LINE 180 CV 
AUTOMàTIC GASOLINA 12.000 KM             
Any 2020           33.900 

2008 ACTIVE PACK BHDI
110 CV KM0
22.400

508 GT HYBRID 225 CV
25.940 KM
36.000

PARTNER ELÈCTRICA
24.500 KM 
21.900
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Dia: 12 de juny de 2021.
Hora: 2/4 de 10 del vespre.
Lloc: punt quilomètric 37 de la 
carretera C-59 a Moià.
Víctima: veí de Caldes de 
Montbui de 56 anys.
Tipus d’accident: motorista 
xoca contra un vehicle.

MOIÀ1

Dia: 18 d’agost de 2021.
Hora: cap a les 3 de la tarda.
Lloc: punt quilomètric de la 
carretera C-153.
Víctima: veí de l’Esquirol de 26 
anys.
Tipus d’accident: motorista 
encalça un camió.

L’ESQUIROL5

Dia: 19 de juny de 2021.
Hora: poc abans de mitjanit.
Lloc: punt quilomètric 6,8 de la 
B-522 de Vic a Manlleu.
Víctima: veïna de Manlleu de 
18 anys.
Tipus d’accident: motorista 
encalça un vehicle aturat al voral.

MANLLEU2

Dia: 10 d’octubre de 2021.
Hora: cap a les 7 del matí.
Lloc: punt quilomètric 150 de la 
carretera C-37, eix Vic-Olot.
Víctima: veïna de la Vall d’en 
Bas de 64 anys.
Tipus d’accident: xoc frontal 
amb un altre vehicle.

MANLLEU8

Dia: 26 de juliol de 2021.
Hora: les 17.06h de la tarda.
Lloc: punt quilomètric 152 de la 
C-37, eix Vic-Olot.
Víctima: veí de Torelló de 58 
anys.
Tipus d’accident: xoc frontal 
entre dos vehicles.

TORELLÓ4

Dia: 23 de setembre de 2021.
Hora: cap a les 7 de la tarda.
Lloc: Eix Transversal.
Víctima: veí de Lleida de 21 anys.
Tipus d’accident: el camió 
on la víctima mortal anava 
de passatger encalça un altre 
vehicle de grans dimensions.

GURB7

Dia: 11 de setembre de 2021.
Hora: 2/4 d’1 del migdia.
Lloc: carretera 141c al seu pas 
pel nucli urbà de Moià.
Víctima: veïna de Moià de 84 
anys.
Tipus d’accident: 
atropellament d’una vianant.

MOIÀ6

Dia: 26 de juliol de 2021.
Hora: les 16.55h de la tarda.
Lloc: punt quilomètric 72 de la 
C-17.
Víctima: veí de Sant Vicenç de 
Torelló de 74 anys.
Tipus d’accident: xoc frontal 
entre un cotxe i una furgoneta

MASIES DE V.3

Dia: 12 d’octubre.
Hora: 1/4 d’1 del migdia.
Lloc: camí forestal de 
Muntanyola a l’Estany.
Víctima: veí de Caldes de 
Montbui de 59 anys.
Tipus d’accident: sortida de via 
amb motocicleta.

MUNTANYOLA9

La fredor de 
les xifres dels 
d’accidents mortals
Manlleu Per valorar l’evolu-
ció dels accidents mortals de 
trànsit, institucions i mitjans 
de comunicació utilitzen les 
xifres, i en funció de si el 
número final puja o baixa se 
n’obtenen conclusions i ten-
dències. Les estadístiques, 
però, són fredes, i fins i tot 
hi ha casos que poc preci-
ses. És el cas d’aquest any a 
Osona: al Servei Català de 
Trànsit no li consta cap acci-
dent mortal a la recta de Vic 
a Manlleu entre el 19 i 20 de 
juny, tot i que una motorista 
hi va patir un accident, va 
quedar ferida crítica i va 
acabar perdent la vida poc 
després, però ja fora de la 
franja de seguiment que en 
fa Trànsit per incloure una 
víctima resultant d’un sinis-
tre a les seves estadístiques.

Accidents mortals a Osona i el Ripollès Balanç de víctimes dels últims anys

Font: EL 9 NOU

Osona El Ripollès

2001                                   2002                                  2003                                 2004                           2005                                  2006                                  2007               2008                                  2009                                  2010   2011                                   2012                                  2013                                 2014                             2015                                  2016                                   2017                2018                                   2019                                  2020     2021

2

5
4

7

4

5

7

26

11

24

17
19

7

18

3

9

5

1
2

1 1 0

5
6

11

5

12

4 4

7
8 9 8

12

5

2 2

7
5

7

0

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Flors i diversos objectes per recordar la jove que va morir en accident de trànsit a la recta de Vic   a Manlleu el passat mes de juny

de tot Catalunya, però les 
intervencions que s’han fet en 
el traçat en els darrers anys 
han fet disminuir el nombre 
de sinistres i la previsió és 
que vagi perdent llocs en la 
classificació, perquè serà més 
segura.

A Catalunya, el 2021 s’ha 
tancat amb un total de 135 
víctimes mortals a les car-
reteres, el que representa 
un 23% menys de víctimes 
respecte al 2019, quan en 
van ser 175. El 2020, se’n van 
haver de lamentar 105 tot i 

les restriccions de mobilitat. 
Lamiel posa l’accent “en un 
final d’any negre”, on s’han 
produït fins a 14 morts per 
accidents de trànsit en les 
últimes tres setmanes. El 
director del SCT explica un 
escenari que s’ha detectat en 

aquest temps de pandèmia, 
ja que quan hi ha restriccions 
“hi ha poca mobilitat i molta 
cautela al volant”, però tot 
seguit arriba “un moment de 
descompressió on es regis-
tren moltes víctimes”. Per 
aquest motiu fa una crida a 

circular sempre amb molta 
prudència. L’objectiu del SCT 
és minimitzar les víctimes 
mortals en accidents de tràn-
sit aquest 2022. Malaurada-
ment, el primer dia de l’any 
ja es va lamentar una mort a 
la carretera a l’Alt Urgell.

    PUBLICITAT Motor
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necessita cobrir lloc de treball 
de treballador/a social

Interessats presenteu currículum amb foto,
títol compulsat o resguard i còpia d’informe vida laboral 

a l’adreça de correu electrònic
lopezlx@centelles.cat

abans del dimecres 5 de gener 2022 a les 14.00 hores.

Requisits imprescindibles:
- Titulació: Diplomatura o Grau en Treball Social.

Experiència en l’àmbit residencial
o sociosanitari.

S’ofereix:
- Contracte laboral temporal de 12 mesos

a mitja jornada de dilluns a divendres.

Fundació Pública Municipal
C. Fortià Solà, 6 - Centelles · Tel. 93 881 00 26 · Fax 93 881 27 27
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El primer premi de la Grossa 
deixa 9 milions a Castellterçol 

Activaterçol va repartir 450 participacions del 72656, venut a l’estanc del carrer de Baix 
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Alba Bou, filla del propietari de l’estanc, obre una ampolla de cava entre veïns i representants d’Activaterçol

Castellterçol

Queralt Campàs

El primer premi de la Gros-
sa de Cap d’Any va caure 
íntegrament a Castellterçol, 
al Moianès. L’entitat sense 
ànim de lucre Activaterçol va 
ser l’encarregada de repartir 
un total de 9 milions d’euros 
a través de 450 paperetes, 
que van adquirir inicialment 
a l’estanc del carrer de Baix, 
número 13. El premi va sor-
tir cap a la 1 del migdia i de 
mica en mica la notícia es va 
anar escampant entre tots 
els veïns d’un poble de 2.400 
habitants que s’hi van acos-
tar per poder celebrar-ho. 

El número premiat va ser 
el 72656 i pel que fa a la 
retribució econòmica són 
200.000 euros per cada but-
lleta, el que suposa 20.000 
euros per a la majoria de 
gent que les va adquirir per 
un euro, en forma de parti-
cipacions, a l’entitat Activa-
terçol. El premi va quedar 
molt repartit però tot va 
caure a Castellterçol. “Jo tinc 
un número, la meva filla en 
té dos i una cunyada, tres”, 
comentava un dels premiats. 
“A mi m’han tocat 40.000 
euros que em serviran per 
tapar forats. Estava en núme-
ros vermells”, deia un altre.

Activaterçol és una enti-
tat que, durant tot l’any, es 
dedica a impulsar diverses 

activitats lúdiques, culturals 
i d’oci al municipi, com ara 
l’Activarium o la mostra de 
vins i caves de Castellterçol. 
En total realitzen entre 10 
i 12 activitats de tot tipus 
(teatre, festa major, expo-
sicions...) durant l’any, per 
dinamitzar tant la població 
com la comarca. “Avui és un 
dia per estar contents. Sabem 
que s’ha repartit molt dins 
el poble i ha tocat a gent a 
qui li convenia. Gent humil i 
obrera. Després de dos anys 
molt complicats és una ale-

Un número escollit personalment 
pel propietari de l’estanc
La seva filla va rebre la trucada de TV3 en plena excursió a la muntanya

Castellterçol

Q.C.

El número premiat va ser el 
72656, que va escollir per-
sonalment Josep Maria Bou, 
propietari de l’únic estanc 
que hi ha al poble, basant-se 
en els seus números prefe-
rits. “Jo els he donat la sort”, 
deia Bou, que al rebre la 
notícia es va quedar en xoc i 
li va costar unes hores assi-
milar-ho. 

Fa cinc anys que participen 
de la Grossa de Cap d’Any i 
és el primer cop que repar-
teix un premi tan important. 
“Som un estanc humil i fami-
liar i estem molt contents 
perquè el premi està molt 

repartit entre tot el poble 
i ajudarà molt a reactivar 
l’economia local”, afegia la 
seva filla Alba. Ella mateixa 
va ser qui va atendre una 
trucada de TV3 en directe 
des de dalt de la muntanya, 
molt pocs minuts després 
de saber-se la notícia. Bou 
havia quedat amb un grup de 
companys de feina, tots mes-
tres, per pujar a Collbaix, 
quan li van trucar. En aquell 
moment van intentar fer 
una connexió per Zoom, 
però ho van haver de des-
estimar perquè no hi havia 
bona cobertura. Just després 
va baixar corrents per agafar 
el cotxe i anar fins a l’estanc 
que l’ha vist créixer.

A l’arribar va deixar el cot-
xe al davant de l’estanc i va 
començar a celebrar-ho amb 
la resta del poble que s’hi 
havia reunit. 

Mentrestant la seva ger-
mana, Laia Bou, explicava 
que al saber la notícia havien 
tingut uns moments de dub-
te al pensar si ells mateixos 
havien comprat el número. 
“En un primer moment hem 
pensat que no havíem com-
prat el número”, explicava.

Aquest petit estanc va 
repartir alegria a cabassos 
tot fent història al poble. 
Tota la vida recordaran 
aquest dia i l’orgull de ser els 
responsables de millorar la 
vida de molts veïns.

nada d’aire fresc. Per molt 
que sigui un petit pessic els 
hi anirà perfecte i ajudarà a 
encarar l’any de l’esperança”, 
deia Marc Tantinyà, de l’enti-
tat, que no va parar de rebre 
trucades durant tot el mig-
dia. En la mateixa direcció, 
Joan Maria Pasca, tresorer de 
l’entitat, deia que pel poble 
“és molt significatiu perquè 
ha tocat a gent a qui li feia 
molta falta i podran tapar 
forats importants”. Tantinyà 
relatava així com havia rebut 
la notícia: “Estava a la bastida 

de l’obra i quan m’han trucat 
ho he deixat tot tal com esta-
va i he vingut corrents cap 
aquí”.

L’alcalde, Isaac Burgos, 
es mostrava molt satisfet 
“perquè que caigui un premi 
al poble sempre és una gran 
alegria, però que a més l’hagi 
venut una entitat encara ho 
és més perquè vol dir que 
s’escampa i queda repartit 
entre els veïns. I venint 
d’una entitat que es dedica a 
fer coses pel poble, encara és 
més satisfactori”. Alhora l’al-
calde va assegurar que ell no 

estava entre els afortunats 
perquè no havia adquirit cap 
butlleta.

Al principi al poble s’hi 
respirava incredulitat i a 
poc a poc desenes de veïns 
de Castellterçol van sortir al 
carrer per celebrar la bona 
notícia. Un grup de gent, de 
totes les edats, que va anar 
creixent a mesura que pas-
saven els minuts, es va anar 
desplaçant entre l’estanc i un 
bar proper situat a la plaça 
Doctor Fargas, per celebrar-
ho. Aquest anar i venir sumat 
a l’elevada presència de mit-
jans de comunicació va des-
embocar en una barreja de 
diverses emocions: eufòria, 
emoció, nervis, plors i curi-
ositat. Tampoc van faltar les 
ruixades de cava. De fet, se’n 
van arribar a obrir almenys 
cinc ampolles.

Dijous, rifa de Reis
Vic/Ripoll Dijous, la rifa 
de Reis completarà la tri-
pleta de sortejos d’aquestes 
festes. El sorteig començarà 
a les 12 del migdia amb 700 
milions d’euros en joc. El 
primer premi està valorat 
en 2 milions la sèrie; el 
segon, en 750.000 euros, i el 
tercer, 250.000. A més de la 
Grossa de divendres, Cam-
prodon va vendre una sèrie 
d’un cinquè de Nadal.  

Activaterçol va 
repartir-lo amb 
butlletes d’un 

euro, premiades 
amb 20.000 euros 
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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

Dilluns, 3 de gener de 20228 L’entrevista

Dolors Costa, davant de l’escola Pirineu

Campdevànol

Jordi Remolins

Com ha afectat la covid-19 
el mandat que tenia previst 
per Campdevànol?

Ha afectat a tots els ajun-
taments igual com a totes les 
administracions públiques 
en general. És un convidat 
que no ens esperàvem i que 
ha alterat la gestió diària de 
tots els ens. Això ha fet que 
hi hagués més treballadors 
de baixa, i ha alentit tasques 
que teníem previstes.

La massificació del Tor-
rent de la Cabana continua 
sent un problema pel muni-
cipi?

No. És un tema que s’ha 
ordenat. L’any passat, per 
culpa precisament de la 
covid, ja va passar-ho a ges-
tionar l’Ajuntament i no ens 
ha anat malament del tot. 
S’ha ordenat i estem con-
tents amb com s’ha gestionat 
la temporada. A més ens ha 
quedat un romanent econò-
mic positiu que servirà per 
incidir sobre l’entorn natural 
del Torrent.

En alguna ocasió s’ha vist 
gent dormint en hamaques 
penjades d’arbres del poble. 
Aquestes problemàtiques 
tenen solució?

Això té solució a llarg ter-
mini, perquè en breu no n’hi 
ha cap ni una. L’incivisme 
és complicat, ja sigui per la 
presència de gent dormint 
en hamaques penjades d’ar-
bres, ja sigui fent botellades 
darrere dels polígons, ja sigui 
llençant burilles de tabac 
a terra. De moment només 
podem intentar-ho per la via 

de la sanció. És una lluita que 
compartim tots els ajunta-
ments. En el cas dels residus 
i els contenidors és on es fa 
més evident, perquè ja estem 
farts de repetir per totes les 

vies possibles que no es llan-
cin trastos fora de les dates 
acordades, però tot i això ens 
n’hi troben contínuament. 
Costa molt resoldre-ho, i a 
més hi ha la problemàtica 
associada que encara que els 
incívics siguin en realitat 
molt pocs el soroll que fan és 
molt gran.

Tenint càmpings i capa-
citat hotelera, li fa por que 
la imatge que es tingui de 
Campdevànol estigui distor-

sionada a causa del turisme 
dels gorgs?

De moment és un 
tema bastant ordenat. 
Campdevànol no s’havia con-
siderat mai com un municipi 
turístic, però ara ja és un 
sector que comença a compe-
tir amb la indústria gràcies 
a hotels, càmpings o masies 
de turisme rural. D’ara enda-
vant s’hi sumarà també el 
bike park, que portarà molt 
més turisme. I caldrà veure 
com cal resoldre les necessi-
tats que vagin sorgint.

Què suposarà enllaçar 
la via verda de Ripoll amb 
Campdevànol?

Serà un gran avenç per al 
turisme de la comarca i tam-
bé per al de Campdevànol. 
Es tracta d’un turisme que 
cada vegada està esdevenint 
més present. Abans, a l’estiu 
tothom anava a la platja, però 
ara cada vegada hi ha més 
turisme d’interior i de mun-
tanya. El fet d’enllaçar Piri-
neu amb Costa Brava portarà 
molta afluència de públic.

La ubicació final del bike 
park ha estat un regal ines-
perat per Campdevànol?

Espero que així sigui. De 
tota manera les previsions 
són molt bones i la campa-
nya sembla molt seriosa. 
S’han reunit un pilot de 
vegades amb l’Ajuntament i 
amb tothom qui s’ha volgut 
asseure amb ells per plan-
tejar-los dubtes. Sabem que 
hi ha una part de la població 
que no s’ho acaba de creu-
re. A mi em sembla que el 
Ripollès és una comarca que 
mai ens l’hem creguda del 
tot, poc cohesionada turísti-
cament, i dividida entre les 
dues valls i la resta del ter-
ritori. Aquest nou concepte 
que se’ns posa sobre la taula 
haurà de servir per potenciar 
encara més el Baix Ripollès, 
que fins fa un temps gairebé 
no existia en l’àmbit turístic. 
Entre les vies verdes i el bike 
park tindrem una imatge de 
la comarca molt més homo-
gènia i unida.

“En cas de presentar-me 
a la reelecció tinc clar 
que ho faré amb una 
llista independent”
Entrevista a Dolors Costa, alcaldessa de Campdevànol (JxCat)

“Estem contents 
de la gestió de 
la temporada 

al Torrent de la 
Cabana”

“Encara que els 
incívics siguin 

en realitat molt 
pocs, el soroll que 
fan és molt gran”

“Entre les vies 
verdes i el ‘bike 
park’ tindrem 

una comarca més 
unida”

Dolors Costa es va estrenar com a 
alcaldessa de Campdevànol l’any 
2019. En aquesta entrevista, re-
passa temes d’actualitat munici-

pal, però també parla sense pèls 
a la llengua dels partits polítics o 
els motius pels quals no ha avan-
çat el procés independentista.

Què ha de fer 
Campdevànol per treure 
el màxim partit possible al 
bike park?

Intentar ser el màxim de 
present en totes les possibi-
litats que s’obriran a partir 
d’ara. I tot plegat implica 
habilitar nous aparcaments, 
allotjament, restauració, res-
pondre a les necessitats que 
tinguin els visitants… Això 
no es pot fer en un any o en 
dos, sinó que serà a més llarg 
termini.

S’estan entenent bé amb 
l’equip de govern de Ripoll 
a l’hora de compartir siner-
gies i estratègies?

Molt bé. De fet, ens hem 
reunit sovint i fins i tot hem 
demanat alguna subvenció 
relacionada amb el projecte. 
La relació ha estat estreta.

L’Hospital de 
Campdevànol té un proble-
ma de fuga d’especialitats?

No té cap problema l’Hos-
pital de Campdevànol en 
concret, sinó la sanitat públi-
ca en general.

El Ripollès Existeix va 
denunciar al Departament 
de Salut que s’han deri-
vat parts cap a l’Hospital 
d’Olot…

Quan es fan acusacions 
s’han d’aportar proves. No es 
pot dir qualsevol cosa sense 
unes dades. Qui llança una 
afirmació hauria de tenir-
ho molt clar. La plataforma 
denuncia la pèrdua de ser-
veis, però, en canvi, l’Hospi-

tal n’ha guanyat moltíssims 
des de l’any 2000. El que no 
negaré i hi estic totalment 
d’acord és que en general 
la sanitat pública té un pro-
blema molt greu. Arran de 
la covid ha quedat molt més 
patent. Tanmateix, es tracta 
d’un afer estructural de país, 
amb uns polítics que podrien 
fer-hi alguna cosa més. Sense 
anar més lluny s’han dedicat 
més recursos dels pressupos-
tos de l’Estat a Defensa que 
no pas a Sanitat. Penso que 
s’hi haurien de dedicar molts 
més diners, perquè és un dels 
pilars de la nostra societat, 
juntament amb l’ensenya-
ment i la recerca. Si això 
els polítics no ho tenen en 
compte, des de l’administra-
ció local ja podem anar fent i 
dient, que no servirà absolu-
tament per a res.

Amb la nova direcció de 
Comforsa s’ha reconduït la 
relació amb l’Ajuntament?

Sí, tenim molt bona relació 
amb la nova direcció. En el 
futur tenim algun projecte 
conjunt a realitzar, pel qual 
ja ens estem reunint per 
tirar-ho endavant.

La Biennal del Metall té la 
continuïtat assegurada?

Mentre jo sigui alcaldessa 
puc dir que sí. Hem de donar 
més importància a les coses 
que realment en tenen. No 
tot ha de ser exclusivament 
el romànic. Campdevànol 
ha viscut tradicionalment 
de la metal·lúrgia i aquesta 

“L’Hospital de 
Campdevànol ha 

guanyat molts 
serveis des de 

l’any 2000”
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Dolors Costa, davant de l’escola Pirineu

mirada al passat cal tornar-la 
al present perquè les noves 
generacions entenguin d’on 
venen i cap on van. Això és 
clau ni que sigui per conside-
ració amb els nostres avant-
passats.

Dolors Costa té intenció 
de presentar-se a la reelec-
ció el 2023, d’aquí a un any 
i escaig?

No en tinc ni idea. La fei-
na és feixuga i encara ho ha 
estat més amb el tema de la 
covid, o amb els mesos que 
vam estar sense secretari. 
Els requeriments de l’admi-
nistració electrònica han fet 
també que els funcionaris 
s’hagin hagut d’adaptar a un 
nou sistema de treballar. És 
un canvi total. L’Ajuntament 
d’ara mateix no té res a veure 
amb el de fa deu anys. Tot 
plegat fa que de vegades 
pensi que no em tornaré a 
presentar, però també hi ha 
altres circumstàncies que em 
donen forces per tirar enda-
vant. Ara mateix només puc 
dir que és un interrogant.

Sota quin paraigua polític 
ho farà?

El que sí que podria asse-
gurar és que si em torno a 
presentar no serà per cap 
partit polític. He deixat de 
creure en els partits i en cas 
que opti a la reelecció serà 
amb una llista independent. 
Però vull tenir la llibertat de 
no dependre d’un sou polític, 

i poder dir sempre el que 
penso.

Està decebuda amb el seu 
predecessor en el càrrec, 
Joan Manso?

La relació es va trencar, 
això ho sap tothom. I sí que 
em sento decebuda.

Sembla que Junts fa 
temps que ja està buscant 
candidats per presentar-se a 

les futures eleccions muni-
cipals a Campdevànol.

Sí. El meu predecessor està 
buscant persones que fins i 
tot estan en la nostra llista 
actual, però també sembla 
que trobar candidats a for-
mar part de les candidatures 
serà molt complicat. La gent 
vol el menor nombre de pro-
blemes possibles, i per ficar-
se avui dia en política cal ser 
molt resilient o molt atrevit.

El panorama polític actu-
al s’assembla al de fa dues 
o tres dècades encara que 
molts partits segueixin sent 
els mateixos que aleshores?

En l’àmbit polític estem 
igual que estàvem fa vint o 
trenta anys. Tenim exacta-
ment el mateix. Quan tots 
anàvem amb el lliri a la mà 
pensant que tindríem la 
independència, i a mi em va 
costar, però també m’ho vaig 
acabar creient, no érem cons-
cients que el gran problema 
del nostre país són en rea-
litat els polítics que tenim. 
Poden fer amb nosaltres els 
que els vingui de gust, des de 
Madrid, des del poder judici-
al, o des dels poders polítics, 
perquè no hem avançat en 
absolut. Es pot veure en el 
tema autonòmic o en l’aspec-
te lingüístic. En el moment 
que vulguin ens poden 
tornar a aplicar un 155. Ni 
nosaltres ni els nostres nets 
no veurem la independència.

“Vull tenir la 
llibertat de no 
dependre d’un 

sou polític i poder 
dir el que penso”

“Sí que em sento 
decebuda amb 

Joan Manso. 
La relació es va 

trencar”

“No veurem la 
independència 
de Catalunya ni 
nosaltres ni els 
nostres nets”
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Manolo Navarro
i Rodríguez

1967 - 2021
Resident al Centre Riudeperes

D.E.P.

El nostre condol a la família, amics i companys.

Manlleu, gener de 2022

Cremen dos cotxes al carrer  
en menys de 48 hores a Manlleu 
En les dues nits també es van registrar dos incendis a contenidors

Els dos vehicles calcinats en dos punts diferents de Manlleu

Manlleu

EL 9 NOU

Els Bombers van haver de 
fer fins a quatre interven-
cions en menys de 48 hores 
en diversos punts de la via 
pública de Manlleu per tal 
d’apagar incendis a conte-
nidors i vehicles aparcats al 
carrer. El primer dels avisos 
es va produir a 2/4 de 2 de la 
matinada de divendres, entre 
el carrer de Doña Blanca i el 
carrer Gremi dels Tonis, on 
el cos d’emergències va apa-

gar un contenidor que estava 
en flames. 

Una hora més tard, l’avís es 
va traslladar al carrer Pintor 
Guàrdia, on un vehicle que 
estava aparcat al carrer va 
quedar totalment calcinat. 
En aquest cas, la persona 
afectada ha explicat a EL 
9 NOU que ha presentat 
denúncia als Mossos d’Es-
quadra per tal que s’investi-
gui qui el va provocar i se’ls 
demani responsabilitats.

Els Bombers van haver de 
tornar a Manlleu la matina-

da d’aquest diumenge per 
intervenir en dos altres suc-
cessos a la via pública: cap a 
les 3.20h de la nit van rebre 
l’avís d’un cotxe que s’esta-
va cremant a l’aparcament 
del carrer Torrent Magí. El 
vehicle va quedar del tot cal-
cinat i les flames també van 
afectar tres cotxes més de la 
zona. Finalment, quan falta-
ven cinc minuts per a les 4 de 
la matinada els Bombers es 
van desplaçar fins al carrer 
del Ter per apagar un conte-
nidor que cremava.  

Es dispara el 
percentatge de 
positius a Osona 
i el Ripollès

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

La combinació de l’augment 
de proves diagnòstiques amb 
una major transmissió de la 
malaltia i la prioritat de fer-
les a persones amb símptomes 
ha fet que aquesta última 
setmana el percentatge de 
PCR i testos d’antígens (TAR) 
positius s’hagi disparat a Oso-
na i el Ripollès. Amb dades 
tancades al dia 29 de desem-
bre, la xifra era del 32,6% 
a Osona, més del doble que 
l’última setmana –del 16 al 22 
de desembre–, quan era del 
15,1%. Al Ripollès s’ha passat 
del 16,1% al 16,9% actual. Al 
global de Catalunya el percen-
tatge de positius detectats per 
PCR o TAR se situa en el 25%.

Aquestes últimes setmanes 
s’ha assolit la xifra més alta 
de risc de rebrot tant a Oso-
na (6.591) com al Ripollès 
(5.092). Malgrat les dades 
desbocades i la presència de 
molts positius en la societat, 
la situació als hospitals és 
estable i la saturació s’ha dei-
xat notar principalment als 
CAP per casos lleus. 

Cap d’any 
sense incidents 
remarcables a Osona 
i el Ripollès

Vic/Ripoll En la línia del que 
va passar a Catalunya, a Oso-
na i el Ripollès no es van pro-
duir incidents remarcables 
durant la nit de Cap d’Any, 
i la població va complir de 
manera majoritària les limi-
tacions de trobades socials a 
10 persones i l’horari del toc 
de queda. Interior no ha faci-
litat dades d’incidències per 
comarques, i en el global de 
Catalunya es va haver d’in-
tervenir en 25 festes il·legals.

Afectacions a l’R3  
a causa de les baixes 
per covid-19 entre 
els maquinistes

Vic/Ripoll La cinquantena 
de baixes per covid-19 que 
estan afectant els maqui-
nistes de tren de Renfe han 
obligat en els últims dies a 
reformular alguns serveis. 
En el cas de l’R3, el trajecte 
que sortia aquest diumen-
ge a les 13.44h de la Tor de 
Querol en direcció a Vic es 
va haver de fer per carrete-
ra fins a la capital d’Osona. 
Renfe ha explicat que intenta 
minimitzar els efectes, però 
recorda que no es fàcil subs-
tituir els maquinistes.

Cremen 2.500 metres 
quadrats de bosc  
a Centelles
Centelles Aquest dissabte 
cap a 1/4 de 6 de la tarda els 
Bombers van rebre l’avís que 
s’estava produint un incendi 
en una zona boscosa a la fal-
da del Puigsagordi, a Cente-
lles. Fins aquest punt s’hi van 
desplaçar sis dotacions de 
Bombers, que hi van treba-
llar durant unes tres hores. 
Diumenge al matí hi van tor-
nar per remullar la zona. En 
total es van cremar uns 2.500 
metres quadrats de bosc.

Rescaten una noia 
ferida entre el cim de 
Matagalls i Collformic
El Brull Els Bombers van 
haver de rescatar aquest dis-
sabte a la tarda una noia que 
havia patit una caiguda men-
tre baixava del cim de Mata-
galls en direcció a Collformic. 
La jove va patir una luxació 
a la cama i li era impossible 
continuar la marxa. Els Bom-
bers van portar la ferida amb 
una llitera fins a un punt on 
podien arribar els vehicles i 
va ser traslladada a l’Hospital 
Universitari de Vic.

Montserrat Ricart
i Pérez

Ha mort cristianament el dia 31 de desembre, a l’edat de 88 anys.

A.C.S.

Els seus germans, Joan ( ) i Pilar, Rosa i Antonio ( ), i Bernat; 
nebots, Montse, M. Dolors i Jaume, Núria i Pep, Santi i Mireia, 
Montse, Jordi, Anna i Miquel; renebots, Mònica, Judit, Èric, 
Arnau, Aina, Gorka i Pep; cosins i tota la família, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres 
oracions.
Se celebraran les exèquies aquest dilluns, 3 de gener, a les 10 del 
matí, a l’església parroquial de la Divina Pastora de Vic.
L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit.

Vic, gener de 2022

Nou desfibril·lador 
públic a l’Horta 
Vermella de Vic

Vic Des d’aquest desem-
bre Vic disposa d’un nou 
desfibril·lador públic que 
s’ha instal·lat a l’entrada de 
l’escola bressol del barri de 
l’Horta Vermella. De fet, es 
tracta d’un canvi d’ubicació 
amb l’objectiu que qualsevol 
punt de la ciutat tingui un 
desfibril·lador a cinc minuts a 
peu. Distribuïts per la capital 
d’Osona hi ha una quinzena 
d’aquests aparells, i l’Ajunta-
ment fa de manera periòdica 
formacions perquè la ciutada-
nia els sàpiga fer funcionar.
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Una sala per ‘despertar’ els sentits,  
a Can Planoles de Roda

Roda de Ter La residència Can Planoles de Roda de Ter 
disposa des de la tardor d’una sala Snoezelen (a la foto) 
que té com a objectiu “despertar els sentits” de les persones 
amb demència i/o trastorns de conducta. A dins hi ha tota 
mena d’elements tàctils, auditius, olfactius o vibratoris que  
s’està demostrant que generen múltiples beneficis, com ara 
augmentar el confort i la coordinació i actuar de revulsiu 
contra l’ansietat, l’estrès o els síndromes depressius. Des 
del centre destaquen que això permet disminuir el trac-
tament amb pastilles i la necessitat de fer servir eines de 
contenció mecànica. La iniciativa va sorgir de la terapeuta 
ocupacional (Marta Muniesa), l’educadora social (Irene 
Sellés) i la fisioterapeuta (Gemma Arimany) de la residèn-
cia i ha estat possible gràcies a una aportació econòmica 
de CaixaBank. La voluntat és atendre la persona des d’una 
visió holística i personalitzada i, en definitiva, promoure 
des d’un envelliment actiu fins a més qualitat de vida o una 
major socialització. 

El primer nadó de l’any 
a Osona es fa esperar 
fins al dia 2 de gener  
És la vigatana Maria Leiny Rodríguez Morales

C
H

V

Judith Morales, amb la seva filla en braços, durant la visita institucional del Consorci Hospitalari de Vic

Pel que fa a Catalunya, el 
primer nadó del 2022 va ser 
l’Alexa, que va néixer quan 
passaven pocs segons de 
la mitjanit. De fet, segons 

expliquen des de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, 
la nena va arribar al món 
amb la segona campanada. 
Pel que fa a la Catalunya 

Central, el primer naixement 
es va produir a l’Hospital 
Universitari d’Igualada quan 
passaven 14 minuts de les 12 
de la nit.  

Vic

EL 9 NOU

El primer nadó de l’any a 
Osona va permetre als seus 
pares i familiars menjar-se 
el raïm i celebrar el pas cap 
al 2022 amb tota la tranquil-
litat del món, perquè de fet 
no va arribar fins al dia 2. 
Es tracta de Maria Leiny 
Rodríguez Morales, nascuda 
aquest diumenge a 3/4 de 12 
del migdia a l’Hospital Uni-
versitari de Vic. Va arribar 
al món a través d’un part per 
via vaginal sense complica-
cions, i va pesar tres quilos 

i 400 grams. La Maria Leiny 
és la segona filla de Judith 
Morales Majuelos i Lenin 
Rodríguez Muñoz, tots dos 
veïns de Vic. La parella va 
ingressar al centre hospita-
lari a primera hora del matí 
d’aquest diumenge per dur 
a terme un part induït. En 
les primeres hores de vida 
del nadó, la família va rebre 
la visita institucional dels 
representants del Consorci 
Hospitalari de Vic. 

En el moment de tancar 
aquesta edició encara no 
s’havia comunicat l’arribada 
del primer nadó del Ripollès. 
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DiLLUNs 3 de gener A LES 17:30

Cercavila des de la plaça Ajuntament fins a la 

Sala Eudald Graells (pg. de Sant Joan, 1) 

on la Cartera de SSMM rebrà a tots els infants 

que desitgin portar les seves cartes.

L’entrada serà esglaonada i 

caldrà respectar les bombolles de convivència

cartera Reial

Arribada per la ctra. de Barcelona a partir de les 6 de la tarda
Recorregut: ctra. Barcelona, pg. Ragull, c. Macià Bonaplata, ctra. d’Olot, c. Indústria, c. Tarragona,

c. Progrés, c. Macià Bonaplata, pl. Gran, pl. Sant Eudald, c. Sant Pere i plaça Abat Oliba.
*Durant la Cavalcada cal portar la mascareta i evitar aglomeracions.

  Un cop a la plaça Abat Oliba, Ses Majestats els Reis Mags
  s’encaminaran al claustre del Monestir de  
  Santa Maria, on faran la rebuda de cartes.
 Accés per la Sala Abat Senjust (plaça Ajuntament, 3)
 Mascareta obligatòria per a entrar al recinte
 Mantenir les distàncies entre diferents grups bombolla
 Cal fer reserva prèvia a www.ripoll.cat

RIPOLL, DimECREs 5 de gener de 2022

CAVALCada
de Reis

Organitza:

Ajuntament de Ripoll
Comissió per a la Cavalcada dels Reis

Agraïments:
La comissió agraeix 
la col·laboració a 
totes les persones, 
empreses i entitats que 
participen d’alguna 
forma en la Cavalcada.

Ja està tot a punt per viure la 
nit més màgica de l’any, la de 
Reis. Ara fa un any, les mesu-
res que va imposar llavors el 
Procicat van afectar de ple les 
cavalcades dels Reis d’Ori-
ent. La majoria de municipis 
les van haver de suspendre, i 
només alguns es van empescar 
fórmules imaginatives per 
poder viure, d’alguna manera 
o altra, la rebuda més espe-
rada per la quitxalla. Aquest 
any, i malgrat el nou repunt de 
la pandèmia, les restriccions 
són més laxes i els ajunta-
ments han pogut programar 
les tradicionals rues. Això sí, 
en la majoria de casos s’han 
aplicat mesures per evitar al 
màxim les aglomeracions, com 
l’allargament del seguici, la 
circulació de les carrosses pels 
carrers més amples o l’elimi-
nació del contacte directe amb 
Ses Majestats. 

Tornen les cavalcades de Reis
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Per a més informació: www.centelles.cat

LA MÀGIA ALS HORTS
DEL PALAU

Reis d’Orient 2021                             #CentellesésMàgia

2, 3 i 4 de gener: CaMpaMent i CaRteR Reial de 16 a 19.30
la Màgia del tuRó del puigsagORdi de 19 a 21.00

5 de gener
CaRRegada de Regals
de 16.30 a 17.15

CavalCada de Reis
arribada a les 18.00 al passeig
Recorregut: passeig, c. nou, c. socós, av. 
Rodolf Batlle, c. girona, c. st. Jaume, c. 
Mare de déu de Montserrat, c. palau dels 
Comtes.

si hi ha algun infant malalt els Reis el 
podran visitar a casa. Cal apuntar-se a 
l’ajuntament (93 881 03 75).

www.ajsantquirze.cat

Cavalcada de Reis
2022 a Taradell

Amb motiu de la COVID-19, es proposa un recorregut llarg per evitar
desplaçaments i aglomeracions. En aquest díptic trobareu el punt
assignat on us heu de desplaçar per veure la cavalcada (segons el
vostre domicili) i l'hora aproximada . Us demanem respectar al màxim
els punts i horaris assignats per evitar concentracions de gent.

Els infants empadronats a Taradell hauran rebut a casa els tiquets
indicant el punt on s'ha de recollir el regal, que també trobareu en
aquest díptic. No es pot anar a un punt diferent. Podeu consultar el
mapa de punts a taradell.cat/reis.

Participa al concurs d'Instagram amb els hashtags #JoVaigAmb
AtxaDeBarballo i #ReisTaradell22. Consulta les bases a la web
taradell.cat/reis.

L'adoració i la recepció dels Reis per part de les autoritats municipals i
el discurs de Ses Majestats es podrà seguir a les 20:45h en vídeo a la
web taradell.cat/reis, a les xarxes socials de l'Ajuntament o per Ràdio
Taradell (107.7 FM).

Dimecres, 5 de gener A partir de les 6

Ja tens l'atxa de barballó?

Sant Julià de Vilatorta
dimecres, 5 de gener de 2022, de 18.30 a 22.00
Els Reis de l’Orient arribaran a Sant Julià de Vilatorta
amb les seves magnífiques carrosses acompanyats
d’un nombrós seguici de patges teiers, fanalers, llumeners,
estendards, assistents, etc.

La comitiva entrarà per la carretera de Vilalleons,
l’avinguda de Montserrat, el carrer de Núria,
la plaça de l’U d’Octubre i el carrer Sant Roc.
Des d’aquí faran a peu el tram de passeig entre el camp
de futbol i la pista esportiva per pujar les escales de l’ermita
de Sant Roc i fer l’ofrena al pessebre vivent.
La recepció es farà al pavelló, on els Reis saludaran el poble
i repartiran un dolç present a tota la mainada i s’hi podran fer una foto.

Per fer més lluïda i viva la cavalcada, Ses Majestats els
Reis de l’Orient demanen que el poble els rebi amb les
tradicionals i oloroses atxes de barballó.

Cavalcada de Reis

destí del bon gust
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Tornen les cavalcades de Reis
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Després de la dràstica reduc-
ció dels accidents de trànsit 
mortals a Osona un cop exe-
cutades les obres de desdo-
blament de l’Eix Transversal 
i de la C-17 entre Vic i Ripoll, 
el nombre de víctimes s’ha 
estancat en la darrera dècada 
i no s’aconsegueix abaixar la 
xifra de morts. Aquest 2021 
han perdut la vida set per-
sones en accident de trànsit 
a les carreteres d’Osona; al 
Moianès, dues, i al Ripollès 
no se n’ha registrat cap. La 
xifra de víctimes mortals a 
les carreteres osonenques és 
la mateixa que hi ha hagut 

de mitjana en els últims 
cinc anys. S’ha estancat la 
tendència a la reducció de 
morts en accident de trànsit 
que s’havia produït en els 
anys anteriors. La carretera 
que més preocupa en aquests 
moments és el tram osonenc 
de l’eix Vic-Olot, la C-37, que 
passa pels municipis de Man-
lleu i Torelló. És una via que 

registra un trànsit de 8.659 
vehicles diaris de mitjana i 
sovint s’hi circula amb excés 
de velocitat per la falsa sen-
sació de seguretat que atorga 
una carretera nova i amb un 
tram llarg en línia recta. El 
fet que no hi hagi mitjana de 
separació fa que en cas d’una 
distracció del conductor hi 
pugui haver topades frontals 

amb conseqüències molt 
greus. Aquest any hi han 
perdut la vida dues persones 
en accidents amb aquestes 
característiques. És el mateix 
problema que tenia l’Eix 
Transversal abans del seu 
desdoblament. Quan es van 
executar les obres per fer 
dos carrils per cada sentit de 
circulació i una mitjana de 

separació, el nombre de sinis-
tres greus va baixar en picat. 
Conscients que en aquest 
moment no és viable cap 
ampliació de carrils a la via i 
que els controls de velocitat 
són només un pedaç, caldria 
instal·lar una separació física 
entre els dos sentits de circu-
lació per evitar aquestes pos-
sibles topades frontals. Quan 
un problema es veu tan clar 
i la solució també, l’adminis-
tració hauria de ser capaç de 
donar una resposta ràpida. 
Parlant de risc d’accident i de 
víctimes mortals, segur que 
és fàcil trobar els consensos 
necessaris per prioritzar par-
tides pressupostàries.

Dos epistolaris de Joan Coromines 
amb Antoni Badia Margarit i Joan Sales

La necessitat de reduir la 
sinistralitat a les carreteres

El 3 de setembre de 1949 Joan 
Sales (1912-1983) escrivia en una 
carta al seu amic, el lingüista emi-
nent Joan Coromines: “És perquè 

tinc fe que d’això nostre se’n pot fer una nació (un 
altre error dels catalanistes era creure que ja ho 
era), o sigui, un organisme social dotat d’Exèrcit, 
Església, Universitat i Estat propis, que continuo 
essent nacionalista, i més nacionalista que mai”. 
Trobar una afirmació com aquesta escrita en una 
carta l’any 1949, és a dir, en uns anys de negra 

postguerra i en plena duresa de la dictadura fran-
quista, durant la prohibició rigorosa de la llengua 
i cultura catalanes, impressiona per la seva moder-
nitat i la seva convicció. 

“És com si viatgéssim a través d’un túnel”, diu 
Sales a Coromines en una altra carta referint-se 
a l’època que els ha tocat viure. Joan Sales havia 
estat comunista durant la seva joventut, però el 
que va veure al front d’Aragó, especialment per 
part de les columnes anarquistes contra mones-
tirs, esglésies i clergat, el va fer evolucionar fins 
a convertir-se al catolicisme durant l’exili ameri-
cà. Però l’afirmació la feia ja tornat a Catalunya 
i, si algú interceptava la carta (els censors obrien 
les cartes habitualment a l’època), una afirmació 

com aquella li podia suposar presó. Joan Sales fou, 
a més, l’editor de La plaça del Diamant de Mer-
cè Rodoreda, de Bearn o La sala de les nines de 
Llorenç Villalonga i de K. L. Reich d’Amat Pinie-
lla. Com a editor finançà l’edició d’aquestes grans 
novel·les en plena postguerra fent el porta a por-
ta per trobar subscriptors per al Club Editor. Qui 
feia aquesta feina de comercial no era només un 
comercial, també fou l’autor d’una de les millors 
novel·les de mitjan segle XX sobre la Guerra Civil: 
Incerta glòria (1956). L’afirmació també crida 
l’atenció perquè entén el concepte de nació de 
manera dinàmica, com una cosa en construcció 

Josep Francesc Delgado  
Escriptor
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D’esquerra a dreta. el lingüista Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), l’escriptor Joan Sales i Vallès (1912-1983) i el filòleg Antoni Maria Badia i Margarit (1920-2014)

(Continua a la pàgina 15)

De dilluns a divendres, 20.30h
Presenta: Natàlia Peix

Tota l’actualitat d’Osona de forma 
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permanent i no com una imatge fixa, que és el que 
tendeixen a projectar els nacionalismes ultrats.

Joan Sales es cartejava amb Joan Coromines 
(1905-1997) perquè feia excursions de recollida 
lexicogràfica per al filòleg. Joan Coromines publi-
cà el Diccionario crítico etimológico de la lengua 
castellana (1954-1957), que li va donar fama inter-
nacional, però també fou l’autor del Dicciona-
ri etimològic i complementari de la llengua cata-
lana (1980-1991) i de l’Onomasticon Cataloniae 
(1931-1994). Es trobava exiliat. Feia de professor 
a la universitat de Chicago, i des dels Estats Units 
no sempre podia sentir les veus que necessitava 
recollir per als seus diccionaris. Estem parlant de 
no pocs milers de pàgines escrites per un filòleg 
que no dubtava de treballar 14 hores al dia. El dic-
cionari etimològic del català, que va haver d’es-
perar molts més anys que el del castellà, el dobla 
en extensió; fou el regal del filòleg a la comunitat 
catalanoparlant, un regal generós que va ocupar 
tot el seu lleure de jubilat. Joan Sales li va fer de 
corrector d’alguns volums. Considerava el diccio-
nari “un poema de la llengua”.

Foren uns quants els qui, per sort, van ajudar el 
filòleg. I entre aquests hi trobem Antoni Maria 
Badia i Margarit (1920-2014), de qui també 
tenim un epistolari amb Coromines. Catedràtic 
de Gramàtica Històrica i rector de la Universitat 
de Barcelona des de 1978, Antoni Maria Badia i 
Margarit sentia un profund respecte per Coromi-
nes. Si en el cas de Sales i del mateix Coromines 
ens trobem amb intel·lectuals d’un gran tempera-
ment i d’una franquesa directa, en Badia i Marga-
rit trobem un home d’educació elegant i una gran 
capacitat d’organització i de posar d’acord gent 
de tendències diferents. Aquest sentit de l’edu-
cació exquisit i delicat de Badia i Margarit plana 

per totes les cartes que adreça a Coromines, a qui 
hauria volgut tenir de mestre si l’exili no l’hagués 
allunyat del país. Per això aprofita qualsevol avi-
nentesa per fer-li agafar l’avió quan Coromines ja 
té cobertura com a ciutadà dels Estats Units. Fou 
gràcies a Badia i Margarit que més d’una vegada 
veiem Coromines als congressos de lingüística 
de la postguerra on el rector sacrificava hores en 
tasques organitzatives interminables. Resseguir 
l’epistolari entre tots dos dona una idea de com 
la lingüística catalana maldava per mantenir els 
seus estudis en un règim que sempre la va perse-
guir. Coromines no va dubtar més d’una vegada a 

denunciar la prohibició que la dictadura feia del 
català en tots els àmbits.

Hi ha aspectes commovedors dels dos epistola-
ris perquè alhora resulten exemplars. Joan Coro-
mines va sufragar durant els anys de la postguerra 
l’edició de les obres del seu pare, un dels nostres 
intel·lectuals importants d’abans de la Guerra 
Civil… Els tres intel·lectuals no van dubtar mai a 
sacrificar-se personalment per mantenir la llengua 
catalana i la seva literatura quan tot hi anava en 
contra. Sales va passar els seus darrers anys com 
a corrector perquè, com a editor, no havia pogut 
arribar a cotitzar la seguretat social i corria el risc 

d’una vellesa sense recursos. Badia i Margarit es 
va prodigar incansablement en el magisteri de la 
llengua catalana. Coromines va haver d’esperar a 
la seva jubilació per redactar l’Onomasticon Cata-
loniae i el Diccionari etimològic i complementari 
de la llengua catalana.

UNA RAJOLA DE XOCOLATA 

El poeta i filòleg Carles Duarte també va ajudar 
Joan Coromines en la redacció d’alguns volums 
del diccionari etimològic. M’explicava fa uns anys 
que plegava a la tarda de la feina i anava fins a 
Pineda de Mar, on residia Coromines. Comença-
ven a treballar cap al vespre perquè Coromines 
era d’activitat més aviat nocturna. Quan tocaven 
les 12 de la nit, Carles Duarte, llevat des de pri-
mera hora del matí, notava el cansament. Joan 
Coromines aleshores parava i li oferia una rajola 
de xocolata Suchard perquè recuperés forces i tots 
dos la compartien. Després de la llaminadura s’hi 
tornaven a posar fins a la matinada. Qui no s’ha 
sentit temptat per la xocolata quan acusa l’esforç i 
el cansament, oi? Puc imaginar-me les dues ments 
dels filòlegs nodrint-se amb la xocolata sota el 
paraigua de llum tènue d’una mitja lluna abans de 
tornar-s’hi a posar, mentre la gent de Pineda dor-
mia i tot romania en silenci.

Quan hom pensa en tantes hores de treball 
esmerçades s’adona que la cultura d’aquest país 
s’ha fet amb la suma callada d’enormes esforços 
individuals. Segurament, sense la capacitat de tre-
ball, la tenacitat i l’esperit de sacrifici de molts 
d’aquests talents no seríem on som. I, com que 
no sempre l’esforç intel·lectual té la seva recom-
pensa, però en aquests casos els resultats són evi-
dents, aquella rajola de xocolata que es menjaven 
sota la lluna adquireix una dimensió que la sobre-
passa i la fa més dolça.

us desitgem 
bon any 2022!

residència dels munts

Plaça Nova , 1          SaNt boi de lluçaNèS         93 857 80 56
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El nostre tió de Nadal és una tradició 
que té més de 2.000 anys d’antiguitat. 
El tió és més antic que el Pare Noel, 

Sant Nicolau o l’arbre de Nadal. La tradició del tió 
és pagana, se celebrava durant el solstici d’hivern i, 
entre altres coses, simbolitzava el renaixement de 
la natura. El tió, al principi, no era altra cosa que un 
tronc que cremava a la llar de foc i donava béns tan 
preciosos com la calor i la llum. Va ser el cristianis-
me el que, posteriorment, va establir el naixement 
de Jesús en aquestes dates i va cristianitzar, d’algu-
na manera, el culte al tió.

Generalment es posava el tió al foc i se’l feia 
cagar. Ara ja no es crema el tió, sinó que tan sols 
se l’escalfa i se l’obliga a cagar repetidament a for-
ça de cops de bastó acompanyats de la cançó del 
Caga tió. Se li sol posar una barretina al cap i una 
cara somrient a la secció anterior que han pintat les 
criatures que ja han perdut la innocència. El sos-
tenen diverses potes; dues si és comprat i més si 
prové d’un tronc amb branques. El tió mai no caga 
objectes grans, aquests els porten els Reis d’Orient, 
sinó petits obsequis com neules i torrons. Segons la 
comarca, caga figues seques i quan ja està exhaurit 
i deixa de cagar treu arengades salades, alls, cebes 
o es pixa a terra. D’aquí la lletra de la cançó: “No 
caguis arengades, que són salades, / caga torrons, 
que són més bons”. En els darrers temps la figura 
del tió s’ha banalitzat, per aquest motiu cal que 
mantinguem vius els valors que sempre l’han carac-
teritzat: fertilitat, prosperitat, generositat i família. 

Per a nosaltres, que som terra rica en tradicions, 
el tió n’és una molt especial que no la trobem enlloc 
més, és ben genuïna de Catalunya. Sembla que el 

nostre tió és originari del Pirineu. Segurament la 
tradició hauria començat a les cases rurals d’aques-
tes muntanyes i més tard s’hauria anat estenent 
a ciutats, plana i litoral. Segons el professor Jesús 
Bach-Marqués, hi ha ritus solsticials pirinencs, 
alguns ja perduts, que hi estan directament relaci-
onats: la soca de Nadau a la Val d’Aran, el conco del 
foc al Pallars, la rabassa a la Ribagorça, la tronca de 
Nadal a Taüll, etc. A la Seu d’Urgell hi ha un tió ben 
particular, el tió de la Freita. El tió és un personatge 
mitològic català i és una de les tradicions més arre-
lades a casa nostra per aquestes festes. Aquesta tra-
dició, endemés de Catalunya, només es pot trobar 
en territoris propers com Occitània amb el nom de 
cachafuòc o soc de Nadal, i a l’Aragó com tronca de 
Nadal o toza. 

El tió, de primer, es feia cremar de Nadal a Reis 
per preservar la casa del foc i la tempesta i prote-
gir el camp de les malalties. Segons Joan Soler 
Amigó, es va fer popular a partir del segle XVII, a 
Catalunya. Després de fer-lo cagar, el cremaven per 

escalfar-se durant les festes de Nadal. Tradicional-
ment es posa el tió a la cuina o al menjador a prop 
de la llar de foc, si se’n té. Per menjar se li dona pa 
sec, garrofes, taronges, mandarines o altres fruites. 
També cal donar-li aigua per beure. Gràcies a aques-
tes atencions, el tió podrà cagar els regals; aquests 
han anat variant en el temps: primer, bàsicament 
dolços, neules i torrons, el que es necessitava per 
celebrar la festa; avui es tendeix a utilitzar el tió 
per donar tota mena de regals però més petits dels 
que portaran els Reis. El tió es fa cagar, segons el 
costum de cada família, la nit de Nadal, tradicional-
ment després de la missa del Gall, o el mateix dia 
de Nadal. I, per allò que els petits van a visitar les 
cases dels avis, n’hi ha que continuen treballant per 
Sant Esteve.

Aquest és el cas de casa nostra. Amb fills i nets, 
nombrosos i escampats, es fa cagar el tió la nit de 
Nadal, l’endemà, Sant Esteve i, si cal, més enllà. 
Especialment l’any passat i aquest que, a causa de la 
pandèmia de la covid, fills i nets han vingut a casa 
dels avis repartits en tots aquests dies. El tió s’ha 
situat a l’aire lliure, i més exactament al bell mig 
del porxo, ben tapat amb una manta perquè no es 
constipés. Han passat tots els fills i nets, i tots hem 
cantat les cançons de rigor, fins i tot jo amb el meu 
bastó reglamentari. A més de neules i torrons, a 
casa, el tió ha cagat molts llibres per a petits i grans. 
La meva ment, però, ha quedat gravada amb una 
imatge molt especial. Després de la corresponent 
cagada, amb la neta més petita que té 2 anyets hem 
acaronat el tió pel llom, pel damunt de la flassada 
vermella que encara duia a sobre. Vaig veure com 
ella es quedava palplantada, com si faltés alguna 
cosa més. Es va inclinar i va fer un petó al tió amb 
una amorositat farcida d’agraïment. Em vaig emo-
cionar. No ho havia vist mai. El tió havia estat gene-
rós i el petó li va sortir del cor; del cor d’un infant.

El tió, una tradició de fertilitat i generositat
Josep M. Boixareu 

Editor i escriptor

El tió es feia cremar de Nadal 
a Reis per preservar la casa del 
foc i la tempesta i protegir el 

camp de malalties 
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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 (30-12-21) 

PORC: 1,360 / 1,372 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 21 / 23 (-5)
PARTIDA GRAN: 45,50 / 47,00 (+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 (31-12-21)

PORC VIU selecte: 1,032 (=) 
LLETÓ 20 kg: 27,00 (+1)   
XAI (23 a 25 kg): 3,95 (-0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 3,65 (-0,15)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 304 (=)
BLAT PA: 314 (-2) 
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)

JARC reclama saber la quantitat de 
nitrogen que es pot abocar als camps

Vic JARC reclama al Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural (DACC) que defineixi el nitrogen de 
referència que es pot utilitzar com a fertilitzant en terres de 
zones vulnerables. Segons JARC, el DACC va publicar la dada 
a l’abril, però va coincidir amb l’ordre d’ampliació de les zones 
vulnerables. Això fa que els ramaders de les noves zones vul-
nerables no tinguin actualitzat el pla i no puguin utilitzar les 
dejeccions com a adob, la qual cosa encareix costos.  

Parlem completa 
el desplegament de 
fibra òptica a Seva

Seva Parlem Telecom, a 
través de Tecno-so, l’ope-
radora que té integrada de 
Taradell, ha completat el 
desplegament de la fibra 
òptica a Seva. L’operació s’ha 
dut a terme després d’un 
acord amb l’Ajuntament, 
que suposarà una inversió 
de 80.000 euros. El desple-
gament cobreix tot el nucli 
urbà i el polígon industrial 
Montmany. En una primera 
fase, s’oferirà servei a 1.250 
veïns i calculen arribar a tot 
el municipi durant el 2022. 
Inicialment s’ofereix una 
connexió de fibra de 300 
Mbps, tot i que calculen que 
abans de tres mesos s’arribarà 
a 1 Gbps. Fins ara Seva tenia 
accés parcial a la fibra òptica i 
accedia a la xarxa amb ADSL.

Goufone regala 27.000 euros en       
vals de compra als seus treballadors

Vic L’empresa osonenca de telecomunicacions Goufone ha 
decidit celebrar els resultats d’enguany regalant 27.000 euros 
en vals de compra als seus treballadors. En concret se sorte-
jaran vals per comprar a les botigues adherides a Vic Comerç.  
L’acció s’emmarca dins les iniciatives de foment del comerç 
de proximitat. L’any 2020, Goufone va tancar l’exercici amb 
una facturació de 9,9 milions. A la foto, Marc Mundet, funda-
dor de Goufone, amb Roger Noguer, gerent de Vic Comerç.
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La reforma de la reforma
Gonzalo Plata (CCOO) i Quim Bosch (Cambra d’Osona) valoren els efectes que tindrà  

la reforma laboral aprovada el passat 28 de desembre pel Consell de Ministres

Vic/Ripoll

Isaac Moreno

El Consell de Ministres va 
aprovar el passat dimarts la 
reforma laboral acordada 
amb els sindicats majoritaris 
i la patronal CEOE. Dijous 
es publicava al BOE el Reial 
Decret 32/2021 de 28 de 
desembre i gran part del text 
ja és vigent. El que afecta la 
contractació temporal entra-
rà en vigor el 30 de març. 
Són 54 pàgines que contenen 
cinc articles, set disposicions 
addicionals, vuit disposicions 
transitòries, una disposició 
derogatòria i vuit disposici-
ons finals. A grans trets, els 
agents econòmics destaquen 
dos punts clau: la regulació 
dels contractes temporals i la 
recuperació de la força de la 
negociació col·lectiva.   

i la parcialitat que ha impe-
rat fins ara i que ha fet que 
tinguem treballadors pobres 
i una borsa molt gran de 
pobresa”. En aquest aspecte 
el que canvia el decret impul-
sat per la vicepresidenta del 
govern central, Yolanda Díaz, 
respecte a la reforma del PP 
del 2012 és la desaparició del 
contracte per obra o servei 
determinat. Els contractes 
temporals, a partir del 30 
de març de 2022, només es 
podran aplicar per circums-
tàncies de la producció o per 
substitució d’un treballador i 
no podran superar els 90 dies 
a l’any no consecutius. En 
el seu lloc es potencien els 
contractes fixos-discontinus. 
Quim Bosch, membre del 
consell de la Cambra d’Osona 
i responsable de l’Assessoria 
Bosch, afegeix que els con-

Gonzalo Plata, secretari 
general de CCOO del Vallès 
Oriental, Maresme i Osona, 
es mostra satisfet amb el nou 

decret que regeix les relaci-
ons laborals perquè repre-
senta “un canvi de paradig-
ma. Es trenca la temporalitat 

Gonzalo Plata:
“Volem que el 
mercat de treball 
sigui més estable 
i més just”

Quim Bosch:
“S’hauran de 
justificar molt 
bé els contractes 
temporals”

tractes temporals “s’hauran 
de justificar molt bé si no 
es vol arribar a la sanció”. Sí 
que es manté el mateix règim 
d’indemnitzacions en casos 
d’acomiadaments.

L’altre gran aspecte de la 
reforma laboral incideix en 
els convenis col·lectius i la 
seva negociació. “Fomenta la 
negociació col·lectiva. No és 
en va que qui més la critica 
siguin fonamentalment des-
patxos d’advocats i sindicats 
petits vinculats a aquests 
despatxos”, diu Plata, que 
afegeix que “el que volem 
és que el mercat de treball 
canviï, sigui més estable i 
més just”. “Sempre ha existit 
la possibilitat de negociar un 
conveni col·lectiu, però fins 
ara no hi havia límits, fins i 
tot pagant per sota del con-
veni sectorial”, diu Bosch. La 
reforma dona la prevalença, 
en salaris, al conveni sectori-
al per sobre del de l’empresa 
i es recupera l’ultra activitat 
que manté vigent el conveni 
antic mentre no s’arriba a 
un acord. La reforma també 
dona més flexibilitat en l’ús 
dels ERTO.
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participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

Els
subscriptors
tENEN prEus

EspEcials pEr
Visitar Els
priNcipals

MusEus
DE cataluNYa

barcEloNa

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

puig-rEig

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

carDoNa

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

coll DE Nargó

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

MaNllEu

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

Vic

30%
Dte.

EN l’ENtraDa
al MusEu

lEs MasiEs DE VoltrEgà

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

Vic

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

ripoll

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

barcEloNa

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

folguErolEs

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

figuErEs

2x1
EN l’ENtraDa

al MusEu

torrEllEs DE llobrEgat

2x1
EN circuit 

DE
MaquEtEs

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

50%
Dte.

EN El prEu DE
l’ENtraDa

barcEloNa
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Sant Hipòlit de V. / Doha

Laia Miralpeix

Pablo Martín Páez Gavira, 
conegut futbolísticament 
com a Gavi, és un dels espor-
tistes del conjunt blaugrana 
amb més projecció. Aquesta 
temporada no només ha 
debutat al primer equip del 
Barça sinó que és una de les 
joves promeses amb més 
futur i en el qual tothom té 
més esperança. 

Va arribar al club blaugra-
na l’estiu de l’any 2015 i el 
seu primer entrenador va ser 
un osonenc: Pau Moral, que 
en aquella època entrenava 
l’Aleví A: “Recordo que va 
venir del Betis i que no va 
poder jugar fins al gener per 
la sanció FIFA al Barça”. Tot 
i així, entrenava amb el grup 
i “ja es veia que tenia talent, 
que tenia fusta de futbolista, 
que era un jugador amb clas-

se, amb màgia i que serà top 
mundial”, comenta Moral, 
que aquest estiu va deixar la 
disciplina del Barça per fitxar 
per l’Al-Rayyan de Doha. 

Aquella temporada que 
Moral va tenir Gavi a l’equip 
es va guanyar la Lliga i 
diversos tornejos. Com a 
anècdota, Moral explica que 
“s’hi feia tant, que en un 
torneig contra l’Espanyol 
en una rematada de cap va 
acabar amb el nas i una dent 
trencats”. En aquell equip 
on va debutar Gavi amb la 
samarreta del Barça i on va 
fer els primers passos com a 
blaugrana també hi havia els 
jugadors Adrià Capdevila, 
de Gurb, i Aleix Garrido, de 
Ripoll. 

Moral recorda aquells pri-
mers passos de Gavi al Barça 
com un jugador “més aviat 
despistat a fora del camp, 
però a dins del terreny de joc 

era un animal, anava a tope 
sempre”. El feia jugar de mig 
centre i “tenia molt talent, 
molt”, recalca, però deixa clar 
que “a banda de tenir talent, 
s’hi feia molt, no només als 
partits, sinó a cada entrena-
ment, era una bèstia”. 

Moral, que a l’estiu en una 
entrevista a EL 9 NOU ja 
augurava un gran futur per 
a Gavi, es mostra orgullós de 
ser el primer pare esportiu 
del jugador andalús al Bar-
ça: “Crec que alguna cosa li 
hauré aportat”, diu rient, i 
afegeix que “aquí a Doha no 
paro de dir que el vaig entre-
nar quan estava al Barça”. 

Però més enllà de les 
qualitats futbolístiques que 
un pot tenir, quan es parla 
d’etapa de formació també 
vol dir educació personal: 
“Va arribar a Barcelona amb 
11 o 12 anys, va deixar la 
família i va anar a viure a 

la Masia sense conèixer a 
ningú. En aquest sentit crec 
que la figura de l’entrenador 
també és molt important, has 
d’estar a sobre dels jugadors, 
avisar-los si cal, vigilar-los i 
guiar-los perquè a vegades 
també s’ajunten amb nens 
més grans”. Moral afegeix 
que “se l’ha d’acompanyar, i 
sobretot en casos com el de 
Gavi, que tothom sap que és 
bo i se li diu”. 

D’aquell primer any amb 
el Barça Gavi va anar passant 
per les respectives categories 
fins a Juvenil, però en aquest 
cas saltant directament al 
primer equip: “Ell sempre 
deia que volia triomfar al 
Barça”, conclou Moral. I de 
moment, ho està fent. 

Tot i la distància, Moral 
manté contacte amb Gavi, 
del qual destaca que és una 
persona “molt maca, senzilla 
i propera”. 

L’Aleví A del Barça que va guanyar la Lliga la temporada 2015/16. Encerclats, Pau Moral i a davant seu, Gavi; a baix, Garrido, i dret a la dreta, Capdevila

L’osonenc el va entrenar a l’Aleví A quan va arribar al club provinent del Betis

Pau Moral, el primer ‘pare’ 
futbolístic de Gavi al Barça

Nova etapa  
a la banqueta 
de l’equip  
Sub-15 de  
l’Al-Rayyan

Doha (Qatar)

L.M.

L’estiu del 2021 Pau 
Moral va començar una 
nova aventura com a 
entrenador a Qatar des-
prés de diverses tempora-
des al futbol base del FC 
Barcelona. Concretament, 
va fitxar per estar al cap-
davant de l’equip Sub-15 
de l’Al-Rayyan de Doha. 

Després d’aquests pri-
mers mesos, el tècnic oso-
nenc en fa una valoració 
molt positiva: “No m’ho 
esperava. Em feia por 
deixar el Barça i anar en 
un altre país, però hi estic 
molt bé”. La Lliga que 
havia de començar al mes 
de setembre no ho ha fet 
a causa de la pandèmia: 
“Aquí són molt estrictes. 
Deien que potser ara al 
gener, però de moment 
ja l’han ajornat fins al 
febrer”. Tot i així, s’han 
fet els entrenaments i 
també alguns tornejos i 
“les sensacions són molt 
bones. Hi ha un projecte 
molt xulo”. 

Moral afegeix que 
“s’està pensant molt en el 
Mundial, és un país que 
vol créixer molt en aquest 
sentit, i les instal·lacions 
i els camps són especta-
culars. S’hi està invertint 
molt, en tots els sentits”. 
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Perafita / St. Julià de V.

Laia Miralpeix

Pau Tomàs i Mireia Badia 
han fet oficial els seus fitxat-
ges per la marca de Figueres 
Rieju Team. Aquest serà 
l’equip amb qui correran els 
dos pilots fent equip amb 
Víctor Guerrero. 

El pilot de Perafita ho farà 
amb una Reiju MR Pro 250 
de dos temps, en la categoria 
E1, mentre que la manresa-
na afincada a Sant Julià de 
Vilatorta tindrà una Rieju 
MR Pro 300. Tots dos com-
petiran tant en el Mundial 
d’enduro com en el Campio-
ant d’Espanya d’enduro. 

Tomàs, que ha estat el 
darrer a fitxar per l’equip 
empordanès, explicava en el 
moment de fer oficial el seu 
nou contracte que “fa uns 
dies vaig provar la moto i 
m’agrada molt, és molt com-
pleta en tot el seu conjunt, 
xassís, suspensió i motor”, 
i afegia que “és una moto 

molt competitiva amb la qual 
estic convençut que podem 
aconseguir grans coses”. 
D’altra banda, Badia, que va 
fer oficial el seu fitxatge a 
principis de desembre, desta-
cava el canvi de competir en 
una 300 de dos temps en una 
categoria Women’s domina-
da, en els darrers anys, per 

les motos de quatre temps. 
En ple procés d’adaptació per 
aquests canvis i per la nova 
moto “les sensacions són 
bones”. L’objectiu de Badia 
de cara a la temporada 2022 
serà intentar estar al capda-
vant del Campionat del Món 
d’enduro i revalidar el títol 
nacional. 

Tomàs i Badia fitxen per Rieju
Els pilots de Perafita i Sant Julià competiran en el Mundial i el Campionat d’Espanya de motocròs

Nani Roma perd més d’una hora al Dakar

Hail (Aràbia Saudita) Després de l’etapa pròleg de dissabte, aquest diu-
menge es va disputar la primera etapa del Dakar, una especial de 333km 
en la qual la navegació era la protagonista i que va deixar Nani Roma a 
més d’1 hora i 17min del vencedor de la prova. Un cop finalitzada l’etapa, 
Roma criticava l’organització: “Hi havia un error en el roadbook, en el full 
de ruta de l’etapa, no és normal que molts pilots ens hàgim perdut. Estem 
tristos perquè hem perdut molt temps i és dur que això et passi el primer 
dia però hem de seguir treballant”. Per darrere seu va arribar Laia Sanz, 
que enguany s’estrena en cotxes. En Buguis T4, Gerard Farrés va ser cin-
què, mentre que Marc Solà que fa de copilot amb Santi Navarro van arribar 
catorzens. A la mateixa categoria, el tàndem format per Rosa Romero de 
copilot i Pedro Peñate van ocupar la posició 26. Fins dissabte, els pilots 
d’aquesta 44a edició no tindran jornada de descans. 

R
IE

JU

Victòria de Muntadas a la Copa Catalana de ciclocròs

El Bruc La localitat igualadina del Bruc va acollir aquest diumenge la dotzena 
i última prova de la Copa Catalana CX i la ciclista de Seva Jordina Muntadas 
(Corvi Team) va tornar a guanyar, aconseguint la novena victòria de la tempo-
rada (a la foto, a la prova de Vic) i el campionat en categoria Elit femení. Mun-
tadas, que ja tenia el primer lloc assegurat, es va imposar davant de la seva 
gran rival durant la temporada, Blanca Vallés, i Yolanda Pereira. La prova va 
comptar amb 200 ciclistes repartits en les respectives categories i amb diver-
sos podis per als pilots osonencs. En Cadet, Roc Cubí (Jufré Vic-ETB) va ser 
primer i el seu company d’equip Aleix Casanovas, tercer. En Màster 40, nova 
victòria del taradellenc Marc Clapés (Corvi Team), mentre que Bernat Pou 
(Cicles Vic) va ser segon. En Màster 30, segon lloc per a Enric Bau (CC Calma) 
i en Júnior, primera posició per a Adrià Franquesa (UCV BikeSports) i tercera 
per a Pau Pujol (Jufré Vic-ETB). 
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Pau Tomàs i Mireia Badia, amb la moto amb què competiran aquesta temporada
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La darrera cursa de l’any
Només Taradell, Sant Julià de Vilatorta, Sant Joan de les Abadesses i Manlleu mantenen les Sant Silvestre

A dalt, les sortides de les curses de Taradell i Sant Julià de Vilatorta. A baix, a l’esquerra, la de Sant Joan de les Abadesses i, a la dreta, el grup capdavanter de la cursa de Manlleu
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Manlleu

Laia Miralpeix

Les curses de Sant Silves-
tre previstes per al 31 de 
desembre d’enguany es van 
reduir a quatre a les comar-
ques d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès.

La més matinera va ser la 
de Taradell, que va recupe-
rar la sortida i l’arribada a 
la plaça de les Eres en la 12a 
edició. 84 van ser els atletes 
que van voler acomiadar 
l’any corrent i com és habitu-
al s’havia d’anar disfressats 
per fer els poc més de vuit 
quilòmetres d’un recorre-
gut circular que portava els 
participants al punt més 
alt de Taradell, l’Enclusa. 
Fins a l’entrada al bosc tots 
els corredors van portar la 

mascareta. Tot i que la cursa 
era popular i no es premiava 
els més ràpids, els primers a 
arribar van ser Jordi Pujol, 
Oriol Pujol i Marc Clapés, en 
homes, i Meritxell Parareda, 
Bruna Torrentbó i Laura 
Aumatell, en dones. Sí que hi 
va haver premis a les millors 
disfresses, un guardó que va 
recaure en Laura Aumatell i 
Oriol Pujol. Com és habitual, 
al final de la cursa, organitza-
da pel Centre Excursionista 
de Taradell, es va oferir coca 
i cava entre els participants. 

A Sant Julià de Vilatorta, 
unes 90 persones van partici-
par a la Sant Silvestre, que fa 
uns sis anys que s’organitza 
gràcies a la iniciativa de tres 
voluntaris i a la col·laboració 
de l’Ajuntament. La cursa 
consisteix a pujar fins a Sant 

Llorenç. Allà es toca l’es-
quella i tots els participants 
reben un tapaboques de 
record. Com en les darre-
res edicions i com recorda 
el regidor d’Esports, Marc 
Vilarrasa, “tothom hi puja 
com vol: corrent, a peu o amb 
bicicleta”. El punt de trobada 
va ser a la plaça, on tots els 
participants van mantenir 
la distància de seguretat i la 
mascareta. 

La vuitena edició de la Sant 
Silvestre de Sant Joan de 
les Abadesses va reunir 113 
inscrits, dels quals un cente-
nar van fer la cursa corrent. 
Organitzada per La Barra 
Jove, Albert Roca comenta-
va que “ha estat tot un èxit. 
L’any passat vam decidir no 
fer-la per la pandèmia però 
al ser una cursa a l’aire lliu-

re, hem pres mesures com 
el control de temperatura i 
mascaretes i ha anat tot molt 
bé”. El recorregut “era fàcil 
i adaptat a totes les edats, ja 
que consistia en poc més de 
cinc quilòmetres. Entre els 
diversos premis que es van 
lliurar, un d’ells va ser per 
al local David Rovira, que va 
ser el més ràpid. 

A les 7 de la tarda es va fer 
la Sant Silvestre de Manlleu, 
que tenia com a principal 
novetat l’estrena de recor-
regut en la 34a edició. La 
cursa es va fer a l’avinguda 
Puigmal i el centre neuràl-
gic va ser la zona del Casal 
Cívic Frederica Montseny. 
Es van fer tres curses: de 500 
metres per a nens i nenes 
menors de 8 anys; d’un qui-
lòmetre, de 8 a 12 anys, i la 

de cinc quilòmetres, per a 
majors de 12. Aquesta la va 
guanyar Elias Asskali amb 
un temps de 16min 32seg. 
A quatre segons va arribar 
Marc Trassera i a 17, Ivan 
Limia. La fèmina més ràpida 
va ser Maria Rocafiguera, 
amb un temps de 20min 
36seg. El podi el va com-
pletar Emma Garcia i Anna 
Vilaró. Pel que fa a les cur-
ses infantils, els més ràpids 
a la de 500 metres van ser 
Aleix Farrés i Laia Cabanas 
i a la d’un quilòmetre, Aleix 
Agudo i Queralt Ortiz. La 
cursa estava organitzada per 
l’Ajuntament de Manlleu 
amb la col·laboració del Club 
Olímpic Manlleu.Entre les 
tres curses, van participar a 
la prova manlleuenca més de 
400 persones. 
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Barcelona

Esther Rovira

Isabel Pérez és des de l’any 
passat la secretària general 
de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya 
(UFEC). L’ens representa 71 
federacions, unes 700.000 lli-
cències i més de 9.000 clubs.

En quin moment es troba 
el sector després del cop de  
la pandèmia de covid-19?

L’esport català ha continu-
at gestionant les noves situa-
cions que es van donant amb 
les darreres onades de covid. 
Clubs i federacions estan 
duent a terme les tempora-
des amb tota la normalitat 
que la realitat els permet, 
però és cert que la sensació 
general és d’esgotament. Els 
esportistes som optimistes 
de mena, però portem molts 
mesos fent front a una situ-
ació que en el nostre sector 
està sent especialment dura.

Les ajudes públiques per 
reactivar el sector esportiu 
han estat suficients?

Durant els pitjors mesos 
de pandèmia vam rebre amb 
esperança les convocatòries. 
El finançament de l’esport és 
una de les nostres reivindica-
cions des de fins i tot abans 
de la pandèmia. Amb l’inici 
de la legislatura, el govern va 
prometre en seu parlamen-
tària duplicar el pressupost 
destinat a esport, però a 
hores d’ara s’ha anunciat una 
tímida pujada del 6,6%. A 
aquest ritme, ens caldran 10 
anys per aconseguir el que 
el govern ha promès. Estem 
molt lluny d’altres sectors. 
Des d’UFEC demanem que 
es destini a polítiques espor-
tives l’1% dels pressupostos 
públics, perquè estem con-
vençuts que som salut, som 
cohesió social, som el quart 
pilar de l’estat del benestar i 
per això som essencials.

Aquestes ajudes han arri-
bat a clubs de comarques 
com Osona i el Ripollès?

De les ajudes convocades, 
cap es va destinar de forma 
específica a clubs esportius. 
Els ajuts van ser publicats 
per gestors d’instal·lacions i 
per federacions esportives, 
segons el nombre de llicèn-
cies. Moltes federacions, 
conscients de la realitat que 
estaven patint els clubs, van 
traspassar els ajuts que van 
rebre a les seves entitats, 
multiplicant els efectes que 
pretenien aquestes ajudes.

Com valora els 315 mili-
ons d’euros aprovats pel 
Consell Superior d’Esports?

“Demanem que es destini l’1% 
dels pressupostos a l’esport”
Entrevista a Isabel Pérez, secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
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Pérez, a la seu de la UFEC a Barcelona

Últimament, no podem 
deixar de mirar amb certa 
enveja les notícies que ens 
van arribant de l’esport esta-
tal. La implicació de l’admi-
nistració de l’Estat amb les 
federacions és manifesta i a 
més es tradueix en partides 
pressupostàries. Aspirem 
que l’esport base, l’esport 
autonòmic, pugui tenir veu 
en aquests espais de decisió 
i fer possible que aquests 
recursos arribin als clubs.

Quins reptes s’han d’afron-
tar amb aquest pressupost?

Ajudar a professionalitzar 
les estructures més humils i 
la digitalització són els prin-
cipals reptes als quals la par-
ticipació pública ha de donar 
un cop de mà. A Catalunya, 
clubs i federacions esporti-
ves tiren endavant la seva 
activitat amb persones 
voluntàries en la seva majo-
ria i els hem de donar les 
eines per fer de la millor 
manera la seva tasca. Així 
mateix, estem convençuts 
que és el moment de la digi-
talització en totes les àrees 
de l’esport: la gestió, la pràc-
tica i la seva visibilització.

Pel que va dient, és evi-
dent que consideren insufi-
cient els 7,8 milions d’euros 
als pressupostos de la Gene-
ralitat per a l’any que ve.

Estem molt lluny del que 
el sector necessita. Fa 10 
anys, el pressupost en esport 
federat a Catalunya era de 
28 milions d’euros. A aquest 
retrocés en inversió pública, 
s’hi suma la manca de pre-

visibilitat i inestabilitat que 
patim. Per això, una de les 
nostres principals peticions 
en la llei de l’esport és comp-
tar amb un fons econòmic 
estable i permanent. 

Vostè és la redactora de la 
ILP per a aquesta nova llei 
de l’esport que no acaba de 
ser una realitat. Per què?

Estem a l’espera del 
calendari que estableixi el 
Parlament. Amb la nova 
legislatura la tramitació de la 
llei es manté per haver estat 
presentada per Iniciativa 
Popular. Tanmateix, restem 

a l’espera que es nomeni la 
ponència i la Comissió cor-
responent reprengui els tre-
balls per fer-ho possible.

Hi ha qui considera que 
no representen tot el sector. 

Crec que la pandèmia ens 
ha ajudat a evidenciar les 
necessitats d’un nou marc 
legal que es recollien a la llei. 
Els clubs i les federacions fa 
molts anys que afronten un 
dia a dia en el qual les regles 
del joc en lloc de facilitar-los 
la tasca la impossibiliten. 
Després de mesos de pan-
dèmia crec que tothom és 
conscient de les mancances 

que l’actual sistema esportiu 
pateix i les necessitats de 
canvi que hi ha.

Quines són les peticions 
més destacades de la llei?

Inversió pública suficient 
en el sector esportiu, agilit-
zació i eficiència de l’admi-
nistració i igualtat.

En els últims anys, les 
entitats han hagut de fer 
front a la regularització de 
monitors i entrenadors. 
Com s’ha viscut?

És un procés que, de nou, 
hem hagut de fer sols. Quan 
van esclatar les campanyes 
d’inspecció en el sector, vam 
posar sobre la taula propos-
tes de fórmules contractuals 
que existeixen i funcionen 
en altres sectors. La realitat 
és que per molts entrenadors 
i monitors l’activitat espor-
tiva no és la seva activitat 
principal i calia trobar solu-
cions. Avui, encara, no hi ha 
hagut cap proposta política 
per abordar aquest assumpte 
i continua sent una de les 
nostres reivindicacions.

Ha causat molts malde-
caps econòmics als clubs. 
Com se’ls ha ajudat?

Des de la Unió de Federa-
cions estem a disposició de 
les federacions i els clubs per 
atendre’ls en l’àmbit laboral, 
amb assessorament, servei i 
acompanyament.

Quins altres serveis ofe-
reixen des de la UFEC?

Les entitats tenen a la seva 
disposició assessoraments 
i serveis en l’àmbit legal, 
fiscal, comptable, de premsa 

i comunicació, imatge i dis-
seny, protocol, lingüístic i 
també ens hem especialitzat 
en suport a la digitalització 
en aquests últims mesos.

Durant la pandèmia les 
federacions van fer crides a 
federar-se perquè en molts 
moments era la manera per 
poder practicar esport tot i 
les restriccions. Ha crescut 
el nombre de federats?

Aquesta realitat s’ha viscut 
de forma especial en federa-
cions d’esport a l’aire lliure. 
Tots recordem les massifi-
cacions a muntanyes, rius i 
platges. Malauradament, de 
les 71 federacions, moltes 
van viure una realitat molt 
diferent amb aturada d’acti-
vitat, suspensió de tempora-
des i, també, pèrdues impor-
tants de federats.

Quina importància té 
estar federat en esports que 
permeten la seva pràctica 
sense estar-ho com el ciclis-
me o les curses populars?

Personalment crec que les 
federacions ofereixen una 
experiència en la pràctica 
molt completa i atractiva. 
Són expertes en l’organit-
zació d’esdeveniments, les 
competicions compten amb 
un nivell que cap altre entorn 
ofereix i, a més, tenen catego-
ries per a totes les edats.

La presència femenina 
a l’esport va en augment 
però encara és inferior i les 
dones ocupen pocs càrrecs 
de decisió. Què fan per 
revertir la situació?

Ens hem compromès 
principalment a visibilitzar 
les dones que participen a 
l’esport i que puguin servir 
de crida a més dones per fer 
un pas endavant. En aquest 
sentit, la Comissió dona 
dirigent i esport realitza una 
tasca continuada i el seu 
últim èxit ha estat posar en 
marxa un curs de lideratge 
i mentoring especialment 
destinat a dones en el nostre 
sector. El Women Executive 
Sport Education (WESE) és 
un curs pioner, que ha vingut 
per quedar-se i ser un focus 
de xarxa de poder femení.

Quines són les principals 
preocupacions que les fede-
racions els fan arribar ara?

Viuen de nou amb preocu-
pació i incertesa com evolu-
cionarà la situació de pandè-
mia i les afectacions que està 
tenint i tindrà en l’esport. 
En aquest sentit, necessitem 
informació, coordinació i 
poder col·laborar amb els 
departaments corresponents.

I els reptes dels propers 
anys un cop se superi la pan-
dèmia?

Hem d’aconseguir que 
més dones ocupin càrrecs 
de direcció, fer arribar i 
implementar sistemes de 
compliment al conjunt del 
sector, digitalitzar la pràctica 
i la visualització de l’esport i 
aconseguir inversió i finan-
çament estable i suficient.

“Hem 
d’aconseguir 

que més dones 
ocupin càrrecs de 

direcció” 
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La formatgeria
més premiada
de Catalunya

al món

Tot el mes de gener

“Transcendir amb la natura”.
Exposició de Lola Hosta.
Espai Perot Rocaguinarda, de 
dilluns a dijous de 5 a 7 de la 
tarda.

Dimecres 5

Espera els REIS MAGS 
D’ORIENT amb el teu fanalet.
Al Local Social de Santa Creu a 
les 5 de la tarda.
Al passeig Montserrat d’Olost a 
les 6 de la tarda.

Dilluns 10

A les 17.30h
Club de Lectura Atrapallibres
Inici del llibre de Jean Paul 
Moulart JEFFERSON.
Nórdica libros, 2020. Premi 
Astrid Lindgren.

Diumenge 16

A les 12.00h
Al Centre Cívic/Espai Perot 
Rocaguinarda.
Sessió de curtmetratges:
ORDERS, d’Aleix Pitarch,
i HANAMI I JO,
de Jordi Crusats.

Divendres 21

A les 18.00h
Visita guiada a l’exposició 
“Guaita!”, de Lola Hosta.
Inscripcions al 639 22 36 41.

Dimarts 25 

A les 16.30h
Xarxa de Coneixements - Grup 
d’Estudi de Plantes de l’Entorn 
- Presentació de La Ruda.

Divendres 28

A les 18.00h
Club de lectura. LA BRUIXA DE 
PEDRA. Història d’una llegenda 
a la Girona de la Inquisició, de 
Miquel Fañanàs.

ACTIVITATS
GENER

olost

Més informació a 
l’Ajuntament d’Olost:
93 888 02 11
www.olost.cat

www.alpens.cat

Del 5 de desembre al 9 de gener
8a Mostra de Pessebres a la Finestra
i del Gran Pessebre ubicat a la SATI.
Visites tots els dissabtes d’11 a 14.00
i de 16 a 19.00 i tots els diumenges
i 6 de gener d’11 a 14.00.

Dimecres 5 de gener
A les 18.30 davant de l’església.
Arribada de Ses Majestats
els Reis d’Orient.
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Prats de Lluçanès

Roser Reixach

Des de fa anys hi ha un crei-
xent interès per restituir 
camins, un esforç que ha 
permès en algunes ocasions 
revertir el procés de degra-
dació a què estaven sotmesos 
alguns. I és que la manca 
d’ús va fer que s’accelerés 
en alguns casos la seva total 
desaparició. Jordi Amblàs 
Riu, conegut com el Jordi 
de Les Vinyes, ha mantingut 
tot aquest saber referent als 
camins del municipi i vol-
tants, unes rutes que havien 
conformat un mapa topogrà-
fic que ja només recorden els 
més grans. Té ben present 
els corriols, els marges, els 
camps, els recs, les coves, les 
fonts... amb els noms corres-
ponents, i els diversos ele-
ments patrimonials que s’hi 
trobaven com forns d’obra, 
tines o cabanes de pastor, 
entre d’altres.

La pujada del Pongó, la 
roca del Pitus, el Pla de la 
Magina, el camp de l’arç de 
Santa Llúcia, el camp de la 
Comallarga, el porxo del Solà, 
el collet de la Pentinada... 
són referències properes al 
lloc on ell havia viscut durant 
molts anys. En té un bon 

Tot fent camí
Jordi Amblàs Riu, memòria viva dels camins de Prats, un patrimoni recuperat

coneixement perquè des de 
ben petit ja anava al poble a 
peu des de casa seva, situada 
a la zona del Raval. Una vega-
da jubilat va tornar a recupe-
rar aquests recorreguts i des 
de llavors surt diàriament, un 
fet que li ha permès redes-
cobrir alguns antics traçats 
o elements patrimonials 
enrunats o ocults enmig de 
la vegetació i fer memòria de 

nombroses anècdotes, his-
tòries i rondalles que hi van 
associades. 

Va començar “a anar a 
estudi” als 6 anys i als 13 ho 
va deixar per ajudar els de 
casa seva amb el bestiar i les 
feines del camp. En aquesta 
edat portava feixines als 
forns de Prats: “Quan talla-
ven els boscos, de les restes 
ens en feien pagar un tant, i 

nosaltres les preparàvem, les 
carregàvem als animals i cap 
al poble”. De l’època escolar 
evoca quan seguien la ruta 
que entrava a la localitat per 
Ca l’Angladé i el pont de Cal 
Quirze. En aquesta darrera 
casa s’hi aturaven per canvi-
ar-se el calçat: “Hi havia sem-
pre molt fang pel camí i allà 
ens guardaven les sabates. En 
les tornàvem a canviar a l’ho-

ra de marxar cap a casa”. Però 
aquests vials no solament els 
apropaven al nucli urbà sinó 
que, en un temps en què poca 
gent disposava de vehicles, 
només algun cavall o alguna 
mula, anar a peu era l’única 
manera de desplaçar-se per 
aconseguir determinats ser-
veis o per participar en acti-
vitats socials. 

Els seus itineraris habitu-
als arribaven fins a Pinós, 
Merlès, Puig-reig, Gironella, 
i molt sovint a Les Esplugues, 
prop de la Vall de Vilaramó, 
on tenia parents. També 
havia anat a Alpens per la 
festa major o a la Fira de 
l’Hostal del Vilar.

Amblàs es fa creus del can-
vi d’actitud que hi ha hagut 
en els darrers anys en relació 
amb el fet de caminar: “Abans 
ho fèiem per necessitat i ara 
la gent ho fa per gust”. Té 
clar, però, que és una activitat 
saludable que aporta molts 
beneficis i per aquest motiu 
en continua sent un assidu.

Molt crític amb la desapari-
ció dels camins, alguns engo-
lits o tallats per carreteres o 
vies més amples, altres per 
eixamplar camps... considera 
que encara hi ha poc respecte 
per aquestes vies, tot i que 
cada vegada més la gent i les 
institucions es consciencien 
de la seva importància. Li 
sap greu, però, que n’hi hagi 
alguns que ja no sigui possi-
ble recuperar i que tampoc 
es compleixi una de les màxi-
mes que havia sentit més de 
petit: “Quan es treu un camí 
se n’ha de fer un altre”.

LLUÇANÈS
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Jordi Amblàs, amb l’ermita de Sant Sebastià de Prats de fons
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Publiquen una reedició ampliada del llibre ‘El Lluçanès. Aquest país tan rost, tan quiet, tan clar’, de 

Lluís Vila, que fa 20 anys es va lliurar als 135 diputats del Parlament per la reivindicació comarcal

Reivindicant el Lluçanès
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Lluís Vila, autor del llibre, amb la seva filla, Núria Vila, que ha coordinat la nova publicació

Prats de Lluçanès

A.G.

L’any 2001 es va publicar un 
llibre per donar a conèixer 
el Lluçanès i la reivindicació 
per esdevenir comarca que 
es va lliurar als 135 diputats 
del Parlament de Catalunya. 
Després de 20 anys, s’ha fet 
una reedició actualitzada i 
ampliada de la publicació, 
que té el mateix autor, Lluís 
Vila, i el mateix títol, El Llu-
çanès. Aquest país tan rost, 
tan quiet, tan clar. Com que 
el reconeixement comarcal 
continua en punt mort, man-
té el vessant reivindicatiu.

“La base és la mateixa 
però el llibre és totalment 
diferent, és molt més visu-
al”, diu Vila, que explica que 
una de les novetats són les 
prop de 200 fotografies de 
diferents autors i a tot color 
que il·lustren el llibre, que 
ha publicat l’Editorial Cal 
Siller. Vila, lletraferit que 
ha estat alcalde de Prats de 
Lluçanès i president del Con-
sorci del Lluçanès, recorda 
que fa 20 anys va ser el Cen-

tre d’Estudis del Lluçanès 
el que va decidir publicar el 
llibre arran de la polseguera 
que va aixecar l’anomenat 
Informe Roca sobre la divisió 
territorial de Catalunya, que 

proposava que el Lluçanès 
esdevingués subcomarca. 
Aleshores, un total de 135 
persones, entitats i associaci-
ons van patrocinar la publi-
cació, que es va fer arribar 

als parlamentaris. “Ens va 
rebre l’aleshores president, 
Joan Rigol, i un representant 
de cada grup parlamentari”, 
recorda Vila. De la primera 
edició se’n va fer una tirada 

de 1.600 exemplars, que es 
van exhaurir. “Coincidint 
que fa 20 anys que vam 
publicar l’altre llibre i tenint 
en compte que ja està esgotat 
va semblar fer-ne un de nou 
basant-nos en el primer”, 
diu Vila, que més enllà de 
la reivindicació comarcal 
creu adient que hi hagi un 
llibre sobre el Lluçanès. En 
aquest sentit, comenta que 
“no és pròpiament una guia 
però també pot fer aquesta 
funció”. El Lluçanès. Aquest 
país tan rost, tan quiet, tan 
clar inclou els 14 municipis 
que històricament s’associen 
al Lluçanès: Alpens, Lluçà, 
Olost, Oristà, Perafita, Prats 
de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del 
Grau, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Feliu Sasserra, Sant 
Martí d’Albars, Santa Maria 
de Merlès, Sobremunt i Sora. 
“Lluçanès som tots”, diu Vila, 
que afegeix: “Que es creï 
una entitat oficial i tots els 
municipis en vulguin formar 
part és una altra qüestió”. La 
publicació parla sobre el Llu-
çanès en general i de cada un 
dels pobles. També fa refe-
rència a la divisió comarcal i 
recull els esdeveniments més 
destacats dels últims anys, 
com la consulta popular del 
2015, el resultat de la qual 
deixa palès, segons Vila, que 
“oficialment la gent del Llu-
çanès vol ser comarca”.
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activitats del gener 
a sant FeliU sasserra

Dimecres 5 de gener
ARRIBADA DE SSMM 

ELS REIS DE L’ORIENT

Tarda, a les 18.00.

Arribada per la carretera 
d’Oristà.

Dijous 6 de gener
MISSA DE REIS

Matí, a les 11.00.

A l’església parroquial.

Dissabte 29 de gener
Visita Centre Interpretació 
de la Bruixeria- activitat 
relacionada amb el 
coneixement i el saber 
popular de les dones 
sàvies del Calendari del 
Lluçanès.
Durant el matí.

Ajuntament
Sant Feliu Sasserra

Dilluns, 3 de gener de 2022 25LLUÇANÈS

fires, activitats esportives 
o culturals i altres actes 
destacats. Aquesta vegada 
la presentació ha anat a càr-
rec de Josep Romero, batlle 
de Sant Feliu Sasserra, que 

en el seu escrit repassa el 
fenomen de la bruixeria i fa 
esment d’algunes dones que  
foren inculpades sense pro-
ves evidents com Marquesa 
Vila, Montserrada Fàbregas, 
Felipa Esperança Gallifa, 
Caterina Trenca o Rafaela 
Puigcercós. A la imatge de la 
portada hi podem veure un 
parell de carlines clavades en 
una porta, un símbol de la 
bona sort que era molt cor-
rent en les cases de pagès, i 
que segons deien també podi-
en predir el temps, perquè 
tancaven les fulles quan volia 
ploure. Tota una declaració 
de bons desitjos per al 2022. 

Cada mes es farà 
un acte en el 

municipi que el 
protagonitza 

Màgia, bruixes i dones sàvies
El Consorci ha editat un nou calendari centrat en el fenomen de la bruixeria

La portada del calendari amb dues carlines, símbol de la bona sort

Santa Creu de Jutglar

Roser Reixach

L’entremaliat follet del Vilar 
de Sant Boi de Lluçanès, que 
sempre vetllava perquè la casa 
estigués neta i endreçada, 
o les ovelles convertides en 
pedres a la ramada encantada 
de Perafita són entre d’altres 
els protagonistes del calen-
dari publicat pel Consorci 
del Lluçanès amb el títol de 
Màgia, bruixes i dones sàvies. 
Llegendes i històries diverses 
d’alguns fets qualificats com 
a sobrenaturals, gran part 
transmeses oralment, amb 
personatges i indrets màgics 
com el gorg de la Llana a 
Oristà, Rocadepena a Alpens 
o les goles de Fumanya a 
Sant Martí d’Albars. Hi tenen 
però una rellevància especial 
les anomenades llevadores, 
guaridores, fetilleres o con-
juradores, que “coneixien el 
valor curatiu de les plantes i 
jugaven un paper important 
en la medicina popular” i a 
qui se’ls vol fer un homenatge 
en aquesta edició perquè “van 
ser perseguides i acusades de 
bruixeria”. 

Com en altres ocasions 
cada mes està dedicat a un 
municipi, i en cadascun el 
darrer dissabte s’hi durà a 
terme alguna activitat rela-
cionada amb la temàtica, 
en aquest cas les herbes 
remeieres, els ungüents o 
el coneixement de l’entorn. 
La primera serà una visita 
guiada al Centre d’Inter-
pretació de la Bruixeria de 
Sant Feliu Sasserra el 29 de 

gener “per acostar-nos a les 
històries de bruixeria i al fet 
històric de les persecucions 
de bruixes que es van portar 
a terme al Lluçanès al segle 
XVII”. A part, aquest calen-
dari, amb fotografies de Pep 
Pujol, Jordi Compte i Josep 
M. Castro i les il·lustracions 
de Gabriel Salvadó, servirà 
com a guia dels principals 
esdeveniments dels pobles 
del Lluçanès: festes majors, 

Nova caldera de 
biomassa forestal 
a Olost per a 
equipaments 
municipals

Olost

EL 9 NOU

L’Espai Perot Rocaguinarda 
i el casal dels avis d’Olost 
disposen d’una nova caldera 
de biomassa forestal que 
els proporciona calefacció 
i aigua calenta. La instal-
lació forma part del projecte 
“Biomassa pel clima” de la 
Diputació de Barcelona, que 
compta amb un pressupost 
de 3,3 milions d’euros dels 
Fons Europeus de Desenvo-
lupament Regional (Feder) 
per a un total de 14 calderes 
de biomassa per donar servei 
a 42 edificis, amb un total de 
4.215 kW de potència instal-
lada i una producció tèrmica 
anual estimada de 7 M kWh, 
que evitaran més de 1.500 
tones anuals de CO2.

La nova caldera de biomas-
sa d’Olost té una potència de 
100 kW i un consum tèrmic 
de 186.372 kWh per escalfar 
un gran dipòsit que propor-
ciona aigua calenta per a la 
calefacció i l’aigua sanitària 
de les aixetes i les dutxes. La 
instal·lació preveu un con-
sum anual de 53 tones d’es-
tella forestal, i aportarà un 
estalvi econòmic de 10.378 
euros anuals i una reducció 
de 49 tones d’emissions de 
CO2. 

L’equipament disposa 
d’una sitja d’estella amb 
capacitat per a 62 m³ i magat-
zem per assegurar dues 
setmanes de funcionament. 
L’estella forestal prové de la 
gestió de boscos de la comar-
ca i contribuirà a la preven-
ció d’incendis forestals, la 
creació de nous llocs de tre-
ball així com aconseguir uns 
espais forestals amb millor 
biodiversitat i disposar de 
més espai per al lleure.
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Quan va morir Segimon Serrallonga, 
fa 20 anys, estava endreçant la seva 
extensa obra poètica inèdita. Al cap 
de gairebé vint anys, el també poe-

ta, filòsof i músic Jaume Coll posa 
les bases per ‘recuperar’ la figura de 
l’intel·lectual torellonenc en la seva 
tesi doctoral, llegida a la UVic-UCC. 

Coll estableix la biografia d’un intel-
lectual influent i actiu en molts àm-
bits i deixa preparat per a la possible 
edició un conjunt de 400 poemes. 

La tesi doctoral de Jaume Coll 
reclama l’atenció sobre la vida 
i obra de Segimon Serrallonga
Inclou una selecció de 400 poemes inèdits de l’escriptor torellonenc, mort fa 20 anys

Vic

Jordi Vilarrodà

Segimon Serrallonga va 
publicar en vida només dos 
llibres de poesia: Eixarms 
(1974) i Poemes 1950-1975 
(1979), on recollia tota la 
seva obra entre aquestes 
dues dates. La poesia era el 
pinyol, el nucli dur, d’una 
vida intel·lectual que s’es-
campava en molts altres 
àmbits, de les traduccions a 
la docència, passant també 
pel compromís cívic i polític. 
Una vida i una obra riques 
i complexes que van quedar 
estroncades amb la seva 
mort l’any 2002. Tot just feia 
poc que s’havia jubilat de 
les seves últimes responsa-
bilitats a la Universitat de 
Vic i posava ordre en el que 
havia de ser el seu llegat. Un 
cabdell de molts fils que ha 
continuat embullat durant 
gairebé vint anys fins que 
l’ha començat a desembolicar 
un altre poeta, Jaume Coll 
Mariné. La tesi doctoral a la 
qual ha dedicat anys d’estudi 
(Segimon Serrallonga Morer 
(1930-2002) Una biografia 
intel·lectual) torna a recla-
mar l’atenció sobre una de 
les figures més rellevants de 
la cultura a Osona en la sego-
na meitat del segle XX. 

Coll no es deixa cap dels 
aspectes de la seva trajectò-
ria. El Serrallonga estudiant 
que va formar part del grup 
del Seminari que l’any 1951 
publiquen una ja famosa 
antologia. La influència de 
Carles Riba sobre ell i la seva 
generació. El trencament 
amb el realisme històric 
que era majoritari a l’època, 
moment que Coll considera 
“un punt d’inflexió”. La seva 
activa militància al PSUC i a 
l’Assemblea de Catalunya. El 
seu paper en el projecte uni-
versitari de Vic, des de l’Es-
cola de Mestres a l’editorial 
Eumo o la revista Reduccions. 
I per descomptat, la creació 
poètica o la traducció, aques-
ta última menys coneguda 
però que porta per primera 
vegada al català poemes 
dels clàssics. “Il·luminar la 
seva figura és fer-ho sobre 
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la Catalunya de la segona 
meitat del segle XX, dels que 
més havien reflexionat sobre 
què volia dir escriure”, va dir 
en la presentació de la tesi.

Serrallonga és “un dels 
autors catalans amb un pen-
sament literari més fort” 
d’aquest moment. Molt 
conscient dels seus passos, 
fins al punt que l’autor de 
la tesi considera que d’algu-

na forma va ser “el primer 
biògraf d’ell mateix”. Potser 
per això havia començat a 
preparar tota l’obra encara 
inèdita, feina que va quedar 
a mig fer, “en estadis diver-
sos”. És en aquest punt en 
què ho va deixar que Coll 
reprèn la tasca. El seu treball 
no només fixa la trajectòria 
de Serrallonga sinó que pre-
para els materials per a una 

possible edició comercial 
de l’obra: hi ha una part de 
la tesi que la integren 400 
poemes inèdits revisats, a 
punt per fer-ne un llibre que 
considera “indispensable”. 
Per això el professor i també 
poeta i traductor manlleuenc 
Ramon Farrés, membre del 
tribunal acadèmic, va dir que 
la considerava “dues tesis en 
una”.

Un ‘pare’ de la UVic 
Torelló Segimon Serrallonga 
i Morer es va formar al 
Seminari de Vic, a la Univer-
sitat Catòlica de Lovaina i, 
finalment, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Va 
participar del projecte univer-
sitari des del primer moment, 
com a professor de l’Escola de 
Mestres des de l’any 1979, i 
després dels Estudis Univer-
sitaris i de la Universitat de 
Vic, on va dirigir la biblioteca 
a més d’impartir classes. La 
seva petja hi continua pre-
sent. El lema de la UVic (Sci-
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‘Cum laude’ a la sala que el recorda
Vic Jaume Coll va llegir la tesi a la sala 
que, justament, porta el nom de Segimon 
Serrallonga, a l’edifici de la Torre dels Frares. 
En aquest cas, el tribunal de la tesi el forma-
ven Maria Carme Bernal, professora emèrita 

de la UVic-UCC; Ramon Farrés, professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
Jordi Marrugat, professor de la Universitat 
de Barcelona. Dies després de la lectura de 
la tesi, moment que recull la fotografia, es 
va saber que li havien donat el qualificatiu 
màxim, el cum laude.

“Amb el primer 
llibre, no vaig 
entendre res”
Vic Jaume Coll és conegut 
per dos motius a banda 
de la seva trajectòria aca-
dèmica. L’un, per ser el 
baixista del grup Obeses. I 
l’altre, per ser un recone-
gut poeta, guanyador d’un 
dels premis més recone-
guts de la poesia catalana, 
l’Ausiàs March, l’any 2018, 
amb el recull Un arbre 
molt alt. Tot i això, va 
reconèixer en la lectura de 
la tesi que la seva entra-
da en l’obra de Segimon 
Serrallonga, amb la lec-
tura d’Eixarms, no va ser 
planera. Es veu que el seu 
mateix autor reconeixia 
que no es podia entendre 
per ell mateix, i acompa-
nyat també era prou difí-
cil. “No vaig entendre res, 
no em va agradar”, va dir 
Coll el dia de la lectura de 
la tesi. Van ser dos filòlegs 
osonencs reconeguts que 
el van tornar a encaminar: 
primer, Pep Paré i després, 
Francesc Codina, que ha 
estat codirector de la seva 
tesi juntament amb Pilar 
Godayol. La segona vegada 
va ser la bona.

La mirada ‘neta’ 
d’algú que no       
el va conèixer 
Vic Segimon Serrallonga 
tenia una personalitat 
carismàtica que recorda 
tothom qui l’havia tingut 
com a professor i encara 
ara en parla amb admira-
ció. Fins ara, les aproxi-
macions que s’havien fet 
a la seva obra eren per 
part de gent que l’havia 
conegut. Un “excés de 
proximitat” que no sempre 
és bo per a l’estudi aca-
dèmic, reconeix Francesc 
Codina. Jaume Coll és, 
doncs, el primer estudiós 
de Serrallonga que no el 
va conèixer ni tractar, per 
una òbvia qüestió genera-
cional (quan Serrallonga 
va morir, ell tenia tot just 
13 anys). Per això Codina 
considerava “necessària” 
aquesta tesi, que posa en 
paral·lel la poesia i la vida 
i obre la porta a noves 
publicacions i estudis. No 
només d’ell sinó d’altres 
autors del grup del Semi-
nari de Vic, entre els quals 
n’hi ha dos que encara 
estan mancats d’una anà-
lisi acadèmica profunda: 
Josep Junyent i Josep 
Grau. 

entiae patriaeque impendere 
vitam, “Esmerçar la vida per 
a la ciència i la pàtria”) el va 

escollir ell. A la fotografia, 
Serrallonga l’any 1999 a la 
biblioteca de la UVic. 
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Dues novel·les de tecnologia i sentiments
Dolors Puig-Alsina i Juan Manuel Gienini han coincidit publicant relats on la intel·ligència artificial hi juga un paper clau

Vic

J.V.

La Patrícia, una escriptora 
que viu sola, apartada del 
món en un poble on es pot 
dedicar a la seva feina, rep 
com a regal de la família un 
nou ordinador. En el pro·
gramari incorpora, però, la 
novetat d’un sistema d’intel·
ligència artificial. Així arren·
ca la novel·la Up, una casa 
damunt els núvols, una nova 
obra narrativa de l’escriptora 
osonenca Dolors Puig·Alsina. 

L’entrada de l’assistent 
personal informàtica en la 
plàcida vida de la Pat (que 
aviat li posarà nom, Vicky) 

serà molt més que un ajut 
per a la vida quotidiana o la 
feina. “Et qüestiones fins a 
quin punt un es pot oblidar 
que és una pantalla i actuar·
hi com si fos una persona, 
amb sentiments”, explica. 
Entre elles dues s’estableix 
una relació especial, però 
darrere de la intel·ligència 
artificial hi ha algú: l’Ian, 
que des de Londres treballa 
a l’empresa que ha creat el 
programari. I és responsable 
d’atendre diversos clients, 
entre ells la Pat. Tenen sem·
blances, cada un amb la seva 
motxilla vital. “M’agrada aga·
far els personatges i anar·los 
traient capes fins a arribar a 
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Dolors Puig-Alsina al Casino de Vic, on es va presentar la novel·la ‘Up, una casa damunt els núvols’

dins, a veure què hi trobo”. I 
el lector seguirà aquest camí, 
que en una estructura treba·
llada que alterna moments de 
l’un i de l’altre mostra com la 

relació va passant de tecno·
lògica a física. Amb la Vicky 
d’alcavota. “Hi ha un moment 
que els dos protagonistes 
es pregunten què tenen en 

comú... i és ella”. Tot ple·
gat culminarà, però, en un 
moment que tothom recorda: 
un 17 d’agost de 2017 a la 
Rambla, a Barcelona.

Vic

J.V.

La història d’una amistat 
amb un rerefons tecnològic, 
el de la intel·ligència arti·
ficial. Aquest podria ser un 
resum de Xavier, la novel·la 
publicada aquesta tardor 
per Juan Manuel Gienini, 
osonenc d’arrels argentines, 
que ja havia publicat alguns 
breus relats anteriors de 
caire autobiogràfic i que a 
Xavier es llança de cap en 
una treballada narració que 
s’ambienta en el seu Buenos 
Aires natal.

Aquí és on es coneixen 
Xavier i Marc, dos amics 

d’infància que amb el temps 
acabaran aixecant una 
empresa tecnològica. Dos 
caràcters que es complemen·
ten: el primer, un cervell 
creatiu de la informàtica 
absorbit en el seu món i el 
segon, el comptable que el fa 
tocar de peus a terra. La mort 
del primer en un accident és  
el desencadenant de l’acció, 
que a través de flash-backs 
va situant el lector en la vida 
anterior dels protagonistes. 
Xavier ha estat el creador 
d’Angelus, un sistema 
d’intel·ligència artificial del 
qual el seu amic amb prou 
feines sap res. De mica en 
mica, en veu les possibilitats 

Juan Manuel Gienini debuta amb ‘Xavier’

Una història d’amistat
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Juan Manuel Gienini a la seu d’EL 9 NOU amb un exemplar de la novel·la ‘Xavier’, publicada en català i castellà

i també entendrà per què 
desperta algunes ambicions.  
Gienini, que ve ell mateix 
del món informàtic, creu 
que “no s’ha de tenir por de 

la intel·ligència artificial”, 
veure·la com una mena d’en·
titat malèfica que prendrà el 
control del món. “És un pro·
gramari que va aprenent d’ell 

mateix”. A Xavier, però, el 
seu autor volia fer sobretot 
un cant a l’amistat, “a partir 
de la qual tota la resta era 
possible”. 

El relat més ambiciós de Dolors Puig-Alsina

Ella, ell... i la Vicky
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Xavier 

Ginesta

Professor de 
la UVic-UCC

La ciutat de 
Pa l m a  q u e 
el periodista 
i  escriptor 

Màrius Verdaguer descriu a 
la seva obra mestra La ciudad 
desvanecida (1953) –traduï-
da al mallorquí brillantment 
per n’Aina Moll, sota el títol 
La ciutat esvaïda– té ben poc 
a veure amb la multicultu-
ral i turística capital de les 
Balears que avui coneixem. 
De fet, Verdaguer glosa una 
ciutat que en el tombant de 
segle XX deixa l’herència 
més rural, que George Sand 
entronitza en les primeres 
pàgines del seu Un hivern a 
Mallorca (1842), per obrir-
se al mar i a la modernitat 
dels pensaments, que els 
poetes i assagistes Gabriel 
Alomar, Rubén Dario i Joan 
Alcover, o periodistes com 
Miquel dels Sants Oliver i 
el mateix Màrius Verdaguer 
–cosí germà del poeta de 
Folgueroles–, representen. 

Amb precisió de filaberquí, 
però fent gala de la senzille-
sa del llenguatge, Verdaguer 
ens acosta a una ciutat on el 
record del general Weyler, 
l’impacte dels primers peri-
òdics com La Almudaina, 
les tertúlies maratonianes 
embolcallades de fum de 
cigar, les visites de s’arxi-
duc enamorat de la Serra de 
Tramuntana o la caiguda de 
les murades són presents 
en l’imaginari col·lectiu. 
“Ell veia la bellesa on els 

El dormitori del bisbe Joan 
Perelló a la “ciutat esvaïda”
Dos mallorquins amb vinculacions osonenques: Màrius Verdaguer i Joan Perelló

altres segurament no veiem 
res”, recordava al Diario de 
Mallorca el 2012 Isabel Pon-
seti Verdaguer, la neta de 
l’escriptor.

En aquesta ciutat que pin-
ta Verdaguer, el passeig des 
Born i el carrer de la Unió no 
eren curulls d’adolescents 
vestits amb roba atrevida 
i bosses a la mà de centres 
comercials o franquícies fast 
fashion. Ni tampoc hi havia 
músics de carrer arpejant 
melodies del folk nord-ame-
ricà, ni el castellà o l’anglès 
s’havien imposat com a llen-
gües de relació entre cam-
brers de les terrasses i cli-
ents vinguts de ves a saber 
on, si amb un dels creuers 
que atraquen al port o amb 
les més de 75.000 operacions 
anuals de l’aeroport interna-
cional de Son Sant Joan. A 
la ciutat on va viure Màrius 
Verdaguer, a la cantonada 
on ara hi ha una vinoteca 
d’estètica minimalista (el 

Mantonegro, en record a una 
de les varietats de raïm més 
clàssiques de l’illa), l’em-
bigotat i elegant Bernardo 
Fiol tenia la seva apotecaria. 

Els Fiol eren farmacèutics 

respectats a la ciutat i, dins 
del petit establiment que 
regentaven, fins i tot podi-
en acollir en una estança 
per sota del nivell del car-
rer alguns joves vinguts de 
la part forana que a canvi 
de fer de nois dels encàrrecs 
tenien resguard i quelcom 
per menjar. Un d’ells era un 
alot nascut a Santa Maria del 
Camí el 1870, que mentre va 

ser ajudant de Bernardo Fiol 
va ser conegut per la seva 
afició a abeurar-se als pots 
del cabrer que transcorria de 
matí pel carrer de la Unió. I 
així havia esmorzat! En Joan 
Perelló era un marrec que, 
malgrat tenir pocs recursos 
però amb el batxillerat sota 
el braç, el 1887 es va matri-
cular al seminari diocesà de 
Sant Pere, va entrar a la con-
gregació del Sagrat Cor que 
s’establiria al monestir de 
Lluc i l’agost de 1927 va ser 
entronitzat com a bisbe de 
Vic. Els Fiol, poc després, 
van rebre una carta d’agra-
ïment des del Palau Episco-
pal que serveix per rememo-
rar aquesta petita anècdota. 
Després de la guerra, Perelló 
va ser especialment sensi-
ble en reparar els danys que 
havia sofert la catedral i 
recuperar les exaltades pin-
tures de Josep Maria Sert.

Màrius Verdaguer no va 
ser el mateix abans i des-

prés de la Guerra Civil. José 
Carlos Llop, en el pròleg de 
l’obra mestra del periodista, 
escriu lluint metàfora religi-
osa: “L’alegria intel·lectual 
de l’Edat de Plata, que cul-
mina amb l’esplendor del 
27 i Ortega al capdavant del 
pensament, es va convertir 
en una asfixiant quaresma 
després del carnaval de sang 
que va ser la Guerra Civil. 
Va ser així pels que la van 
perdre i mai van viure exilis 
daurats, sinó exilis –interi-
ors i exteriors–, solament. I 
va ser així també per altres 
que, essent part del bàndol 
guanyador, es van distanciar 
i van comprovar que es mori-
en de pena o avorriment”. 

Verdaguer, que s’havia des-
plaçat de Palma a Barcelona 
en la seva joventut i havia 
tutejat personatges com 
Machado, Stravinsky, Picas-
so o Dalí, va tornar a la ciu-
tat de la seva infantesa amb 
el franquisme i es va refugi-
ar en els seus pensaments, 
i entre l’anonimat de les 
seves amistats. Entre d’al-
tres, la Margot, neboda de 
Bernardo Fiol i filla d’un 
comerciant de taronges ori-
ginal de la ciutat de Sóller.

També el traçat de l’obra 
de Verdaguer  es  perd i 
s’abandona en aquella Pal-
ma que abraça l’arquitectu-
ra racionalista del règim, els 
anys que el financer Joan 
March es construeix el seu 
palau al costat de l’edifi-
ci del Círculo Mallorquín, 
actualment edifici del Par-
lament autonòmic i on hi ha 
una de les biblioteques més 
encantadores de la ciutat. 

Els anys d’esplendor del 
Círculo també són els anys 
que Verdaguer es passejava 
com a jove periodista i escrip-
tor per la ciutat esvaïda, i 
anava contemplant aquells 
racons i aquells comporta-
ments que després va trans-
posar poèticament sobre 
un paper. La seva obra es va 
recuperar per homenatjar-
lo públicament l’any 2013. 
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L’escriptor Màrius Verdaguer
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El farmacèutic Bernardo Fiol

Màrius Verda-
guer no va ser  

el mateix  
després de la 
Guerra Civil

L’Orfeó Vigatà arrenca el 120è aniversari
Taradell “No podíem començar de millor manera l’any del 
nostre 120è aniversari que cantant, perquè la música és quel-
com que ens fa millors, ens fa més forts.” Eren les paraules 
d’agraïment que la presidenta de l’Orfeó Vigatà, Sara Duch, 
va adreçar al públic que dissabte a la tarda va omplir totes les 
places disponibles de Can Costa de Taradell per oferir el seu 
tradicional Concert d’Any Nou. En aquesta ocasió, el cor de 
l’Orfeó es va acompanyar d’una orquestra de corda convoca-
da per a l’ocasió, a més de les veus de Martí Doñate (tenor) 
i Néstor Pindado (baix), i del pianista Joan Espuny. Sota la 
direcció de Daniel Antolí, van oferir un repertori tant eclèctic 
com apropiat per les dates, com a tribut al solstici d’hivern 
i la natura. Va arrencar l’orquestra amb la interpretació de 
l’Hivern, de Vivaldi, per després sumar-s’hi el cor per defen-
sar plegats la Cantata BWV 131 de Bach. La segona part va 
incloure temes del compositor anglès John Rutter i alguns 
arranjaments exquisits del mateix Antolí de peces tan popu-
lars com la Cançó de bres per a una princesa negra, el Gabriel’s 
oboe o el Santa Nit, que també va servir de bis, amb tot el 
públic a les veus. “No hi ha millor cançó per representar l’es-
perança amb què encetem aquest 2022”, va reblar el director.
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Els nans golluts de Ribes ja tenen llibre
L’historiador Miquel Sitjar i el director del Festival Terra Gollut publiquen ‘Els misteris dels golluts o nans de Ribes’

Ribes de Freser

Jordi Remolins

El madrileny Miguel Moray-
ta va ser el primer a posar al 
mapa internacional la figura 
dels golluts. Un article que 
va publicar el 1886 al diari 
de tendència republicana 
El Globo va cridar l’atenció 
de tal manera que diver-
ses universitats europees i 
nord-americanes, entre les 
quals la de Harvard, van 
enviar científics, etnògrafs 
i antropòlegs al Ripollès 
per estudiar-ne l’existència. 
Aquella era una època en què 
la recerca de pigmeus o races 
exòtiques estava especial-
ment de moda, i la casualitat 
que Morayta –que a més de 
periodista també era his-
toriador a banda de polític 
progressista i maçó– estigués 
estiuejant a Ribes de Freser 
i els veiés durant els seus 
passejos va aixecar una llebre 
que fins aleshores només 
s’havia manifestat a escala 
local i sense excessiva reper-
cussió.

Dimecres passat, l’historia-
dor Miquel Sitjar i el director 
del Festival Terra Gollut, 
Joaquim Roqué, van presen-
tar el llibre Els misteris dels 
golluts o nans de Ribes, en un 
teatre Municipal de Ribes 
que va omplir-se tot i respec-
tar les mesures anticovid. En 
un acte conduït per la perio-
dista cultural Mònica Pagès, 
els dos coautors d’aquesta 
obra de recerca van constatar 
l’interès que desperta un 
col·lectiu que fins a inicis del 
segle XX va habitar la Vila de 
Munt del municipi. 

El llibre se l’han repartit 
de manera que Sitjar hi fa la 
recerca de fonts històriques 
per tal de contextualitzar el 
grup humà que va viure en 
una petita comunitat al vol-
tant del castell de Sant Pere. 

Per la seva banda, Roqué 
s’endinsa en la recerca inter-
nacional que va obrir-ne 
el debat. La qüestió girava 
sobre si es trobaven davant 
d’un grup de gent afectada 
per una malaltia que havia 
incidit també en la seva bai-
xa estatura o bé en una raça 
que hauria habitat el Pirineu 
fins a aquella època. Paral-
lelament, el llibre deixa cons-
tància de les derivades que 
el fenomen gollut ha generat 

en el folklore, el cinema, la 
literatura, el periodisme o el 
món esotèric.

La confluència de nans i 
golluts en el títol de l’obra 
no és en absolut gratuït. 
Sitjar explica que “el Piri-
neu és ple d’individus amb 
goll, un fenomen que sorgia 
per problemes en la ingesta 
d’aliments o aigua”. N’hi 
havia a la Vall d’Aran i al 
Pallars, i de fet encara avui 
dia se’n poden trobar. El que 

no creu que sigui possible és 
localitzar “nans amb goll”. 
L’epicentre ribetà dels nans 
golluts té el fet diferencial 
que estaven constituïts com 
un grup humà, una mena de 
comunitat o gueto, que “afa-
voria l’endogàmia”. A banda 
de Ribes també se n’ha des-
cobert indicis a altres punts 
de la mateixa Vall de Ribes, 
com Pardines o Nevà, i a la 
de Camprodon, a Llanars, 
Setcases o Sant Pau de 

Segúries, però també a l’Alt 
Berguedà, a Bagà. Aquestes 
ubicacions no són arbitràries, 
perquè “en aquella època hi 
havia una comunicació més 
directa que l’actual entre les 
dues valls ripolleses, però 
també amb el nord del Ber-
guedà a través de la Vall de 
Toses”, assenyala Sitjar.

Els orígens dels golluts 
ribetans no està clara del 
tot. Tanmateix l’historiador 
ribetà apunta que la comu-
nitat de la Vila de Munt 
pot situar-se al segle XVII, 
quan es va crear un hospital 
de pobres en aquell indret, 
suposadament per donar 
solució a les seves mancances 
de salut, “tot i que podria 
ser fins i tot més antiga”. Els 
nans golluts eren una comu-
nitat que s’havia aferrat a 
un model de vida econòmic 
i productiu més primitiu i 
lligat a la terra que el que ja 
marcaven els canvis socials. 
Preferien fer de pastors que 
anar a treballar als molins 
o les fargues i, per tant, “la 
seva opció de vida estava 
encarada a la pobresa”, diu 
Sitjar. Pel que fa a la seva 
fi s’inclina a pensar que el 
mateix article de Morayta i 
el debat que va generar va 
accelerar juntament amb els 
interessos del turisme d’es-
tiu al municipi “unes políti-
ques de dispersió” que van 
posar remei a la situació de 
pobresa concentrada entorn 
del castell. Aquesta dispersió 
va mitigar-ne també els efec-
tes endogàmics. Tot i així, no 
creu en cap cas en un procés 
d’extermini, i apunta que 
“el procés negacionista en 
què gairebé ningú en volia 
parlar durant dècades va ser 
un camp de cultiu per a fabu-
lacions del món esotèric”. 
Entre 1900 i 1910 el fenomen 
dels nans golluts es va erra-
dicar a Ribes de Freser.

Un moment de la presentació del llibre, dimecres passat al Teatre Municipal de Ribes, amb els dos autors a la dreta

Un interès creixent
Ribes de Freser L’interès respecte als 
Golluts de Ribes ha anat en augment en les 
últimes dècades. A banda de donar nom 
als dos festivals que va engegar Joaquim 
Roqué, els mitjans de comunicació s’han fet 
ressò de la seva pretèrita existència. El pro-
grama de misteri Cuarto Milenio va dedicar-
los un reportatge i debat fa uns anys. Prè-
viament, el 2009, els periodistes osonencs 
Eli Piñol i Miquel Macià van gravar-ne un 
documental que posava en relleu una fosa 
funerària a tocar del castell on hi havia 40 
nens de fins a 9 anys que no s’havien volgut 
enterrar al cementiri municipal.

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a 
www.el9nou.cat

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a el9club.cat, aboneu 
l’import i en menys d’una setmana rebreu el producte a casa. Es pot reservar 
fins al 7-01-2022 inclòs o fins a esgotar existències.
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Per només
89

Inclou enviament 
a domicili

Per només

49,9
Inclou enviament 

a domicili
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Vic

Miquel Erra/Jordi Remolins

Ara fa un any, les mesures 
que va imposar el Procicat 
van afectar de ple les caval-
cades dels Reis d’Orient. La 
majoria de municipis les van 
suspendre, i només alguns 
es van empescar fórmules 
imaginatives per poder viu-
re, d’alguna manera o altra, 
la nit més màgica de l’any. 
Aquest any, i malgrat els con-
tagis desbocats per la pandè-
mia, les restriccions són més 
laxes i els ajuntaments han 
pogut programar les tradici-
onals rues de benvinguda a 
Ses Majestats. Aquestes són 
algunes de les propostes des-
tacades i les mesures puntu-
als que han implantat. 

A VIC

Després de la cavalcada sim-
bòlica i únicament televisada 
de l’any passat, Melcior, Gas-
par i Baltasar tornaran a ser 
rebuts amb tots els honors 
a Vic, en la 78a edició de la 
cavalcada, que s’acompanya-
rà de les oportunes mesures 
sanitàries. A les 6 de la tarda 
entraran pel passeig de la 
Generalitat i recorreran el 
parc Balmes, les rambles 
del Bisbat i dels Montcada, 
el Passeig, les rambles del 
Carme, de les Davallades 
i de l’Hospital, els carrers 
Junyent i Gudiol, la plaça 
de l’Estació i el carrer Jacint 
Verdaguer, per entrar a la 
plaça Major pels volts de les 
8 del vespre. La rua, d’un 
quilòmetre de llarg, mobilit-
zarà uns 600 figurants. Per 
motius sanitaris, enguany 
no desfilarà la carrossa dels 
caramels i també s’agilitzarà 
la tradicional adoració a la 
plaça Major per garantir al 
màxim les mesures sanitàri-
es. Tampoc hi haurà la visita 
als centres sociosanitaris 
l’endemà, dia de Reis.

A MANLLEU

La cavalcada sortirà a les 7 
de la tarda des de la mateixa 
plaça de Dalt Vila, on aquests 
dies s’hi ha muntat el campa-

seva història i per què visita 
Tona cada 5 de gener. Aquest 
conte s’està repartint gratu-
ïtament a les botigues del 
poble. Pel que fa a la rua, 
després que l’any passat no 
es pogués es recupera però 
hi ha un canvi en el recorre-
gut, optant per carrers més 
amplis per evitar aglomera-
cions. Aquests carrers són: 
Jaume Balmes, Germana Vic-
tòria i carretera de Manresa. 
Sant Andreu, Germana Victò-
ria i Antoni Figueras. Pel que 
fa a l’acte final de rebuda, es 
manté l’espai que es va estre-
nar l’any passat i que va tenir 
molt bona rebuda, a l’espla-
nada de la Canal.

A TARADELL

Per segon any consecutiu i 
a causa de la covid-19, l’ar-
ribada de Ses Majestats a 
Taradell començarà abans, 
tindrà un recorregut més 
llarg (d’uns cinc quilòme-
tres) i hi haurà un total de 
vuit punts per recollir els 
regals per als infants tarade-
llencs. Començarà al voltant 
de les 6 de la tarda per la 
urbanització de la Roca i 
recorrerà diversos carrers 
del poble, el barri de Caste-
llets i acabarà a Mont-rodon. 
Com és habitual, el poble 
de Taradell rebrà els Reis 
amb les tradicionals atxes 
de barballó i per sisè any 
consecutiu es farà el concurs 
d’Instagram #JoVaigAmbAt-
xaDeBarballó. El discurs i 
l’adoració es podran veure a 
partir de 3/4 de 9 a través de 
les xarxes socials.

A PRATS

Els Reis arribaran a les 6 de 
la tarda per la carretera de 
Lurdes i tot seguit faran un 
recorregut pel centre de la 
població. La primera parada 
serà a l’església parroquial 
i tot seguit s’instal·laran a 
la plaça Nova, on els més 
petits podran saludar-los. 
Respecte al repartiment de 
regals hi haurà dos grups, 
uns que aniran per les cases 
la mateixa tarda i uns altres 
a la nit, preferiblement a 

ment reial. La rua avançarà 
pel carrer del Montseny, 
l’avinguda de Roma, el carrer 
de Vilamirosa, el passeig del 
Doctor Joan Oliveras i els 
carrers de Baixa Cortada i 
Mn. Guardiet, per finalitzar 
a la plaça Fra Bernadí pels 
volts de les 8 del vespre. En 
aquest punt, els Reis d’Ori-
ent oferiran un espectacle 
piromusical de llum i color, 
en la línia del que ja es va 
viure l’any passat.

A TORELLÓ

A Torelló la cavalcada dels 
Reis serà més llarga de l’ha-
bitual per evitar aglomeraci-
ons i es demana a les famílies 
que els rebin repartint-se 
per tot el recorregut i fent 
ús de les mascaretes. La rua 
començarà pels volts de 2/4 
de 7 de la tarda des del carrer 
Canigó i avançarà per l’avin-
guda Generalitat, els carrers 
del Pont i Sant Miquel i la 
plaça Nova, on finalitzarà, 
amb les paraules que adreça-
ran Ses Majestats als infants 
de la vila.

A CENTELLES

Després del campament 
reial, titulat La màgia als 
horts del Palau, que s’allarga-
rà fins aquest dimarts, dime-
cres la prèvia de la cavalcada 
començarà a 2/4 de 5 de la 
tarda a la plaça Major, amb 
la carregada dels regals per 
dur-los a l’escola Ildefons 
Cerdà, on es recolliran els 
tres Reis a cavall. A partir de 
les 6 de la tarda seran rebuts 
al Passeig per les autoritats 
del municipi i aniran a peu 
fins a la plaça, on els esperen 
les carrosses –que estrenen 
nous equips– per encetar 
la rua pels carrers Socós, 
Rodolf Batlle, Montserrat, 
Sant Josep i acabar als horts 
del Palau. Els regals es lliura-
ran amb una bossa hermètica 
i cadascú els haurà de reco-
llir, per motius de seguretat.

A TONA

Es consolida la figura de la 
reina Mel, amb la creació 
d’un conte que explica la 

Cavalcades  
amb mascareta
Tornen les cavalcades dels Reis d’Orient arreu d’Osona i el 

Ripollès, amb mesures puntuals per evitar aglomeracions

Després que l’any passat se sus-
penguessin gairebé totes, tornen 
les cavalcades dels Reis Mags, amb 
mesures puntuals com allarga-
ment de les rues o canvis de recor-

regut per evitar aglomeracions. 
EL 9 NOU aprofita per rememorar 
un primer antecedent de la caval-
cada de Vic, de la veu d’una de les 
protagonistes, Magda Mata.

l’exterior, al jardí, al garatge 
o a l’entrada, i sempre amb 
mascareta. També enguany 
hi ha la possibilitat d’establir 
una videotrucada amb Ses 
Majestats per a tots aquells 
nens i nenes que no tinguin 
la possibilitat de veure’ls 
directament. Un dels actes 
cancel·lats des de fa dies és la 
discomòbil reial que s’havia 
de fer a la sala polivalent 
municipal a la nit i que esta-
va organitzada per la Comis-
sió de Reis. 

A SANT JULIÀ

Després d’atendre la Bús-
tia dels Desitjos els patges 
reials, Sant Julià preveu una 
cavalcada amb normalitat, 

que entrarà per la carretera 
de Vilalleons, l’avinguda 
de Montserrat, el carrer de 
Núria, la plaça de l’U d’Octu-
bre i el carrer Sant Roc. Des 
d’aquí faran a peu el tram 
de passeig entre el camp de 
futbol i la pista esportiva per 
pujar les escales de l’ermita 
de Sant Roc i fer l’ofrena al 
pessebre vivent. La recepció 
es farà al pavelló. Per fer més 
lluïda i viva la cavalcada, Ses 
Majestats demanen que el 
poble els rebi amb les tra-
dicionals atxes de barballó 
i amb fanalets de fabricació 
casolana.

A SANTA EULÀLIA

En aquest cas les carrosses 

Una de les escenes del campament reial de Manlleu, aquest diumenge a la tarda. El campament continuarà actiu aquest dilluns i dimarts a la tarda

El campament reial de Manlleu permet   
‘descobrir’ alguns dels secrets del seguici

Des de dins

Manlleu

EL 9 NOU

Com fabriquen els caramels els 
Reis Mags? Com reparteixen els 
regals? Què en fan, de les pipes 
de la canalla? Les màgiques 
respostes a aquestes preguntes 
es poden esbrinar tot passejant 
pel campament reial teatralitzat 
que Manlleu ja va estrenar l’any 
passat a Dalt Vila, i que ha repe-

tit enguany vist l’èxit que va 
tenir –l’any passat hi van passar 
prop de 2.700 persones–. Aquest 
any ja s’ha hagut d’allargar un 
dia més, precisament aquest 
diumenge, i de fet l’aforament 
de les tres jornades ha quedat 
cobert. El patge Kadec dona 
la benvinguda a grups reduïts 
d’una desena de persones que, 
durant uns tres quarts d’ho-
ra, recorren per les diferents 
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Una de les escenes del campament reial de Manlleu, aquest diumenge a la tarda. El campament continuarà actiu aquest dilluns i dimarts a la tarda

dels Reis i els patges passa-
ran a poc a poc per la majoria 
dels carrers del poble i la 
mateixa Comissió de Reis 
recomana, si cal, de mirar-los 
des de la finestra o balcó de 
casa per evitar aglomeraci-
ons. Al llarg del recorregut 
s’anirà enviant la ubicació de 
la cavalcada via WhattsApp. 
El moment de l’adoració al 
pessebre i el discurs de Ses 
Majestats es podrà seguir pel 
canal de YouTube de l’Ajun-
tament i els Reis no lliuraran 
els regals a la quitxalla en 
mà.

A SANT QUIRZE

La rebuda arrencarà amb una 
enlairada de fanalets a partir 

de les 6 de la tarda a la plaça 
Bisaura i mitja hora després 
arribaran els Reis d’Orient. 
Per rebre la visita personalit-
zada calia cita prèvia.

A RIPOLL

Els nens que vulguin donar 
personalment les seves 
cartes als Reis Mags que 
arribaran a Ripoll dimecres 
a la tarda hauran d’haver fet 
una reserva prèvia per acce-
dir a la Sala Abat Senjust. 
Abans els Reis recorreran els 
diferents carrers principals 
del municipi per rebre l’es-
calf dels vilatans. Des de la 
tarda de dilluns una cartera 
reial ja haurà recollit cartes 
dels nens més previsors. La 

Comissió de Reis de Ripoll 
recomana portar mascareta 
i fanalet, i evitar aglomera-
cions.

A CAMPRODON

La primera parada dels Reis 
Mags d’Orient a Camprodon 
serà dimecres a la tarda a la 
residència geriàtrica, per tal 
de saludar els avis i àvies. El 
pavelló Vell ha estat el lloc 
triat on rebre el reconeixe-
ment de nens i nenes abans 
de marxar a quarts de 8 cap a 
la casa consistorial, on l’alcal-
de, Xavier Guitart, els dona-
rà la clau màgica per entrar 
a les llars camprodonines a 
deixar-hi els regals. Exceptu-
ant la rua, la resta d’activi-

tats requereixen inscripció 
prèvia per participar-hi.

A CAMPDEVÀNOL

Els caramels que repartiran 
els Reis a Campdevànol 
seran sense gluten per pre-
venir possibles al·lèrgies. En 
cas de complicacions l’Ajun-
tament disposa de la compo-
sició exacta per si cal actuar. 
La cavalcada ocuparà tota la 
tarda de dimecres. L’arribada 
dels Reis a les 5 davant de 
la residència de la gent gran 
continuarà amb una visita 
a la colònia de Pernau i la 
posterior sortida oficial de 
la cavalcada des de l’heliport 
amb una ruta pels carrers del 
poble fins a la plaça de l’Es-

glésia, on podran ser adorats. 
Els Reis rebran les cartes a la 
Sala Diagonal.

A SANT JOAN

La cavalcada repetirà anima-
ció amb una rua per l’interior 
del municipi, amb música 
infantil amenitzant una 
cercavila motoritzada que 
acabarà a la plaça de l’Ajun-
tament. La recollida de car-
tes ja es va iniciar diumenge 
amb la visita del patge reial a 
l’església de Sant Pol, i tindrà 
continuïtat dimecres amb 
la recollida que en faran els 
mateixos Reis en persona per 
posar-se en marxa poques 
hores més tard entrant a casa 
de tots els infants.

escenes en què apareixen els col-
laboradors de Ses Majestats, com el 
carboner, el patge dels xumets, l’as-
tròleg o els carters. El campament, 
que ha ampliat la zona de tallers 
de manualitats, continuarà actiu 
aquests dilluns i dimarts, de les 4 de 
la tarda a les 9 del vespre, sempre 
amb reserva prèvia. 

D’altra banda, aquest mateix 
dimecres, vigília de Reis, de les 11 
del matí a les 3 del migdia, els nens 
i les nenes que ho desitgin podran 
lliurar la seva carta als Reis en el 
mateix emplaçament, en aquest 
cas sense cita prèvia però ja sense 
el campament en actiu. D’aquesta 
manera, molta gent sense entrada al 
campament encara podrà veure els 
Reis de prop.

Vic

Miquel Erra / Ot Ordeig

Està documentat que l’any 
1944 l’Ajuntament de Vic 
va participar en l’organit-
zació per primera vegada 
d’una cavalcada de ben-
vinguda als Reis 
d’Orient –fa dos 
anys se’n va com-
memorar la 75a 
edició–. Aquella 
efemèride, però, 
té un precedent, 
viscut just un any 
abans, i que avui 
encara pot reme-
morar una de les 
seves principals 
protagonistes, la 
centenària Magda 
Mata Terré.

Mata va estu-
diar Magisteri 
a Girona i com 
a primer destí, 
just després de 
la Guerra Civil, li 
van assignar l’es-
cola d’Espinelves. 
Amb la seva ami-
ga Dolors Arola 
havien demanat 
una plaça propera 
a Vic, però pel lloc 
on havia estat expedit el 
títol era necessari que fos 
de la província de Girona. 
Mata s’encarregà de la 
classe dels nens i Arola, de 
la de les nenes. El segon 
any, plegades van decidir 
organitzar uns primers 
regals de Reis per als seus 
alumnes.

Al cap d’un parell de 
cursos, l’any 1942, va deci-
dir tornar a Vic. Mata es 
va incorporar als serveis 
d’Auxili Social –una orga-
nització de socors humani-
tari constituïda durant la 
Guerra Civil i que va tenir 
un important paper durant 
els primers anys de la dicta-

dura franquista, per acabar 
integrant-se a la Secció 
Femenina de la Falange–. 
“Ajudàvem la gent que no 
podien menjar ni alimentar 
els seus fills; teníem uns 
menjadors al carrer Verda-
guer i les noies de Vic que 

volíem hi anàvem a donar 
un cop de mà i a servir les 
taules per a la canalla”, 
explica. 

El gener de 1943, reco-
llint l’experiència que 
havia tingut a l’escola 
d’Espinelves, també allà 
van proposar d’organitzar 
“una mica de Reis” per a la 
canalla, amb joguines que 
van aplegar de les mateixes 
col·laboradores d’Auxili 
Social. Vista la bona respos-
ta, es van proposar d’anar 
una mica més enllà: “I si 
féssim una cavalcada?”, es 
van animar. “Sabíem que en 
alguns llocs, com a Manlleu 
i altres pobles, ja s’havien 

començat a fer i vam pensar 
que també s’havia de fer a 
Vic”. Dit i fet. Per muntar-
la van demanar suport “als 
nois i noies del Front de 
Joventut”, que de seguida 
s’hi van engrescar. “Els nois 
es van prestar a fer de pat-

ges i les noies a fer el que 
calgués”. Aquella incipient 
cavalcada va ser “molt sen-
zilla, molt simple”, reconeix 
Mata. “Tot just vam fer un 
voltet per la plaça Major i 
cap a l’ajuntament i prou”. 
Suficient, però, per haver 
plantat una llavor. I és que 
l’any següent, conscients 
que si hi volien donar 
continuïtat “no ho podíem 
fer sols”, algú va proposar 
d’anar-ne a parlar amb 
l’alcalde, aleshores Manel 
Riera Comella, per tal de 
comptar amb el suport i 
l’aprovació de l’Ajunta-
ment. “Cuida-te’n tu”, li 
van assignar a la mateixa 

Mata. “Com que ja érem 
amics, amb l’alcalde, no em 
va fer res”. I l’alcalde ho va 
tenir claríssim. “M’agra-
daria molt que hi hagués 
una cavalcada a Vic”, li va 
respondre. “Potser vam 
estar tota una tarda xer-

rant que si faríem 
això, que sí faríem 
allò; i molta gent 
va aportar idees”, 
rememora. El 
gener de 1944 sor-
tia, efectivament, 
la primera caval-
cada de Reis amb 
l’aval municipal. 
“Ens en vam anar 
cuidant nosaltres 
mateixos però amb 
el permís i l’ajuda 
de l’Ajuntament, 
que ens donaven 
uns diners per 
fer-ho o ens faci-
litaven si havíem 
de passar per un 
carrer o per un 
altre. Encara era 
molt senzilleta, 
amb els tres Reis 
a cavall, alguns 

cotxes que ens van 
cedir per la rua que 
portaven regals i 

poca cosa més”, rememora 
Mata. Aquelles primeres 
edicions Mata encara va 
estar implicada en l’orga-
nització, fins que “de mica 
en mica ja s’ho va anar 
quedant l’Ajuntament”, 
apunta. Actualment encara 
conserva la fotografia que 
li van fer amb les seves 
companyes al menjador 
d’Auxili Social, acompanya-
des d’una mainada feliç per 
haver rebut uns Reis que 
no esperaven. Ara, aquesta 
fotografia és un testimoni 
més, que acompanyat del 
seu record ben clar reme-
mora aquells primers Reis 
fets ara fa 79 anys.

UNA FOTO AMB HISTÒRIA Magda Mata mostra la fotografia amb les seves companyes 
d’Auxili Social, durant el primer any que van fer regals de Reis per a la quitxalla, el gener de 1943

Magda Mata rememora la breu cavalcada de 1943, un any abans que l’assumís l’Ajuntament 

L’embrió dels Reis a Vic
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50 anys de Reis a Santa Eugènia

Santa Eugènia de Berga Enguany la 
comissió dels Reis de Santa Eugènia de 
Berga compleix mig segle i ho va voler com-
memorar muntant un campament reial per 
als més petits, que va tenir lloc el passat 
diumenge, 26 de desembre (a la fotografia). 
“La idea de fer un campament ja la teníem, 
però la covid-19 ens va obligar a posposar-la 
i ara l’hem aprofitat per celebrar l’aniver-

sari”, expliquen des de la comissió. El cam-
pament va permetre als infants poder estar 
en contacte amb els patges reials tota una 
tarda. “Som molta gent en aquesta comissió 
i volem agrair a tothom la col·laboració”, 
indiquen. La cavalcada d’aquest any s’espera 
amb certa normalitat –l’any passat també es 
va poder salvar–, amb una rua que comença-
rà a 2/4 de 7 i acabarà a les 9. Hi ha previstes 
algunes novetats en les carrosses, el vestuari 
i el mateix format. A.T.
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Balenyà. Sortida des del 
pavelló. L’entrega de panets 
i xocolatines es farà al 
finalitzar la rua, al pavelló. 
18.00.

Campdevànol. Arribada 
dels Reis de l’Orient a la 
residència de la gent gran. 
17.00. Visita a Perarnau. 
17.30. Sortida de la cavalcada 
des de l’heliport. 18.00. 
Aturada a la plaça Anton 
Maria Claret. 18.20. Entrada 
dels Reis pel pont del Mig. 
19.00. Adoració a la plaça de 
l’Església i tot seguit, rebuda 
dels nens a la Sala Diagonal. 
19.20. Els Reis arriben a 
davant l’hospital. 21.00.

Calldetenes. Cavalcada de 
Reis. Recorregut pels carrers. 
19.30.

Centelles. Cavalcada de Reis. 
16.30-17.15, plaça Major, 
carregada de regals. 18.00, 
arribada al Passeig, cavalcada 
de Reis. Diferents espais. 

Folgueroles. Cavalcada de 
Reis. 18.00. 

Gurb. El Mas l’Esperança 
acollirà el campament reial 
i els Reis s’instal·laran a 
la plaça de l’Ajuntament 
perquè els infants hi puguin 
conversar. 18.00-20.30. 

L’Esquirol. Cavalcada pels 
carrers del poble. 17.45.

Llanars. Arribada dels Reis 
amb camells. Acompanyant 
la cavalcada els Xarop de 
Canya. Adoració i rebuda 
dels infants al campament 
del Camp del Toro. 19.00.

Manlleu. Cavalcada dels 
Reis. Inici del recorregut a 
la plaça de Dalt Vila fins a la 
plaça Fra Bernadí, on es farà 

l’espectacle final 19.00. 

Olost. Se’ls esperarà al local 
social de Santa Creu (17.00) 
i al passeig de Montserrat 
d’Olost (18.00).

Prats de Lluçanès. Arribada 
de la cavalcada reial. Pel 
cantó de Lurdes. 18.00. 

Ripoll. Arribada per la 
ctra. de Barcelona. Un cop 
a la plaça Abat Oliva, Ses 
Majestats s’encaminaran 
al claustre del monestir de 
Santa Maria, on faran la 
rebuda de cartes. 18.00. 

Roda de Ter. Arribada a 
la creu de Codines. 18.30. 
Ofrena dels Reis al naixement 
de la capella del Sòl del 
Pont. 19.00. Rebuda de Ses 
Majestats els Reis d’Orient a 
la plaça Major. 19.30.

Sant Feliu Sasserra. 
Arribada dels Reis per la 
carretera d’Oristà. 18.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Arribada des de l’esplanada 
de la Font de la Sala. 
Seguidament, aniran a la 
plaça de l’Ajuntament. 18.00-
19.00. 

Sant Joan de les Abadesses. 
Cavalcada de Reis. 18.30. 

Sant Julià de Vilatorta. Els 
Reis de l’Orient arribaran  
amb les seves magnífiques 
carrosses fins al pavelló 
municipal. 18.30-22.00.

Sant Miquel de Balenyà. 
Cavalcada pels carrers del 
poble sense parada a la plaça 
de l’Església. 17.30-20.00. 

Sant Quirze de Besora. 
Enlairada de fanalets. Plaça 
Bisaura. 18.00. Tot seguit, 
arribada dels Reis. 18.30.

Santa Eugènia de Berga. 50 
anys de Reis: cavalcada per 
tot el poble fins a la plaça 
Major. 18.30-21.00. 

Santa Maria de Besora. 
Recepció dels Reis d’Orient. 
19.00-20.30. 

Seva. Benvinguda a Ses 
Majestats els Reis. 18.00-
20.00. 

Taradell. Cavalcada de Reis. 
Inici des de la urbanització 
de la Roca, passant per 
diversos carrers del poble, 
el barri de Castellets i fins a 
Mont-rodon. 18.00-20.45.

Tavèrnoles. Cavalcada dels 
Reis d’Orient. Sortida des del 
Centre Cívic, c. Montseny, c. 
Pirineu i arribada a l’Espai 
Cobert. 18.00-19.00. 

Tona. Arribada dels Reis 
de l’Orient i la reina Mel. 
Carrers de Tona i esplanada 
de la Canal. Els fogoners 
reials passaran a encendre 
les atxes. 18.30. 

Torelló. Ali-Ben Saïd i 
els seus timbalers reials 
recorreran els carrers 
anunciant l’arribada dels tres 
Reis. 16.00. Lliurament de 
les cartes als patges reials. 
Plaça de la Sardana, placeta 
d’en Pujol i plaça Joanot 
Martorell. 16.00-17.30. 
Cavalcada. 18.30. 

Vic. 78a Cavalcada de Reis 
d’Orient. Arribada per la 
carretera de Barcelona. 
18.00. Entrada a la plaça 
Major. 20.00. 

Viladrau. El recorregut serà 
de l’Ajuntament al tercer 
pàrquing del carrer Mercè 
Torres seguint la carretera 
de Vic. 19.00. 

TASTET DE CAVALCADES

Benvinguda, Elisea
Vic rep una nova cartera reial, que per 
primera vegada tindrà carrossa pròpia

Vic

M.E.

Els Reis de l’Orient han 
tornat a enviar un emissari 
femení per recollir les cartes 
dels nens i nenes de Vic. Si 
fa dos anys s’estrenava com 
a cartera reial la patgessa 
Dolça, enguany va ser la nova 
Elisea qui aquest dissabte 
va arribar a Vic. Aquest any, 
a més, Elisea disposarà de 
la seva pròpia carrossa a la 
cavalcada de dimecres a la 
nit, convertint-se en el pri-
mer personatge femení amb 
rang important que s’incor-
pora a la solemne rua reial 

–juntament amb una nova 
patgessa per al rei Baltasar. 

Una bona estona abans de 
l’hora prevista, les 6, moltes 
famílies ja feien cua a la pla-
ça Don Miquel de Clariana 
on la canalla podien escollir 
entre lliurar les cartes a la 
nova patgessa Elisea (als bai-
xos de la Casa Bojons) o al ja 
conegut patge Berenguer (a 
la Casa Masferrer). L’èxit de 
la convocatòria es va repetir 
l’endemà diumenge. 

D’altra banda, durant 
aquest cap de setmana també 
hi ha hagut presència de car-
ters reials als barris d’Oso-
na i la Serra-de-senferm, i 
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La nova patgessa Elisea mirant com un infant dipositava la carta en una bústia, dissabte a la Casa Bojons

aquest dilluns n’hi haurà al 
barri del Remei (de 2/4 de 5 

a 2/4 de 8 a la plaça Pilarín 
Bayés) i dimarts, al barri de 

la Calla (de 5 a 7 de la tarda 
al Casal Mossèn Guiteras).
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Sant Quirze de Besora

Pol Baraza

Un cop finalitzades les 
representacions dels Pas·
torets de Frederic Soler, 
Pitarra, el teatre El Centre 
de Sant Quirze de Besora ja 
escalfa motors per a Nit de 
Reis. El conte humorístic i 
fantàstic, escrit per Apel·
les Mestres, es va estre·
nar al Teatre Principal de 
Barcelona l’any 1906, però a 
Sant Quirze el 1921 i, segons 
El Centre, és l’únic poble de 
Catalunya on es pot veure 
actualment. Enguany l’equip 
està de celebració, ja que fa 
un segle que es representa 
al poble, després que l’any 
passat s’haguessin d’anul·lar 
les funcions a causa de les 

restriccions sanitàries de la 
covid·19. En commemoració 
del centenari, la direcció, a 
càrrec de Nati Picazo, Mar·
ta Vilardell, Maria Carme 
Espadaler, Marta Basco i 
Carlota Serradell, ha gestat 
un “equip històric” amb un 
aplec d’actors i actrius que 
anys enrere van ser els pro·
tagonistes de l’obra i que ara 
tornen a pujar a l’escenari 
per donar vida als personat·
ges. D’aquesta manera, se’n 
faran quatre representaci·
ons, dues amb l’equip actual 
i dues amb el grup històric. 

Segons Picazo, “el projecte 
inicial era fer l’obra al Cas·
tell de Montesquiu”, que 
hauria permès adaptar les 
escenes a l’entorn del parc. 
La idea, però, finalment no 

El Centre celebra el centenari del conte 
amb un equip històric els dies 6, 8 i 9

100 anys de ‘Nit de 
Reis’ a Sant Quirze

es va poder dur a terme i “un 
dia se’ns va acudir que tota 
la gent que hagués participat 
de l’obra d’alguna o altra 
manera pogués tornar a tenir 
l’oportunitat d’actuar”. “La 
gent s’ho ha agafat amb mol·
ta il·lusió i moltes ganes”, 
explica. Picazo destaca que 
quan l’equip actual de direc·
ció “vam acceptar el repte 

de dirigir Nit de Reis, vam 
voler donar importància a 
la màgia i la música”. És per 
aquest motiu que es van cre·
ar quatre nous personatges, 
les nimfes, que “accentuen 
la màgia i han fet que hi 
hagi un abans i un després”. 
A més, aquesta vegada en 
l’àmbit musical s’hi ha incor·
porat un fagot i un clarinet, 

que acompanyaran l’acordió 
i el piano. 

Les representacions de 
l’equip actual seran el 6 de 
gener a les 6 de la tarda i el 
8 de gener a les 5 de la tarda, 
mentre que les de l’equip 
històric es faran el 8 de 
gener a 2/4 de 10 del vespre 
i el 9 de gener a les 6 de la 
tarda. 
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Jordi Serradell (Silvestre), Teresa Espadaler (Sila) i Marina Gázquez (Sileta), protagonistes del ‘Nit de Reis’ històrics 

“És un dels aparadors de Tona”
Un miler de persones han visitat el 50è Pessebre Vivent a Tona, per primera vegada diürn i amb escenes de pas

Tona

M.E.

Havia de ser una edició espe·
cial pel seu 50è aniversari, 
però passarà a la història per 
haver estat la més inèdita 
de totes. Per primera vegada 
en aquest mig segle, i arran 
del context de pandèmia, el 
Pessebre Vivent d’Osona, a la 
falda del castell de Tona, s’ha 
celebrat amb llum de dia i 
un format més lleuger i amb 
escenes de pas per evitar 
aglomeracions. Aquest diu·
menge va tenir lloc la segona 
i última jornada de represen·
tacions. En total l’han visitat 
prop d’un miler de persones.

El muntatge ha acabat 
fent de la necessitat virtut. 
“A la gent els ha agradat 
molt aquesta versió diürna 
perquè els ha ofert tota una 
nova perspectiva del pesse·
bre; potser es perden alguns 
detalls, però se’n guanyen 
d’altres”, apuntava Josep Mir, 
vicepresident de l’Agrupació 
Pessebre Vivent de Tona. 
Així, malgrat que l’objectiu 
és recuperar el format noc·
turn habitual de cara a l’edi·
ció que ve –si la pandèmia 
ho permet–, no es descarta 
mantenir una de les jornades 
matinals. El nou horari, per 
exemple, ha facilitat que 
hi accedissin famílies amb 
canalla més petita, destacava 
el mateix Mir. Un altre dels 

Suspeses les dues 
últimes sessions dels 
Pastorets a Manlleu
Manlleu El Teatre Centre 
també s’ha vist obligat a 
suspendre les dues últi·
mes sessions dels Pasto·
rets, la d’aquest diumen·
ge i la del dia de Reis, a 
causa dels casos de covid 
acumulats.

encants del nou format ha 
estat la possibilitat d’interac·
tuar amb els figurants i acce·
dir lliurement a les diferents 
escenografies.

“No ha estat ni molt menys 
decebedor; és diferent, però 
a mi m’ha agradat molt”, 
apuntava aquest diumenge 
l’alcalde de Tona, Amadeu 
Lleopart, en qualitat de 
“visitant”. De fet, Lleopart 
reconeixia que no podia ser 

del tot objectiu: “La meva 
família ha estat implicada 
amb el Pessebre Vivent des 
de sempre”, recordava. Ell 
mateix s’hi va estrenar en 
la segona edició, la de 1973, 
participant en una de les 
escenes, “tocant la flauta 
dolça”. Ja revestit d’alcalde, 
Lleopart reconeixia que el 
Pessebre Vivent ha esde·
vingut “un dels aparadors 
de Tona i de la seva cultura 

popular i associativa”. Que 
l’esdeveniment hagi arribat 
als 50 anys “és un goig i un 
honor pel poble”, però tam·
bé el resultat “de l’esforç, 
la constància i el treball de 
molta gent”. Enguany en el 
muntatge hi participaven 
al voltant de 170 persones, 
entre actors i col·laboradors. 
“Les representacions duren 
dos dies però aquí s’hi treba·
lla tot l’any”, recordava Mir.
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Tres escenes del Pessebre Vivent, en la primera de les dues jornades, la del passat 19 de desembre; aquest diumenge es va triplicar el nombre de visites
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Dimarts 4

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. 

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

Ripoll. Les llegendes 
del monestir de Ripoll. 
Activitat familiar. Gerbert, 
un novici del monestir, 
serà l’encarregat d’explicar 
a pares i fills què passa a 
Ripoll en temps dels primers 
catalans i els grans comtes-
reis de Catalunya. Monestir 
de Santa Maria de Ripoll. 
12.00-13.00. 

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Patge reial. Recorregut per la 
casa de cultura El Mallol, on 
els infants podran portar la 
carta a la patge reial. 17.00-
20.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Contes nadalencs i 
igualitaris, a càrrec de Xavi 
Demelo i Marcel Arnal. 
Palau de l’Abadia. 17.00. 

Sant Pere de Torelló. Tardes 
de jocs gegants, escacs, 
parxís, dibuixos per pintar... 
Plaça Monmany. 15.30-17.30.

Vic. Taller de costura. Vine 
a confeccionar el teu propi 

Laia Miralpeix agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

saquet de Nadal. Per a 
infants de 8 a 12 anys. Places 
limitades. Preu: 15 euros. 
Casal Claret. 10.00-12.00.

Nadal a Vic. Taller de fanalets 
i forja i patge reial. Plaça dels 
Màrtirs. 16.30-18.30.

Dimecres 5

Camprodon. Campament 
reial. Pavelló Vell. De 16.00 
a 19.00. 

Manlleu. Lliurament de 
cartes als Reis d’Orient. 
Plaça Crist Rei. 11.00-15.00.

Viladrau. Fira Reial 
Medievàlia i activitat “Vine 
a fer el teu fanalet”. Pavelló 
municipal. 10.00-14.00. 

Dijous 6

Centelles. Cloenda de la 
Festa del Pi. Es despenja el 
pi i es reparteixen les pomes 
als galejadors. Església 
parroquial. 13.00.

Orís. Els Reis a casa teva. 
Sol·liciteu que els Reis visitin 
casa vostra trucant a les 
oficines municipals abans del 
4 de gener. Diferents espais. 

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

Sant Joan de les Abadesses. 
La Quina del creuer. Pavelló 
poliesportiu municipal. 
18.00. 

Sant Hipòlit de Voltregà. 
El Quinto a Ràdio Voltregà. 

De 12.00 a 14.00 i de 20.00 a 
22.00. 

Els Pastorets a càrrec del 
Grup de Teatre de Sant 
Hipòlit. Teatre. 19.00. 

Concert amb The Rusties 
Blues Band. Teatre Centre. 
19.00. 

Sant Quirze de Besora. Nit 
de Reis. Teatre El Centre. 
18.00-20.00. 

Taradell. 35è Concurs de 
Reis de Ràdio Taradell. El 
Concurs de Reis es basa 
en un taulell de guerra de 
vaixells en què les caselles 
estan plenes dels regals. 
Cada oient ha de dir una 
lletra i un número, i si té sort 
s’emporta un regal directe. 
Si cau a l’aigua, haurà de 
superar alguna prova molt 
fàcil. Tampoc hi faltaran els 
regals sorpresa per repartir 
entre els oients que truquin 
al 93 812 62 20 com per als 

que visitin la ràdio amb 
pijama o els que portin 
esmorzar o vermut. Emissora 
municipal. 09.00-14.00.

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 Vallfogona. De 
12.00 a 13.00.

Dilluns 3

Campdevànol. Campament 
del Patge de SSMM Reis de 
l’Orient. Plaça Anselm Clavé. 
Taller de maquillatge. 16.00. 
Recollida de cartes. 17.00-
20.00.

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. 

Folgueroles. Donació 
de sang. Reserva hora a 
<donarsang.gencat.cat>. Al 
pavelló. De 10.00 a 14.00 i de 
17.00 a 20.30.

Llanars. Nadal a Llanars. 
Taller de fanalets de Reis. 
Pista coberta. 18.00.

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

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

Cartera reial. Cercavila des 
de la plaça de l’Ajuntament 
fins a la Sala Eudald Graells, 
on la cartera de SSMM rebrà 
a tots els infants. 17.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Patge reial. Recorregut per la 
casa de cultura El Mallol, on 
els infants podran portar la 
carta a la patge reial. 17.00-
20.00.

Sant Julià de Vilatorta. 
Meditació d’Any Nou. 
Stefanie Privoznik, veïna 
del poble, durà a terme una 
sessió de ioga i mindfulness. 
Aula de Cultura. 20.00-
21.00.

Sant Pere de Torelló. Tardes 
de jocs gegants, escacs, 
parxís, dibuixos per pintar... 
Plaça Monmany. 15.30-17.30.

Tavèrnoles. Taller de 
fanalets. Sala polivalent. 
17.00-19.00. 

Vic. Nadal a Vic. Taller de 
fanalets i forja i patge reial. 
Plaça dels Màrtirs. 11.00-
13.00.

Farmàcies

Vic

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 3

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 4

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 5

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 6

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 3, 
4 i 5

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 3, 4 i 5

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | 
dies 3, 4, 5 i 6

Torelló

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dies 
3 i 5

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 4

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 6

Manlleu

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 3

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 4

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 5

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 6

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 4

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 5

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 3

Ripoll

 ✚ROCA COMA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 3, 
4, 5 i 6

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 3, 
4, 5 i 6

CARTELLERA

CAMPRODON Dilluns Dimarts Dijous

Camprodoní Spencer 21.00 - 18.00 i 22.00
 Encanto - 18.00 -

RIPOLL  Dilluns

Comtal Spider-Man 18.00
 West Side Story 21.00
 Way Down 19.00

VIC  Dilluns i dimarts

Sucre The King’s Man: La primera (...) 16.00, 18.25 i 21.45
 The King’s Man: La (...) (VOSE) 22.00
 El contador de cartas 19.55 i 22.00
 Canta 2 15.45 i 21.45
 Canta 2 (CAT) 18.35
 Canta 2 (3D) 16.50
 West Side Story 19.10 i 21.30
 Matrix Resurrections 16.30, 18.50 i 21.50
 Spider-Man: No Way Home 15.50, 17.10, 18.15, 20.40 i 21.45
 Mamá o papá 19.00
 Encanto 16.15
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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. Es pot visitar 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. Es pot visitar fins al 15 de 

gener.

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. Exposició 
permanent “L’Esquerda, la 
fortalesa del Ter”. Horari: de 

dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 

i dissabtes, diumenges i festius de 

10.30 a 13.30. 

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

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. 

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. Es pot visitar 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. Es pot visitar 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. 
L’exposició es pot visitar 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. 

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. Es pot visitar fins al 27 de 

gener.

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.

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 

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, 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Afegir bossa al vestit, 
verd al vermell i circumstancials al verb / 2. 
Camps d’eres que alteren el Saler. Més ade-
quat que la flassada, per un llit rodó / 3. Cap 
de nosaltres. La més teatral de les extremen-
yes. Noms sense O / 4. Tàlem del comte dels 
Càrpats. Senyals que a la pantalla hi passaven 
coses a remarcar / 5. Amant de rissar el ris 
gramatical. Faig un petó a un fals Bosé / 6. Un 
pessic d’ironia. No se’l pot tractar ben bé de 
delator, encara que ho explica tot. La fi del 
fil / 7. Part dels pantalons que va cama avall. 
Espartà mal oliat, per això era un serf / 8. 
Començalles d’acaballes. No és partidària de 
l’embolic, és que té les partícules estables / 9. 
ATS en funcions?: no, impulsor de benzina. 
La baixa / 10. Picaven com sobrassades al foc. 
Clònic d’abans d’inventar la clonació / 11. 
Pilar prim. Marcit, putrefacte. Rúfol (perquè 
té mal cor?) / 12. Hidrocarbur per donar pas 
a l’al•leluia. Poll al cap de sant Martí / 13. Ob-
jecte perdut després d’una bugada. Escomesa 
contra l’òrgan vital.

VERTICALS: 1. Viu al rovell de l’ou, però 
quan estava amb l’ex era molt rara. Passa de 
missa, i passa enlaire / 2. Metall febrós. Expo-
sició a l’aeronàutica no, a l’acció de l’aire. Són 
a l’agulla i al paller / 3. Rebesavi d’en Tatar, el 

pelut. Ornament sagrat per tenir la mà plena 
durant la missa / 4. Té tanta abundància que 
ens fa sentir pletòrics. Descansen com cans o 
se les heuen com amants / 5. Lisar sense vo-
calitzar. Humit com el rec de Sallent. Després 
de l’accident / 6. Ve sense ni cinc. Propici a 
l’enamorament, com tot paradís. Un rol ben 
estrany / 7. Per una mala dècima ja m’hi por-
ten, els de la mútua. Tireta de fusta de sòcol a 
sostre / 8. Temporada metàl•lica. Com a febre 
fa pensar en el tifus / 9. Abracen en Nèstor. 
Suprimirà la llengua de la Marçal. Allà on 
es trenquen els camins / 10. Tendal per a un 
tender tot sol. S’assembla al Moret, el pre-
cursor d’en Chandon / 11. Acceptat. Rentava 
de qualsevol manera la bodega marinera / 12. 
Pendent pelat i lliscós ideal per rodolar-hi 
sola. Amenaça de mort al rei.
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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

La prova deL taLó: 
una punxada que pot 
miLLorar La vida deL
teu nadó!
eL CriBratGe neonataL, ConeGut Com a prova deL taLó, eS va poSar en
marxa a CataLunYa Fa 50 anYS. GrÀCieS a aqueSta petita punxada, Ja
S’Han deteCtat prop de 2.000 CaSoS de maLaLtieS poC FreqÜentS que
poden Ser mortaLS o Comprometre SerioSament La quaLitat de vida
deL nadó Si no eS deteCten a tempS.

En què consisteix?
La prova del taló consisteix en una punxada superficial al taló del nadó 
per extreure’n unes gotes de sang. La sang s’impregna en un paper 
absorbent homologat i s’envia al laboratori juntament amb algunes 
dades del nadó i la família. Aquesta anàlisi permet identificar de forma 
ràpida malalties que ja estan presents en el nadó des del naixement, 
encara que no es presentin símptomes. Actualment el programa de 
cribratge inclou la detecció de 24 malalties minoritàries, que si es 
diagnostiquen i es tracten de forma precoç milloren notablement la 
salut i la qualitat de vida d’aquests infants i les seves famílies. 

La majoria dels nadons no tenen cap malaltia de les incloses en el 
programa i, en aquests casos, s’envia una carta als familiars comunicant 
el resultat normal de la prova. En cas contrari, el laboratori de cribratge 
neonatal comunica el cas a les unitats d’expertesa clínica (UEC), que 
es posen en contacte amb la família per estudiar el nadó i fer les proves 
necessàries per confirmar el diagnòstic i poder iniciar el tractament al 
més aviat possible.

Quines malalties es detecten?
Aquesta prova fa el cribratge sobre 24 malalties minoritàries. Aquestes 
malalties, també anomenades rares, són un grup molt nombrós integrat 
per més de 7.000 condicions clíniques que tenen una baixa incidència 
en la població.

A Catalunya, dins el marc del Programa de Cribratge Neonatal, són: la 
fenilcetonúria, l’hipotiroïdisme congènit, la fibrosi quística, 19 malalties 
relacionades amb els trastorns del metabolisme dels aminoàcids, dels 
àcids orgànics i dels àcids grassos, la malaltia de cèl·lules falciformes 
i la immunodeficiència combinada greu (els coneguts com a “nens 
bombolla”).

50 anys d’un programa pioner
El Programa de Cribratge Neonatal es va posar en marxa per primera 
vegada a Catalunya l’any 1969, ara fa 50 anys. Es va iniciar amb la 
detecció de la fenilcetonúria i s’ha anat ampliant en diferents etapes. 
Des de llavors, i fins a l’any passat, la prova del taló s’ha fet en un 
total de 2.788.179 nadons. D’aquests, s’han detectat 1.955 casos 
de malalties endocrino-metabòliques que han pogut ser tractades en 
unitats especialitzades.

Un tractament precoç permet controlar i disminuir els símptomes i 
les lesions que la malaltia produiria sobre els nadons afectats si no es 
tractessin. Per tant, en millora la salut i representa un gran benefici per 
a la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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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

Declaració anual de 
nitrogen (DAN)

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

ClassifiCats

guia de serveis

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols, pots
carregar-hi una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€
Surt 6 edicions al diari de paper
i durant 3 setmanes a

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 
immediata. Perfil competencial 
específic: • Pensament analític i 
sintètic. • Capacitat de presa de 
decisions. • Treball en equip. • 
Facilitats comunicatives, discre-
ció i bon tracte. • Capacitat orga-
nitzativa. • Sentit pràctic. • Con-
fidencialitat i ètica. S’ofereix: • 
Contractació indefinida a temps 
complet. • Guàrdies de localit-

zació. • Condicions i retribució 
segons conveni SISCAT. • Car-
rera professional i retribució per 
objectius. El lloc de treball permet 
la incorporació de persones amb 
grau de minusvalia física. Envi-
eu currículum i carta de presenta-
ció 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 Ripollès 
convoca una plaça de: Metge de 
família per atenció primària
(per a l’àrea bàsica de Ribes/
Campdevànol) Es requereix: • 
Títol d’especialista, obtingut 
preferentment via MIR. • Possi-
bilitats d’incorporació immedia-
ta. Perfil competencial específic: 

• Pensament analític i sintètic. • 
Capacitat de presa de decisions. 
• Treball en equip. • Facilitats 
comunicatives, discreció i bon 
tracte. • Capacitat organitzativa. 
• Sentit pràctic. • Confidencialitat 
i ètica. S’ofereix: • Contractació 
indefinida a temps complet. • Pro-
jecte integrat Hospital - Primària. 
• Atenció continuada de localit-
zació. • Condicions i retribució 
segons conveni SISCAT. • Car-
rera professional i retribució per 
objectius. El lloc de treball permet 
la incorporació de persones amb 
grau de minusvalía física. Envi-
eu currículum i carta de presenta-
ció 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: 
Contractació estable. Formació a 
càrrec de l’empresa. Interessats, 
envieu CV a:toyota@casacuber-
ta-auto.com

Convocatòria per a la selecció 
d’un/a auxiliar de manteniment 
de l’Atlàntida. Consulteu le sba-
ses a www.atlantidavic.cat. Tel.
93 702 72 57.

Es necessita Oficial fabrica-
ció brioixeria. Lloc: Comarca 
d’Osona. Jornada completa. Lloc 
de treball estable. Experiència 
en lloc similar. Interessats envi-
eu currículum a: treball@vic.
el9nou.com indicant la referèn-
cia 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 residen-
cial o sociosanitari. S’ofereix: - 
Contracte laboral temporal de 12 
mesos a mitja jornada de dilluns 
a divendres. Interessats presenteu 
currículum amb foto, títol com-
pulsat o resguard i còpia d’infor-
me vida laboral a l’adreça de cor-
reu electrònic 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 par-
ticulars. Tel. 699 54 11 08.

guia gastrONÒMiCa

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

Bar - Restaurant - Habitacions

Av. Manuel López, 6-8 
Tel. 93 838 50 01

Santa Maria d’Oló
www.hostalsantamaria.cat

Vols ser-hi?

GUIA GASTRONÒMICA

Tel. 93 889 49 49
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El ressorgiment  
de L’Atlàntida
Emissió del concert d’Obe-
ses amb la Cobla Berga 
Jove i el Cor d’Obeses, 
enregistrat a L’Atlàntida 
de Vic.

El ressorgiment de L’Atlàntida
dijous, 16.00

Sèrie documental 
‘Mans destres’
Sèrie documental produï-
da pel Museu del Ter que 
posa l’accent en la destre-
sa adquirida per les mans 
d’homes i dones dels ofi-
cis més variats.  

Mans destres
dilluns, 22.00

Festa del Pi  
de Centelles
Reportatge amb els 
millors moments de la 
recuperada Festa del Pi 
de Centelles, amb les 
tradicionals galejades i la 
ballada del pi.

Festa del Pi de Centelles 
dimarts, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 3

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
7.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. L’Esquirol. 
7.30 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
10.30 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Magazín. 
11.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. L’Alt Urgell. 
11.30 CATALUNYA STARS. 
Patinatge. Millors moments. 
14.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Sector 
primari. 
15.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. L’Esquirol. 
16.00 SALA 9. Cinema. Un espe-
rit burleta. 
18.00 FLY ME TO THE MOON. 
Clown. 
19.00 CANIGÓ. Musical. 
20.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 

21.00 ELS PASTORETS PATI-
NADORS. Patinatge. 
22.00 MANS DESTRES. Docu-
mental. Joan Farré. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
23.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
23.30 ELS PASTORETS PATI-
NADORS. Patinatge. 
0.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
1.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
2.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimarts 4

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
7.00 TEMPS AFEGIT. Esports. 
Especial Dakar. 
7.30 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 

Informatiu. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 DANSÀNEU. Cultural. 
Recital en memòria dels fets de 
Prat de Fuster. 
10.30 DANSÀNEU. Cultural. 
Concert amb cançons orals recu-
perades. 
11.30 DANSÀNEU. Cultural. 
L’arbre humà. 
12.30 ELS PASTORETS PATI-
NADORS. Patinatge. 
13.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Sector 
primari. 
15.30 MANS DESTRES. Docu-
mental. Joan Farré. 
16.00 SALA 9. Cinema. Dos a la 
carretera. 
18.00 PELS CARRERONS DEL 
DARRERA. Teatre musical. 
18.50 CONCERT VOZES. Musi-
cal. 
20.00 RICARD TORRENTS, 
MEMÒRIA VIVA. Documental. 
L’acció pública i el compromís 
amb la cultura. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa del Pi de Centelles. 
21.30 RICARD TORRENTS, 
MEMÒRIA VIVA. Documental. 
L’acció pública i el compromís 
amb la cultura. 
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. Presenta: Albert 
Brosa. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
23.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
23.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa del Pi de Centelles.
0.00 MANS DESTRES. Docu-
mental. Joan Farré. 
0.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
1.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. L’Esquirol. 
2.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 5

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. L’Esquirol. 
7.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
7.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. 
9.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 CONCURS DE GOSSOS 
D’ATURA DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ. Gossos d’atura. 
12.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
12.30 MEMÒRIA VIVA, 
RICARD TORRENTS. Documen-

tal. L’acció pública i el compromís 
amb la cultura. 
13.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. Presenta: Albert 
Brosa. 
13.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa del Pi de Centelles. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 PATRIMONIS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Sector 
primari. 
15.30 MEMÒRIA VIVA, 
RICARD TORRENTS. Documen-
tal. L’acció pública i el compromís 
amb la cultura. 
16.00 SALA 9. Cinema. Encobri-
dora. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 PREMIS ZIRKÒLIKA. Circ. 
20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Cavalcada de Reis de Vic. 
En directe. 
21.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Cavalcada de Reis de Vic. 
22.30 JOAN GARRIDO I THE 
GLOBAL BAND. Musical. 
0.00 PROGRAMES ESPECIALS. 
Cavalcada de Reis de Vic. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
1.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
2.00 AVENTURA’T. Esports 
d’Aventura. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dijous 6

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 PAISATGES ENCREUATS. 
7.00 DES DEL CAMPANAR. 
7.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
8.00 PATRULLA 03 I MATTS 
MONSTERS. Dibuixos animats. 
10.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Cavalcada de Reis de Vic. 
11.00 ELS PASTORETS PATI-
NADORS. Patinatge. 
12.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa del Pi de Centelles. 
12.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
13.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Cavalcada de Reis de Vic. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. 
14.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa del Pi de Centelles. 
15.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Cavalcada de Reis de Vic. 
16.00 EL RESSORGIMENT 
DE L’ATLÀNTIDA. Concert. 
Obeses, Cobla Berga Jove i Cor 
d’Obeses. 
18.00 HOME. Teatre. 
19.00 TARAB. Musical. 
20.10 NO PUC ARRENCAR-ME 
EL CAP. Cultural. 
22.30 EL PONY PISADOR. Con-
cert. 
0.30 PROGRAMES ESPECIALS. 
Cavalcada de Reis de Vic. 
1.00 TORN DE TARDA.
01.30 EXCEL·LENT!. 0
2.00 PAISATGES ENCREUATS
02.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Cavalcada de Reis 
de Vic
Retransmissió en directe 
a partir de les 8 del vespre  
des de la plaça Major de 
Vic de la cavalcada de Ses 
Majestats els Reis Mags 
d’Orient. 

Cavalcada de Reis de Vic
dimecres, 20.00 i 21.30

‘Els Pastorets 
patinadors’
Uns pastorets sobre rodes, 
amb 40 patinadors d’en-
tre 3 i 18 anys del Club 
Patinatge Taradell que fan 
una versió dels Pastorets 
amb coreografies sobre 
nadales tradicionals.

Els Pastorets patinadors
dilluns, 21.00 i  23.30

‘Ricard Torrents, 
memòria viva’
Continua el cicle d’entre-
vistes ‘Ricard Torrents, 
memòria viva’, un viatge 
de descoberta i d’home-
natge al seu pensament, 
obra i trajectòria.

Ricard Torrents, memòria viva 
dimarts, 20.00 i 21.30
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Els presentadors de les 
campanades de TV3 van 
demostrar una connexió 
especial durant el pro-
grama de Cap d’Any. I 
és que Llucià Ferrer és 
manlleuenc, i exerceix 
com a tal vagi on vagi, 
però Elena Gadel és mig 
centellenca. La seva 
parella ho és i sempre 
que poden s’hi escapen 
a veure la família. Per 
tant, unes campanades 
amb accent osonenc.

Aquests dies no parem 
de rebre avisos de gent 
que dona positiu de 
covid-19. Ens explicava 
un dels afectats el pro-
blema que els va supo-
sar als que van donar 
positiu el dia dels Sants 
Innocents. Ningú els 
creia quan van haver de 
trucar a amics i famili-
ars per anul·lar les cele-
bracions de Cap d’Any. 
A sobre!

Positius

La variant òmicron no 
respecta a ningú. Diven-
dres informàvem que 
els Pastorets de Torelló 
havien d’anul·lar les fun-
cions per positius entre 
els actors i aquest cap 
de setmana van ser els 
de Manlleu els que van 
cancel·lar les represen-
tacions. Si fins i tot els 
jugadors del Barça l’aga-
fen com no l’han de tenir 
els actors dels Pastorets!

Pastorets

La Federació Catalana 
de Futbol va fer un 
vídeo la setmana pas-
sada amb una selecció 
dels millors gols de 
l’any 2021. Els aficio-
nats manlleuencs estan 
eufòrics perquè n’han 
escollit dos del Man-
lleu. Un de Pau Fran-
quesa i el gol de falta de 
Marc Grifell contra el 
Vic. Dos grans gols, sí 
senyor.

Futbol

Campanades

Cromos
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Addicte a les xarxes soci-
als?

No hi estic enganxat, però 
estem creant una societat 
que volem saber molt sobre 
el que fa l’altra gent.

Una cançó.
El tren del temps, de Txa-

rango.
Un llibre.
Padre rico, padre pobre.
Una pel·lícula.
Fast and Furious.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Crims, de TV3.
Un programa de ràdio.
El búnquer, de Catalunya 

Ràdio.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Ara mateix no me’n recor-

do... No acostumo a anar al 
teatre... hauria de fer-ho més 
sovint.

Un restaurant.
El Coll de Rupit. Cuina 

típica catalana, amb un 
entorn preciós i un servei 
excel·lent. 

El plat preferit.
Ui, complicat... Ous amb 

beixamel o popets amb ceba.
Una beguda.
Suc de taronja.
L’últim viatge que ha fet.
Al càmping de Begur :)
El millor lloc de la comar-

ca.
Rupit.
I de Catalunya?
Qualsevol poblet de mun-

tanya.
I del món?
Muntanyola, hi, hi, hi!
On no portaria mai ningú?
A veure una pel·lícula de 

zombis.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb el bo del Camilo 

Adam, alcalde de Santa 
Maria de Besora.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Amb algú que només pen-
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“No portaria mai ningú a veure 
una pel·lícula de zombis”

sés en ell mateix.
Quin és l’últim regal que 

li han fet?
Una tassa per al cafè amb 

llet. 
A quina hora es lleva?
Normalment, a 2/4 de 7. 
A quin cantó del llit 

dorm?
Al costat esquerre. 
Una paraula que li agra-

di?
Esforç.
L’última vegada que va 

anar a missa? 
El dia de Tots Sants.
Un insult.
Inepte.
Una mania.
Dir guapa a la dona.
Un personatge històric.
Joan de Serrallonga. 
Qui és el seu/seva crush 

(amor platònic)?
M’ho hauria de pensar.
Un hobby.
Ser pagès.
Un lema.
Tot esforç té la seva 

recompensa.
El treball dignifica?

Pot ser una forma de viu-
re.

Què el treu de pollegue-
ra?

Que no tingui temps de 
fer el cafè després de dinar.

Què li fa riure?
Les aventures de la sogra.
I plorar?
Que tingui problemes una 

persona a la qual estimo.
Quin esport practica?
Enduro.
És fanàtic del Barça?
No m’agrada el futbol. 
El paper de vàter, plegat 

o arrugat?
Sempre plegat!
L’últim partit polític que 

ha votat.
En Puigdemont.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Doncs miraria que no 
s’acabés el somni.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys?

El mateix que vaig viure.
I què no repetiria?
Ser dur amb les persones 

que m’estimen.
Què canviaria del seu 

cos?
Res, perquè puc anar a tot 

arreu.
I del seu caràcter?
No tenir segons quins 

rampells.
Si mai el perden, on 

l’haurien d’anar a buscar?
A la granja, treballant del 

que m’agrada.
Per què o per qui diria 

una mentida?
Per la gent que em fa sen-

tir estimat. 
Els seus amics de veritat 

caben en una mà?
De ben segur que sí. 
Un secret confessable.
M’agrada molt la xocolata. 
A sobre o a sota?
Sempre a sobre!
Què haurem après de la 

pandèmia?
A apreciar més les petites 

coses i/o plaers de la vida.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
La de amb qui no faria mai 

el cafè?

Gerard Casas

SOC AIXÍ...

Muntanyola

Ramader


