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Els ingressats per covid s’acosten
als de la primera onada a l’espera
d’arribar al pic de contagis
(Pàgines 2 i 3)

Un de cada quatre osonencs i ripollesos ha passat el coronavirus des de l’inici de la pandèmia
(Pàgina 32) Diego Ortega, el copilot, i Gerard Farrés, celebrant els bons resultats

(Pàgina 7)

Queixes per la
manca de bombers
a Camprodon
després de l’incendi
a dues cases
(Pàgina 14)

L’oposició de
Setcases presenta
la segona moció
de censura en
quatre anys

Els productors
ecològics, resignats
per les mesures
per fer front
a la grip aviària

Farrés: de gregari a liderar al Dakar

Folgueroles
homenatja Ricard
Torrents en els seus
85 anys

El manlleuenc Gerard Farrés afrontava enguany el seu quinzè Dakar com
a motxiller del seu company d’equip

i cap de files Austin Jones, però els
bons resultats el van catapultar aquest
dijous fins a la primera posició dels

(Pàgines 12 i 13)

Ripoll vol que
s’investiguin les
acusacions de
Villarejo sobre
el CNI i el 17-A

(Pàgina 16)

ALBERT LLIMÓS

EFE / FERNANDO VILLAR

(Pàgines 4 i 5)

side by side. Aquest divendres es juga la
victòria amb Jones, a qui treu 1 minut i
41 segons.

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 28 i 29)

@GERARDFARRES

(Pàgina 25)

Segon canvi a l’alcaldia de Montesquiu

Una llet que no té preu

Sònia Muñoz, d’ERC; Jaume Romeu, de JxCat, i ara Nuri
Soler, de SM-Amunt, llista associada a la CUP. Montesquiu
ha tingut tres alcaldes de tres partits diferents des d’inici de
mandat. Des de dimarts, Nuri Soler és l’alcaldessa.

Judit Orriols, de Sant Feliu Sasserra, i Alba Márquez, de Vic,
són donants de llet materna. D’aquesta manera s’assegura
l’alimentació a nens prematurs o nounats que ho necessiten i
no poden ser alletats directament per les seves mares.
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Els efectes del coronavirus

Un de cada quatre osonencs i ripollesos
ha passat la covid des que va esclatar
la pandèmia, el març de l’any passat.
Els indicadors demostren que ara ma-
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teix continuem en plena sisena onada,
amb un augment marcat dels pacients
ingressats als hospitals, però també
sembla que es va desaccelerant el rit-

me de nous positius. Els testos d’antígens, una eina bàsica per a l’autogestió
de la salut, es passaran a pagar a com a
màxim 2,94 euros a partir de dissabte.
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La sisena onada de la pandèmia està seguint el mateix
patró que les anteriors: alta
transmissió del virus al
carrer i increment de casos
positius, repunt de consultes
a l’atenció primària i finalment, com a última baula de
la cadena, augment dels pacients ingressats als hospitals.
Tal com es pot veure al gràfic, actualment a Osona n’hi
ha 133, un registre que iguala
els de l’abril del 2020, en plena primera onada. Entremig
només s’havia tornat a superar el centenar el novembre
del mateix any i puntualment
la primavera passada. Pel
que fa a les unitats de cures
intensives, entre la convencional de l’Hospital Universitari de Vic i la de semicrítics,
a la tercera planta, consten a
hores d’ara 14 pacients covid,
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Tot i això, sembla que es comença a desaccelerar el ritme de contagis a causa de l’òmicron
dos més que fa una setmana. El contrapunt positiu és
que per efecte de la vacuna
la gent en situació menys
greu acostuma a passar pocs
dies ingressada i, per tant,
hi ha molta rotació de llits.
Al Ripollès, l’Hospital de
Campdevànol havia estat
relativament tranquil durant
la tardor, però els malalts
amb coronavirus també han
pujat fins a 19 els últims dies.
Tant en aquesta comarca
com a Osona –i al conjunt de
Catalunya, de fet– els indicadors continuen en vermell a
l’espera de si estem assolint
el pic de contagis de la sisena
onada. “Fer prediccions és
difícil, tots ens hem equivocat alguna vegada, però sí que
sembla que des de principis
d’aquesta setmana els casos
no augmenten en la mateixa
magnitud que les anteriors”,
explica la doctora voltreganesa Anna Forcada, gerent de
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Els pacients ingressats
a Osona i el Ripollès s’enfilen
a nivells de la primera onada
Vic/Ripoll
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l’Institut Català de la Salut
a la Catalunya Central. Això
vol dir que es manté la tendència a l’alça, però amb una
“lleugera desacceleració”.
És en aquest context que les
autoritats sanitàries confien
que es comenci a girar la truita i el virus deixi de saturar
CAP i hospitals: “Tenim un
tsunami de positius degut a
la variant òmicron, que en
tres setmanes ha anat pujant
d’intensitat fins arribar a
representar el 98% dels afectats. La seva alta transmissibilitat li ha permès estendre’s
de forma exponencial, i
alimentada per les trobades
socials i familiars durant
les festes de Nadal.” Així, si
l’atenció primària ja estava al
límit abans de festes, aquesta
setmana ha hagut d’entomar
una allau de baixes laborals,
entre un 75% i un 80% a causa de la covid. La majoria les
expedeixen a persones amb

pocs símptomes i lleus, però
això no treu que els metges i
metgesses hagin de dedicar
part de la jornada a una feina burocràtica en comptes
de visitar. “Demanem a la
ciutadania que es corresponsabilitzi i faci servir tots
els mitjans que té a l’abast
per autogestionar la seva
salut en la mesura que sigui
possible. D’aquesta manera
ens podrem centrar en altres
malalties o els casos més
greus”, apunta Forcada.
Segons dades de Salut,
des del març de l’any passat
s’han diagnosticat 38.125
positius de covid a Osona i
5.900 al Ripollès. Deixant a
banda possibles reinfeccions,
aquestes xifres equivalen a
un de cada quatre habitants
de totes dues comarques. La
millor immunitat és, segons
els experts, la que s’aconsegueix amb la suma de la vacuna i haver passat la malaltia.

Gener

Aproven la tercera
dosi a la franja de
18 a 39 anys
La Comissió de
Salut Pública ha aprovat
obrir la campanya per inocular la tercera dosi de la
vacuna a les persones de
18 a 39 anys. De moment
encara no es pot demanar
hora, però sí que ha transcendit que s’avançarà “de
forma endreçada, de major
a menor”. La ministra Carolina Darias va anunciar
aquest dijous que també es
retalla de sis a cinc mesos
l’interval per rebre la dosi
de reforç des de l’anterior.
La Generalitat havia demanat ambdues modificacions. Pel que fa a les persones que s’hagin infectat
recentment de coronavirus,
s’hauran d’esperar com a
mínim quatre setmanes
abans de la dosi de reforç
i caldrà que hagin passat
cinc mesos des de la primera o la segona vacuna.
Vic/Ripoll

Testos d’antígens a
màxim 2,94 euros
El preu dels
testos d’antígens passa
a estar regulat a partir
d’aquest dissabte. Les farmàcies no els podran vendre a més de 2,94 euros.
Vic/Ripoll

NEUS PÁEZ

OSONA
2020-21
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Mariona Tor i Aleix Caballeria, aquest dimecres a la tarda a la seva oficina

“Em deien que era molt rar i
no s’havien trobat casos així”
Aleix Caballeria i Mariona Tor, de Sant Joan, han passat la covid dues vegades
St. Joan de les Abadesses
T.V.

Aprendre a marxes forçades.
És al que ens ha obligat la
covid-19 des que va esclatar
la pandèmia, el març de l’any
passat. Fer servir mascareta,
desenvolupar la fórmula de
la vacuna, buscar tractament
per als pacients i, entre sacrificis individuals i col·lectius,
no estalviar esforços a l’hora
d’evitar la transmissió del
coronavirus. Durant aquests
mesos ens hem familiaritzat
amb termes com epidemiologia, risc de rebrot o reinfecció. I és que malgrat que
d’entrada les persones que
contreien la covid dues vegades eren l’excepció –durant
el primer mig any amb prou
feines se’n van reportar una

trentena entre Hong Kong,
els Estats Units, Bèlgica o
l’Equador–, ara també hi ha
veïns i veïnes d’Osona i el
Ripollès que s’han trobat
amb aquesta circumstància.
Aleix Caballeria i Mariona
Tor, de Sant Joan de les Abadesses, ho poden explicar en
primera persona. Van passar
la malaltia el gener de l’any
2021 i un segon cop aquest
desembre, coincidint amb les
festes de Nadal. El virus no
va derivar ni una vegada ni
l’altra en símptomes de gravetat, però sí que els ha obligat a fer dues quarantenes i
espavilar-se per compte propi quan el sistema de salut
no acabava de respondre. El
seu cas és particular perquè a
més a més esperen una nena
que ha de néixer pel maig i

El nombre de confinats a les
escoles s’iguala al d’abans
de les vacances de Nadal
Vic/Ripoll/Moià
G.R.

El nombre de persones confinades als centres educatius
d’Osona els quatre primers
dies de classe del segon trimestre del curs iguala xifres
de les que hi havia just abans
de començar les vacances de
Nadal. Aquest dijous al vespre, segons dades del Departament d’Educació, a Osona hi
havia 1.241 alumnes, mestres

i personal dels centres aïllats
per la covid-19. En el cas del
Ripollès n’eren 156, un nombre inferior als 218 d’abans de
festes. Al Moianès, el nombre
de persones confinades és
de 89, unes 100 menys que
al final del primer trimestre.
Aquesta situació es dona
malgrat el canvi en els protocols als centres educatius. La
quarantena de set dies només
l’ha de fer el professorat i
l’alumnat no immunitzat que

que, segons els metges, arribarà al món ja amb anticossos contra el SARS-CoV-2.
La primera vegada que
es van infectar va ser el
Cap d’Any del 2020, quan
els positius disparats havien portat la Generalitat a
decretar el confinament
perimetral del Ripollès i la
Cerdanya. “Ens vam ajuntar
una colla, sense superar el
màxim permès i tots amb
testos d’antígens negatius.
En aquell moment encara no
era possible comprar-ne a les
farmàcies, però un amic en
tenia per la feina”, explica
Caballeria. Ell es va trobar
malament al cap de dos dies
i més endavant va caure la
Mariona. Llavors ja eren
pares d’en Blai, un nen d’un
any i mig, i es van traslladar

forma part del grup bombolla
dels centres d’educació especial i Secundària. En Infantil
i Primària només l’han de fer
els alumnes no immunitzats
si es donen cinc o més casos
positius al mateix grup en un
període de set dies. En tots els
casos els companys de grup
del positiu es podran fer un
TAR a la farmàcia –els d’Infantil, al CAP.
D’altra banda, el departament ha cobert les baixes del
professorat generades per la
covid fent nomenaments cada
dia des d’aquest dilluns. A la
Catalunya Central en són 293
i a Girona, 479, però Educació
per ara no facilita la xifra per
comarques.

del seu “pis petit” a passar la
quarantena a casa d’un avi
que havia mort justament
un mes abans a causa de la
pandèmia. D’aquell primer
contacte amb la covid, Caballeria en destaca un dia de
febre alta, però sobretot l’esgotament: “Pujava els 12 o
13 esglaons fins a la primera
planta, on hi ha l’habitació, i
arribava súper cansat”.
Tant ell com la Mariona es
van vacunar amb la primera
dosi pel juny i des del setembre passat, quan van saber
que esperaven una nena, han
extremat les precaucions:
contacte amb poca gent fora
dels cercles habituals i, en cas
de trepitjar un bar o un restaurant, sempre a la terrassa.
Estant ella embarassada la
covid els feia encara “més res-

3

pecte”, però tot i vigilar molt
van topar novament amb el
virus per contacte familiar.
Aquest cop els símptomes
van ser de menys intensitat:
“Un dia de mal de cap i cansament. Si no fos perquè hi
ha la covid i saps que és això,
hauria anat a treballar amb
normalitat, igual que amb
els constipats d’abans de la
pandèmia”. El confinament
el van intentar complir també al màxim, però amb un
punt menys de severitat que
al gener i permetent-se, per
exemple, sortir a fora quan ja
era fosc. “Ens vam passar els
dies de Nadal tancats a casa”,
diu Caballeria, “baixàvem just
a última hora del vespre perquè al nen li toqués una mica
l’aire i pogués jugar amb la
pilota o la bici”.

Esperen una
nena que ha de
néixer pel maig,
ja amb anticossos
Ara, superada la segona
experiència amb la covid,
tornen a fer vida normal. No
tenen cap bola de vidre per
assegurar que aquest haurà
estat el seu últim contacte
amb la malaltia, però confien
en el pronòstic que s’anirà
tornant com una grip o un
refredat. Això ha d’alleugerir
la pressió sobre el sistema
sanitari. I és que Caballeria,
de fet, no està satisfet amb la
resposta de l’atenció primària. Assegura que el primer
cop no el van arribar a trucar
per donar-li l’alta i que amb
la seva parella tampoc van
complir malgrat haver promès un “seguiment exhaustiu” per l’embaràs. Sí que li
quedarà gravat a la memòria
haver estat de les primeres
persones de Sant Joan a reinfectar-se: “Quan vaig anar al
CAP amb un test positiu fet
a casa, em deien que era molt
rar i que encara no s’havien
trobat casos així.” En continuem aprenent cada dia. A
marxes forçades.
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Les paraules que l’excomissari de
la Policia Nacional José Manuel
Villarejo ha fet aquesta setmana
en seu judicial han tornat a des-

Atemptats del 17-A
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pertar les sospites de qui hi havia
al darrere dels atemptats del 17A. Els partits independentistes
reclamen que s’investiguin.

Més dubtes sobre
l’eximam de Ripoll
L’excomissari Villarejo vincula de nou el CNI amb Abdelbaki es-Satty
Madrid/Ripoll
G. Freixa / T. Vilamala

Les declaracions de l’excomissari de la Policia Nacional
José Manuel Villarejo han
desfermat aquesta setmana
una tempesta política d’alt
voltatge. El president de la
Generalitat, Pere Aragonès,
ha anunciat que la Generalitat estudia emprendre
noves accions legals i l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell,
ha reiterat una vegada més
la necessitat que se sàpiga
tota la veritat i s’aclareixi
definitivament quina relació
hi havia entre els serveis
secrets espanyols i l’imam EsSatty, mort en l’explosió del
xalet d’Alcanar el dia abans
de l’atropellament massiu
a la Rambla de Barcelona i
l’atac a Cambrils.
La caixa dels trons es va
obrir en la sessió d’aquest
dimarts del judici a Villarejo
pel cas Tàndem, que investiga les presumptes tasques
d’espionatge d’àmbit privat
que l’excomissari hauria fet
utilitzant recursos policials.

En una de les declaracions,
Villarejo va recordar que
havia estat treballant pel
CNI “fins al dia de la meva
detenció”, i que entre altres
tasques havia ajudat a “resoldre l’embolic de l’imam de
Ripoll”, un fet que va qualificar com a “greu error del
senyor Sanz Roldán –direc-

La Generalitat
estudia accions
legals davant la
gravetat de les
declaracions
tor del CNI–, ja que va calcular malament les conseqüències de fer un petit ensurt
a Catalunya”, en els mesos
previs al referèndum de l’1
d’octubre de 2017.
Les paraules de Villarejo
van fer revifar les sospites
del vincle entre el que s’ha
considerat ideòleg dels
atemptats del 17-A –l’imam
de Ripoll, Abdelbaki Es-

Satty– i el CNI. Aquest possible lligam no es va poder
tractar durant el judici als
tres supervivents de la cèl·
lula gihadista responsable
dels atacs a Barcelona i
Cambrils que es va fer entre
finals del 2020 i principis del
2021 a l’Audiència Nacional
de Madrid perquè el magistrat Félix Alfonso Guevara no
va permetre ni aprofundir-hi
ni escoltar testimonis com el
mateix excomissari.
Amb aquest escenari, les
reaccions polítiques no es
van fer esperar. Una de les
més ràpides va ser la de l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell
(Junts), que des de fa anys
reclama esclarir ben bé l’origen d’uns atemptats terroristes que van colpir i afectar
de ple la vila que representa.
El mateix dimarts al vespre,
la consellera de Recerca i
Universitats, Gemma Geis
(Junts), es va desplaçar fins
a la capital del Ripollès per
reunir-se amb el batlle i
regidors i mostrar d’aquesta manera el suport de la
Generalitat de Catalunya a

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, acompanyat de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma

l’Ajuntament. La consellera
va remarcar que les declaracions exposades per Villarejo
“interpel·len tots els demòcrates, siguin independentistes o no”, i per aquest motiu
des del màxim òrgan institucional català es demanarà “les
màximes responsabilitats
polítiques, policials i judicials”. Durant la trobada es va
acordar que en el proper ple
municipal es presentarà una
moció “per exigir que aflori
tota la veritat”, va dir l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell,
ja que és l’única manera “de
tancar el dol”.
Des del Palau de la Generalitat, el president, Pere

Querella amb esperit osonenc contra Pablo
Casado per les falsedats del català a l’escola
L’advocat vigatà Josep Rosell i el reusenc Lluís Gibert en són els impulsors
Vic

Un equip de vuit juristes
independents van presentar
aquest dimecres al Tribunal
Suprem (TS) una querella
contra el líder del Partit
Popular, Pablo Casado, per
les falsedats difoses sobre
el català a l’escola, quan
va afirmar en un acte del
partit, entre d’altres, que a
Catalunya “hi ha professors
amb instruccions per no deixar anar al lavabo als nens
que no parlen català a les
aules”. Un dels impulsors és
l’advocat vigatà Josep Rosell,
que juntament amb l’advocat
reusenc Lluís Gibert són els
signants de les accions penals.

ALBERT LLIMÓS

Pol Baraza

Josep Rosell, aquest dijous al seu despatx de Vic

Tal com explica Rosell, la
querella, que està fonamen-

tada en l’article 510 del Codi
Penal, que considera penes de

presó d’un a quatre anys per
incitar a l’odi i la discriminació contra un grup per motius
ideològics, arriba després
que “molta gent ens demanés
emprendre alguna acció” i
en considerar que Casado
“volia crear un estat d’opinió a l’Estat espanyol d’una
majoria nacional envers a la
minoria nacional catalana”.
“Una persona que no coneix
Catalunya i que només s’informa a través de mitjans de
comunicació espanyols es pot
pensar que el que diu Casado
és veritat”, esmenta.
La querella, que de moment
no s’ha admès a tràmit, es
va registrar al TS perquè és
l’última instància espanyola
i en el cas que es desestimi

Aragonès (Esquerra), va
remarcar que si les paraules de Villarejo són certes,
“calen explicacions ja”, i per
aquest motiu “exigim que
s’investigui per tal d’esclarir la veritat”. Amb aquesta
intenció, va anunciar que
havia encarregat als serveis
jurídics de la Generalitat
“estudiar les declaracions i
les accions legals pertinents
que es puguin emprendre”.
Des de Junts, es va recordar que s’havia demanat
dues vegades al Congrés i
al Senat “una comissió per
esclarir els fets ocorreguts en
els atemptats del 17 d’agost
de 2017”, i van remarcar que

“es puguin buscar altres vies
ràpidament”. Rosell reconeix que és un dels únics del
grup que està esperançat
que prosperi, però diu que
disposen d’un pla b per si la
via del TS no funciona. “Els
fets tenen suficient gravetat
i inadmetre la querella els
situa en un context una mica
difícil. Farem que la cambra
es mulli”, diu. L’equip també està en contacte amb un
relator de les Nacions Unides
amb l’objectiu de portar la
qüestió al terreny internacional, la qual cosa permetria,
a més, “explicar molt bé a
fora el concepte de minoria
nacional”. El grup va engegar
un micromecenatge a través
de les xarxes socials per tal de
fer front a les despeses de la
querella i “destinarem el que
sobri a defensar la gent represaliada de la causa catalana”,
diu.
Arran de les declaracions de
l’excomissari Villarejo, Rosell
explica que també estan estudiant emprendre alguna acció
legal al respecte.

NOTICIES
Jordi Munell: “Hem assistit
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Geis, durant la compareixença de dimarts al vespre

després de les declaracions
de Villarejo “esperem que
cap partit s’hi oposi”.
Des de la CUP, Mireia Vehí
va qualificar l’excomissari
com un personatge “molt poc
fiable”, però va remarcar que
“és obvi que cal una comissió
d’investigació del que va passar el 17-A”. En l’àmbit polític, els partits independentistes al Congrés amb el suport
d’altres formacions com per
exemple el PNB han anunciat
que tornaran a demanar que
es creï una comissió d’investigació. També víctimes
dels atemptats com Javier
Martínez, pare de l’infant de
3 anys mort a les Rambles,
van recordar la necessitat
d’investigar els vincles entre
l’imam de Ripoll i el CNI, tot
lamentant que en el judici es
menystinguessin les peticions d’advocats de la defensa
perquè Villarejo declarés. I
és que fa un any, l’excomissari de la Policia Nacional ja
va fer una primera referència
entre la informació que tenia

Atemptats del 17-A

el CNI i la possibilitat que hi
hagués un atemptat gihadista a Barcelona.
Dimecres, en una nova
sessió del judici, Villarejo va
matisar les seves paraules
assegurant que no volia dir
que el CNI volgués perpetrar
un atemptat com el del 17
d’agost, però sí que hi havia
l’objectiu “de fer sentir a
Catalunya la necessitat de la
protecció de l’Estat” davant
d’una amenaça terrorista.
“Els hi va marxar de les
mans”, va repetir l’excomissari. Pel que fa a la manca
de proves vinculades a les
acusacions, Villarejo va assegurar que estan “als meus
arxius, però no me’n donen
còpia”. Els documents es troben sota secret judicial.
Les declaracions de l’excomissari han generat poca
repercussió entre els mitjans
de comunicació i partits
polítics d’àmbit estatal. La
primera representant de
l’executiu espanyol a fer-hi
referència va ser la delegada del govern central a
Catalunya, Teresa Cunillera
(PSC), que va dir que les
paraules de Villarejo “no
tenen cap credibilitat”, i que
les insinuacions “no tenen
base lògica ni material. Són
ganes d’enredar”. Pel que fa
a Salvador Illa, va deixar clar
que de Villarejo “no en vull
ni parlar”, perquè “tothom
sap la credibilitat d’aquest
individu, que és zero”. El cap
de l’oposició de la Generalitat va remarcar que el seu
suport “és amb els Mossos”,
que van investigar els fets
“d’una manera molt seriosa”,
i va deixar clar que si alguna
persona té més proves “el
que ha de fer és portar-les al
jutge”. En aquest sentit anava el redactat del comunicat
de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT), que agrupa
bona part de les víctimes del
17-A. El comunicat finalitzava amb una pregunta: “Per
què Villarejo ha esperat a
tenir un judici en contra seu
per fer aquestes declaracions?”
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Ctra. Manlleu, 36 VIC
938 862 022
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a un silenci dramàtic”
Ripoll
I. Moreno / I. Muntadas

Sorpresos per les declaracions? Quina credibilitat
atorguen a l’excomissari
Villarejo?
No sé si mereix credibilitat o no, però el silenci del
govern central i els partits
que al seu moment van
bloquejar la creació d’una
comissió d’investigació
al Congrés dels Diputats
alimenten tot tipus de teories al voltant dels atemptats. La pregunta que ens
hem de fer és per què en
un país democràtic unes
declaracions com aquestes
no generen cap tipus de
reacció per part de la fiscalia d’ofici ni dels partits
amb responsabilitat de
govern a l’executiu central.
Hem assistit a un silenci
dramàtic. Les víctimes, les
seves famílies i la societat
que vam patir els efectes
dels atacs terrorífics del 17
d’agost ens mereixem una
resposta, sigui la que sigui,
desmentint l’excomissari i
facilitant que hi hagi una
investigació, justificantho i donant explicacions o
demanant perdó.
Com interpreta el gest
de mirar cap a una altra
banda?
La sensació és que es
va gestar una operació a
Catalunya per desmantellar el que feia tanta por al
deep state, el referèndum
de l’1-O. Si les declaracions
de Villarejo són falses,
quina por han de tenir els
partits que estan donant
suport o donaven suport al
govern d’Espanya el 2017?
Per què no permeten una
comissió d’investigació
amb els cossos policials, el
CNI, l’exministre...? Això

Jordi Munell

“El judici amb els
tres empresonats
no va respondre
totes les
preguntes que
teníem”
ens ajudaria a completar
el trencaclosques i que
víctimes, famílies i societat puguem tancar el dol.
Continuem sense saber què
hi ha darrere de la sortida
de la presó d’Es-Satty, el fet
que no fos deportat malgrat
haver-hi una ordre d’expulsió, per què va arribar a
Ripoll, per què se li va completar l’historial laboral...
Són baules d’informació
perduda. Villarejo ha tornat
a incidir en un tema que,
com que hi ha preguntes
pendents, pot anar donant
corda a tot tipus de teories.
Si són veritat, algú ha de
prendre mesures i demanar
perdó. Si són mentida, no
entenem per què s’impossibilita conèixer la veritat.
Que plani el fantasma
que els atemptats es podrien haver evitat és horrorós.

Posa la pell de gallina,
per tot això necessitem respostes. El CNI no deixa de
ser una estructura d’Estat,
és responsabilitat directa
del Ministeri d’Interior i la
presidència del govern. El
silenci, a més de ser dramàtic, posa en qüestió la confiança en l’Estat, una pota
fonamental de qualsevol
democràcia. Tot això ens
alimenta als que creiem
que Catalunya es mereix
ser una sobirania plena
dins d’Europa, diferent de
la que vivim, que es veu
completament hereva d’un
règim anterior al 1978.
Davant la incompareixença de l’Estat, des de
l’Ajuntament tenen previst recórrer a instàncies
europees?
Ens hem posat en contacte amb el bufet d’advocats
penalista que ens representa. Volem formar part del
procediment judicial dels
atemptats, cosa que fins
ara se’ns ha negat en dues
ocasions. Ens diuen que a
Ripoll no podem ser perjudicats quan com a societat
local els efectes són molt
clars. També hem parlat
amb els portaveus dels
grups municipals i al gener
considerem un acord de ple
per instar els partits amb
representació al Congrés
que tornin a demanar una
comissió d’investigació i, al
govern del país i la fiscalia,
que iniciïn una investigació
arran d’aquestes declaracions. El judici que es va fer
amb els tres empresonats
no va completar totes les
preguntes que teníem. No
podem deixar passar-ho, per
les víctimes, per les seves
famílies i perquè els atemptats van trasbalsar profundament la societat ripollesa.
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Exclusiu
pEr als
subscriptors
participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

taller
informació: 93 889 46 59

APARQUEU PER 1E AL DIA

Descarregueu-vos la targeta

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Teatre

història d’un senglar
(o alguna cosa de ricard)
dissabte 22 de gener - a les 20h

VIC

Sessió en línia
gratuïta
Apunta-t’hi!

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Teatre

mALDITAS pLumAS

2X1

Dte. de

Dissabte 22 de gener - A les 20h

TORELLó

30 E

per viatge.

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Vic

2X1
EN LES
VISITES A LA
GRANjA

supermercat-online
bonpreuesclat.com

Vic

saNta EuGèNia DE bErGa

Consulteu el codi del mes de gener
entrant a: el9club

5

E
de
descompte
en compres
online

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

NOTICIES

EL 9 NOU

Divendres, 14 de gener de 2022

com el de Ripoll o el d’Olot,
però va advertir que hi ha
una nova convocatòria de
places de Bombers que surt a
finals d’aquest mes. En principi, per a Camprodon hi han
sortit quatre places mentre
que per a Ribes, dues. La
idea de Guitart és pressionar
per intentar tenir-ne més, ja
que per exemple al municipi
ribetà només hi hauria tres
bombers operatius per fer
els serveis. L’alcalde deia
que compten amb un parc
“nou”, però que “a l’hora de
la veritat, té efectivitat zero”,
ja sigui per fer rescats a la
muntanya o per apagar un
incendi.

L’alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, i l’alcaldessa de Ribes, Mònica Santjaume, demanen més places

Els bombers voluntaris no van
poder apagar el foc de les cases de
Camprodon perquè no eren prou
Isaac Muntadas

La manca d’efectius de bombers voluntaris és un problema greu que pateixen dos
municipis del Ripollès com
són Camprodon i Ribes de
Freser. L’alcalde camprodoní,
Xavier Guitart (TpC-CP),
ho va manifestar al darrer
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses arran de l’incendi
que es va produir el passat 7
de gener al municipi i que,
sortosament, no va provocar
cap ferit. Aquell dia, dues
cases adossades de fusta
del carrer del Bac de Sant
Pere van quedar calcinades
per les flames. L’alerta es va
donar a les 2 de la matinada,
però quan els Bombers van
arribar al lloc del sinistre el

				

foc ja havia reduït a cendres
els immobles. A menys d’un
quilòmetre de l’incendi, just
al costat de la benzinera que
hi ha 200 metres de l’entrada
del poble venint de Sant Pau
de Segúries, hi ha ubicat el
parc dels Bombers Voluntaris
de la Vall de Camprodon. Tot
i la proximitat amb el foc, els
Bombers no van poder sortir.
“És frustrant veure els dos
camions tancats al garatge. El
Bombers d’Olot, que són els
més propers que van poder
sortir, van tardar 50 minuts
a arribar i no van poder fer
res”, es lamentava Guitart.
El batlle es va reunir amb
el cap dels Bombers Voluntaris de la Vall de Camprodon,
que li va manifestar que
estan obligats a sortir amb
un mínim de tres efectius.

 QUEIXES DEL MATERIAL

ALBERT LLIMÓS

Camprodon
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El parc de Bombers de Camprodon

Ara en són una desena, però
només en poden sortir sis,
ja que n’hi ha quatre que
són persones jubilades i “no

poden fer l’acció de sortir a
ajudar”. Guitart sap que no
pot demanar un parc que
estigui obert les 24 hores

L’alcaldessa de Ribes, Mònica Santjaume (JxCat), es
va afegir a les queixes i va
reclamar que calia adaptar
els materials i els mecanismes dels parcs de Bombers,
“que no són adequats per a
municipis petits”. Santjaume
apuntava que quan es crema
una xemeneia en un poble, el
camió no hi sol arribar i s’hi
ha d’anar amb un cotxe pickup. A més, va assenyalar que
quan connecten la mànega
a la xarxa d’aigua no té prou
pressió.

PUBLICITAT Serveis

Consulteu les nostres
estades temporals
ReSIdèNCIA CANTONIGRÒS, Sl

Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya

° Professionalitat i eficàcia en un entorn familiar.
° Contacte directe amb l’esplèndid paratge natural del
Collsacabra.
° Curtes i llargues estades.

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

JA COMENÇA A AGAFAR FORMA!
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Se’l va detenir per un delicte contra la seguretat del trànsit

MOSSOS D’ESQUADRA

GUILLEM RICO

El camioner que va perdre la
càrrega a la C-25 quintuplicava
la taxa d’alcoholèmia

El paper que transportava el camió escampat per l’Eix Transversal, diumenge al vespre
Gurb
G.R.

Els Mossos d’Esquadra van
detenir diumenge el conductor que va perdre la càrrega
a la C-25, l’Eix Transversal,
perquè quintuplicava la taxa
d’alcoholèmia. Segons els
Mossos, el conductor era un
home portuguès de 60 anys
que en la prova va marcar
0,83 mg/l mentre que en els

conductors professionals és
de 0,115, mg/l. A l’home el
van detenir per un delicte
contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol i també se’l
va denunciar administrativament per la deficient estiba
de la càrrega, és a dir, perquè
no la portava ben lligada.
Tal com publicava EL 9
NOU de dilluns, l’incident
es va produir cap a 2/4 de 8

al punt quilomètric 178, a
Gurb. El vehicle va punxar
la roda i la càrrega, palets i
paper, va quedar escampada
per la via. Per aquest motiu
es va desviar el trànsit per la
C-25d i es van fer retencions
d’1,5 quilòmetres. Al cap
d’una hora i mitja es va restablir la circulació. El detingut
va passar a disposició judicial
dilluns i se’n va decretar llibertat amb càrrecs.

Espectacular accident amb un ferit a
l’accés de la C-37 des de la Miranda
Malgrat l’espectacularitat de la imatge,
no es va haver de lamentar cap víctima mortal en una sortida de via, aquest dilluns al voltant de les 10 del matí a
l’accés a la carretera C-37, l’eix Vic-Olot, des de la rotonda
de la Miranda. Un vehicle tot terreny va sortir del vial que
té una corba molt pronunciada i es va enfilar pel marge fins
que el va frenar un arbre. Va quedar en posició gairebé vertical sense arribar a bolcar, per la qual cosa els Bombers van
haver de treure l’ocupant del vehicle davant la perillositat
que suposava la posició del cotxe. Els vehicles que circulaven al darrere van avisar els serveis d’emergències i el
conductor es va quedar immòbil davant del perill de sortir
pel seu propi peu. Un cop fora una ambulància del SEM el
va traslladar a l’Hospital Universitari de Vic amb pronòstic
de ferit menys greu. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres
dotacions de Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra, que
van tallar el vial al trànsit fins que es va retirar el vehicle.
Torelló/Manlleu

Set denunciats per pescar de
L’esllavissada a l’R3 entre
Ribes i Planoles arriba al Senat manera il·legal a l’Sporting
Madrid
EL 9 NOU

El grup d’Esquerra al Senat
ha fet arribar aquesta setmana una bateria de vint
preguntes per demanar
explicacions al govern espanyol sobre les esllavissades
que van afectar la línia ferroviària de l’R3 a principis
de desembre en el tram de

via entre Ribes de Freser
i Planoles. El senador a
Madrid per la demarcació de
Girona, Joan Martí Deulofeu,
ha demanat que s’aclareixin
exactament quins van ser
els motius que van provocar
aquest incident ferroviari, i
també quines mesures es van
prendre per reforçar i assegurar el talús i evitar noves
esllavissades.

Sant Martí Sescorts
EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van
denunciar el dia de Reis
set homes que pescaven
il·legalment a la zona de l’antic club nàutic de l’Sporting,
en terme municipal de Sant
Martí Sescorts. Segons expliquen des del cos policial, un
testimoni els va avisar pels

OFERTA DE TREBALL
Comercial Veterinària de Vic
necessita incorporar un/una

PERSONAL AJUNTAMENT DE VIC
Procés de selecció de 2 places

investigador/a d’innovació social digital

d’

La informació de la convocatòria està penjada a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Vic seuelectronica.vic.cat.
Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu
presentar a la mateixa fins al 24.01.2022.
Informació: Departament de Recursos Humans.
Tel. 93 886 21 00 / rrhh@vic.cat

farmacÈutic/a
en dedicació exclusiva.
Possibilitat horària,
entre 6 i 8 hores diàries,
de dilluns a divendres.

Es requereix:
· Títol de llicenciat/llicenciada
en Farmàcia.
· No es necessita experiència.
· Formació a càrrec de
l’empresa.
Interessats envieu currículum
a treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-189.

volts de les 5 de la tarda d’un
grup de persones que havien
encès una foguera i estaven
pescant a la vora del riu Ter.
Els agents els van trobar a
dins de l’aigua, en una barca
amb rems, i fent servir una
xarxa, que es tracta d’un
mètode prohibit. Tampoc
tenien llicència de pesca ni
permís per encendre el foc a
l’entorn natural.

Una dona ferida lleu
a Vic després de ser
atropellada
Una dona de 68 anys va
ser atropellada dilluns passat al carrer Candi Bayés de
Vic. L’incident, que va tenir
lloc poc després de les 6 del
matí, li va provocar ferides
de caràcter lleu. Pel que fa
al conductor del vehicle, un
veí de Vic de 30 anys, va ser
denunciat per la Guàrdia
Urbana per no haver respectat el pas de vianants
Vic

Anuncieu-vos a la borsa de treball
d’

Per a més informació
truqueu als telèfons
93 889 49 49

Òptica de l’Ambulatori necessita

Òptic/A
OptOmetristA O
AudiOprOtètic

per incorporar al seu equip
Horari de dilluns a divendres
Interessats envieu CV a:
info@opticaambulatori.com

Es necessita

Carnissera
amb experiència

Interessades truqueu al

93 812 20 92

PUBLICITAT

Consells per a una bona
higiene bucal
És important netejar-se les dents i
les genives després dels àpats, tres
cops al dia. Els aliments acumulats
poden variar el pH de la saliva, que és
necessari per evitar l’acumulació de
tosca dental i la desmineralització de
l’esmalt. El teu dentista et pot aconsellar el raspall més adequat per a les
característiques de cada persona així

com la pasta de dents. El col·lutori al
final de la neteja, que es pot completar amb seda dental i raspalls petits
interdentals, pot ajudar a la prevenció o tractament d’alguna malaltia
periodontal. Cal visitar el dentista
una o dues vegades a l’any per fer
una neteja i una revisió per detectar
a temps qualsevol anomalia.
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* Servei a disposició de pacients de
la clínica i també d’externs

A la Clínica Dental Coro posem a disposició l’equip
dental d’última generació OP 3D VISION KAVO,
número 1 al mercat.
• Oferim un millor diagnòstic i comoditat per al pacient.
• Dotat de “Low Dose Technology”. Dosi de radiació
extremadament baixa, indicat per a pacients sensibles
a la radiació.
• Imatges 2D d’alta precisió (ortopantomografies,
teleradiografies).
• Imatges 3D (TACS).

OdOnTOlOgIA generAl
OrTOdònCIA
OdOnTOpedIATrIA
CIrurgIes
ImplAnTs
perIOdònCIA
esTèTICA denTAl
esTèTICA FACIAl

14
AnYs
Des del 2008 al vostre servei
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FInAnçAmenTs A mIdA

Av. Olímpia, 1-3 - VIC - Tel. 93 883 31 30 - www.vicdental.es

ENS HEM
TRASLLADAT
15 anys
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Registre Sanitari: E08714206
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La biblioteca, pas a pas: a dalt, d’esquerra a dreta, imatges de la construcció de l’equipament captades el 20 de juny de 2019, el 31 de desembre de 2019 i el 31 de maig de 2020; a baix, també d’esquerra a
dreta, les imatges del novembre de 2020, el juny de 2021 i l’última, de l’1 de gener de 2022

Pròrroga amb toc d’atenció
El ple aprova ampliar el termini per acabar les obres de la Biblioteca Pilarín Bayés fins al 12 de març. Esquerra
i Capgirem entenen el tràmit tècnic però critiquen la gestió del procediment que ha fet l’equip de govern de Junts
Vic
Guillem Freixa

Amb els vots a favor de
l’equip de govern de Junts
i de la regidora del PSC a
l’oposició, Carme Tena, Vic
va aprovar una nova ampliació del termini per acabar
les obres de construcció de
la Biblioteca Pilarín Bayés
de Vic. La nova data de
finalització se situa al 12 de
març d’aquest 2022. En el ple
municipal de dilluns passat,
Esquerra i Capgirem Vic –formacions polítiques també a
l’oposició– van expressar que
entenien la petició de l’empresa i no feien objeccions
tècniques al procediment,
però sí que van deixar notar
el seu malestar en com s’havia gestionat i transmès la
informació des de l’equip de
govern cap a la resta de forces del consistori.
Des del grup republicà, la
regidora Viqui Terricabras va
agrair l’explicació que en la
mateixa sessió va fer la responsable de l’àrea d’Urbanisme, Fabiana Palmero, però va
justificar l’abstenció “perquè
considerem que la informació s’hauria d’haver donat en
les comissions permanents”,
una situació que els hauria
permès “debatre la decisió

amb el nostre grup municipal
i amb temps”. Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès es va
mostrar més contundent i va
argumentar el vot contrari
“per un tema de manca de
confiança”. Dinarès va recordar que havien demanat la
informació a la comissió econòmica “i no se’ns va saber
donar”, i que van repetir la
consulta a la d’urbanisme “i

Dinarès: “Vam
demanar la
informació en
dues comissions i
no se’ns va donar”
tampoc vam rebre resposta”. Després d’escoltar la
rèplica de Palmero, que va
explicar que en el moment
de la comissió “no disposava
d’una informació sobre un
tema tècnic i no polític que
s’ha pogut consultar en la
preacta”, la regidora de Capgirem va expressar que sobre
un tema “transcendental”
per la ciutat “no pot ser que
demanem una informació en
dues comissions diferents
a dues regidores diferents
i no ens en diguin res. Això

no ens dona confiança i ens
preocupa”.
En el tram final del debat,
l’alcaldessa, Anna Erra, va
copsar el toc d’atenció fet
des d’Esquerra i Capgirem
Vic i va demanar disculpes
“si en alguna de les comissions informatives no ha
arribat tota la informació
necessària”. En aquest sentit,
va recordar que les obres de
la Biblioteca Pilarín Bayés
“són un projecte de ciutat i
per part nostra hem de donar
el màxim d’explicacions”.
La construcció de la biblioteca, situada al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, al passeig de la Generalitat de Vic, va començar
el juny de 2019. Tot i que les
obres avancen a bon ritme, el
projecte ha hagut de superar
diversos imprevistos que han
afectat tant el pressupost
com el termini d’entrega de
l’equipament. En un primer
moment es va marcar un
calendari d’execució de 26
mesos i una inversió de 6,8
milions d’euros. Amb l’esclat de la pandèmia el març
de 2020 i l’entrada en vigor
de mesures per fer front a
l’expansió de la covid-19, les
tasques de construcció van
quedar aturades durant tres
setmanes. Això combinat

amb l’escassetat de primeres
matèries després del confinament va motivar la petició
d’una primera pròrroga:
l’empresa Arcadi Pla no veia
possible acabar l’obra el 12
d’agost de 2021, i per això va
sol·licitar ampliar el termini
fins al 17 de desembre. La
demanda va ser aprovada pel
ple el 8 de novembre. Pocs
dies després, la constructora

Erra: “És un
projecte de
ciutat i hem de
donar el màxim
d’explicacions”
va notificar que no podria
complir amb el contracte
modificat, principalment
perquè la posada en marxa de
les instal·lacions de climatització i electricitat de l’edifici
no es podria fer fins que la
companyia elèctrica instal·
lés un nou transformador, un
procediment que no estarà a
punt fins al març. Els serveis
tècnics de l’Ajuntament van
determinar que la petició de
la segona pròrroga estava
justificada i per això es va
informar favorablement.

Més enllà de l’ampliació
del calendari d’execució,
el ple municipal del mes
d’octubre va aprovar –amb
els vots en contra de Capgirem– un sobrecost d’1,023
milions d’euros, deixant el
cost final de l’obra fins gairebé als 8 milions d’euros.
La regidora d’Urbanisme,
Fabiana Palmero, va explicar
que l’augment de pressupost
era atribuïble a “ajustaments
tècnics en el curs de l’obra”.
Des de Capgirem, la regidora
Carla Dinarès va apuntar
que segons l’anàlisi del seu
grup el 80% dels imports que
pujaven “són per mancances
del projecte”.
La modificació del termini
d’obres no farà possible que
la biblioteca pugui ser inaugurada el proper 23 d’abril
–diada de Sant Jordi–, tal
com es va determinar en
un primer moment. Un cop
finalitzada la construcció de
l’edifici –previst per al 12 de
març–, començarà una nova
fase d’adequació de l’equipament en el seu interior per
acollir el servei de biblioteca.
Amb el nou calendari d’execució tot apunta que caldrà
esperar cap a finals de l’any
2022 per veure en funcionament la Biblioteca Pilarín
Bayés.

NOTICIES
En marxa la reforma de l’espai

EL 9 NOU

El ple va aprovar definiti·
vament la reforma del carrer
Nou, en el tram comprès entre
el carrer Sant Sebastià i la pla·
ça de l’Àngel Custodi. El pro·
jecte no ha rebut al·legacions
i com va apuntar la regido·
ra d’Urbanisme, Fabiana
Palmero, “s’han incorporat
coses que es van parlar amb
els veïns”, com canviar el
material de la calçada de for·
migó a pedra. Amb aquesta
intervenció, prevista de cara a
la primavera, tot el carrer Nou
quedarà en plataforma única.
Vic

Vic incorpora el nou
sistema de càlcul
de la plusvàlua
Amb els vots a favor de
l’equip de govern (Junts) i
Capgirem, i l’abstenció d’Es·
querra i el PSC, Vic va aprovar
aplicar el nou sistema de
càlcul de l’ordenança de la
plusvàlua. El tipus impositiu
s’apuja, i el ciutadà podrà
escollir si se li calcula la base
a través del valor cadastral o
aplicant la diferència entre el
valor de compra i el de venda.
Vic
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d’aterratge de l’Hospital de Vic
Vic
G.F.

Les obres a l’helisuperfície situada al costat de l’hospital ja han començat

Els treballs de millora
–amb un pressupost de
177.000 euros– permetran
adequar l’espai a l’actual nor·
mativa vigent de seguretat,
s’ampliarà la zona d’aterrat·
ge i enlairament i s’incorpo·
rarà la tecnologia necessària
per acollir vols nocturns. La
durada prevista de les obres
és de dos mesos. Mentre
aquest punt està fora de

servei, l’helisuperfície s’ha
traslladat provisionalment
en una ubicació propera del
polígon industrial d’El Bru·
guer.
Des d’Esquerra, el regidor
Roger Mas va celebrar l’inici
de les obres i va qualificar el
procés realitzat per l’Ajunta·
ment com “un bon exemple
d’entesa política per aconse·
guir el bé comú”.

El ple va aprovar per
unanimitat un conveni de col·
laboració entre l’Ajuntament
de Gurb, la UVic, el Consell
Comarcal i l’Institut de Recer·
ca de l’Energia de Catalunya
(IREC) perquè aquesta últi·
ma institució desenvolupi el
projecte Prima a Gurb. Tal
com va avançar EL 9 NOU, als
terrenys que l’IREC ocuparia
a Gurb s’hi farien els testos
a escala real dels projectes
vinculats amb la utilització
d’energies renovables, “i les
empreses de l’entorn se’n
podrien beneficiar”, va dir el
regidor Albert Castells.
Vic

Les obres duraran dos mesos i permetran acollir vols nocturns

Aquest gener han comen·
çat les obres de reforma de
l’espai d’aterratge per a heli·
còpters destinats a l’atenció
sanitària que s’ubica a prop
de l’Hospital Universitari de
Vic. De fet, en la sessió del
ple de dilluns, es va aprovar
per unanimitat la bonifica·
ció del 95% de l’impost de
construccions, instal·lacions
i obres (ICIO) vinculat a
aquesta actuació. Tal com
va recordar el regidor Josep
Arimany (Junts), el febrer
del 2020 el consistori va apro·
var una moció presentada pel
grup d’Esquerra on es dema·
nava adequar l’helisuperfície,
i un cop es va fer arribar al
Consorci Hospitalari de Vic
(CHV) i al Departament de
Salut –responsable de l’equi·
pament–, “se’ns va dir que la
reforma estava prevista en el
seu pla director”.
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Front comú
perquè l’IREC
s’instal·li a Gurb

ALBERT LLIMÓS

La remodelació de
l’últim tram del
carrer Nou, aprovada

Ple de Vic

Sentit record
del consistori cap
a Ramon Juvany
La sessió plenària va
començar amb un sentit
record cap a l’arquitecte
municipal Ramon Juvany. Les
portaveus dels diversos grups
municipals van remarcar la
seva vàlua personal i professi·
onal. També van intervenir la
regidora d’Urbanisme, Fabia·
na Palmero, i Josep Arimany.
Vic

PUBLICITAT Serveis

Cuberta Serveis Funeraris, al seu costat.
VIC

CENTELLES

MANLLEU

RODA DE TER
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Relleu a l’alcaldia de Montesquiu

Nuri Soler és des de dimarts la nova
alcaldessa de Montesquiu. Era la cap
de llista de Som Montesquiu-Amunt,
una formació associada a la CUP. Des-
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prés de la dimissió en bloc de l’antic
govern d’ERC que estava en minoria,
la seva formació i JxCat van signar un
pacte a través del qual es partien l’al-

caldia. Aquest dimarts Jaume Romeu
(JxCat) va deixar el càrrec en un ple
extraordinari en què van valorar el
pacte molt positivament.

“Sempre deia que mai seria alcaldessa,
però de cop i volta la vida m’hi ha portat”
Entrevista a Nuri Soler (SM-Amunt), nova alcaldessa de Montesquiu
Montesquiu

És la tercera alcaldessa
d’aquest mandat.
Sí, és curiós però hi va
haver unes precipitacions que
ens van portar fins aquí. No
m’ho esperava de cap manera.
Són bons tants canvis pel
poble?
Malgrat la situació que vam
viure, al final serà positiu.
Espanta estar al capdavant
de l’Ajuntament?
Fa molt respecte. Tens
molta responsabilitat i estàs
al davant. Per sort, em sento
molt acompanyada tant per
l’equip de govern com per
les persones que treballen
a l’Ajuntament, i tot l’equip
de Som, a part de la meva
família.
Ara que parla de família,
el seu pare va ser alcalde de
Montesquiu. Ja ho havia viscut a casa.
Ho havia viscut molt de
prop però mai m’havia pensat
que jo ara estaria on va estar
el meu pare durant 20 anys.
És genètic això de la política?
No ho sé. No es pot dir mai
no. Sempre havia dit que no
ho faria mai i de cop i volta a
la vida encetes un camí i te’n
va obrint d’altres i aquí estic.
La seva va ser la segona
força més votada. Entre el
primer i l’últim hi havia 26
vots de diferència... no va
explorar cap pacte llavors?
Va ser molt igualat. Vam
analitzar que, després dels
resultats, si escoltàvem la veu
del poble, gairebé deia que
havíem d’anar a fer un tripartit perquè els resultats eren
tan iguals... Ho vam proposar
als altres dos grups però no
hi va haver acord, no els va
interessar.
Al cap de vuit mesos el
govern d’ERC s’aixecava i
plegava. Els va sorprendre?
Molt. No ens ho esperàvem.
Llavors ens va semblar que
teníem la responsabilitat de
posar-nos al capdavant.
ERC, en minoria, deia que
els posaven pals a les rodes
per poder tirar endavant els
projectes.
Aquesta no era la intenció.
Governar en minoria havia de
ser difícil, però al capdavall
defensàvem el que fèiem, el

ALBERT LLIMÓS

Guillem Rico

Nuri Soler, aquest dimarts a la sala de plens de l’ajuntament de Montesquiu

“Els resultats
deien que havíem
de fer un tripartit,
els altres no ho
van voler”

“El pacte amb
JxCat funciona
molt bé, esperem
que tingui
continuïtat”

“Negociem per
uns terrenys
davant del
cementiri per
fer-hi l’escola”

que volíem era treballar conjuntament, fer propostes i no
van ser benvingudes.
Abans que ERC plegués,
s’havien plantejat fer una
moció de censura.
No ens havíem plantejat
fer-la immediatament. Vèiem
que era molt difícil que ells
poguessin tirar endavant. No
hi havia apropament, tampoc
per la seva banda. Llavors,
en trobar-nos els dos grups
a l’oposició vam començar a
treballar propostes conjuntament i vam veure que ens
enteníem. Ens vam adonar
que era molt fàcil i que més
o menys teníem els mateixos
interessos, bàsicament treballar pel poble i transformar la
dinàmica que hi havia hagut
durant molts anys.
L’exalcalde de Junts,
Jaume Romeu, deia per les
eleccions que mai pactaria
amb la CUP. De fet la seva
llista és hereva de l’antiga
CUP, tot i que va amb una
marca blanca.
Sí, el que passa és que
aquesta llista la vam obrir a

altres sectors del poble, hi ha
persones que sí que hem viscut tota la vida a Montesquiu,
també altres que havien vingut de nou, però tots vèiem la
necessitat d’un canvi. Potser
en aquell moment es feien
unes associacions que al final
no han estat.
Malgrat anar sota el paraigua de la CUP, sempre s’han
intentat desmarcar de les
sigles.
Sí. La CUP a Montesquiu
ja es deia APM-CUP, perquè
hi havia un sector que no
s’identificava totalment amb
la CUP. Eren persones amb
una altra visió però amb interès i ganes de treballar per
Montesquiu.
Però van utilitzar el paraigua de la CUP.
Sí, també perquè quan ens
vam decidir gairebé vam
esgotar el termini per presentar la llista i no teníem cap
altra opció. Havíem valorat
presentar-nos com a independents però ja no hi érem a
temps i la CUP ens va oferir
això.

Havia anat a la llista
d’APM-CUP. Què va fer que
anés de número 1?
Ho va fer l’assemblea. Jo
no en tenia cap intenció.
Professionalment i personal
no era el meu interès. Ho
havia viscut a casa molts anys
i sabia què comportava de
compromís, de responsabilitat, d’obligació i de sacrifici
i en aquell moment no tenia
aquesta disposició. Ningú es
volia posar com a cap de llista
i vam optar per fer votacions,
ens vam ordenar per vots i em
va tocar.
Què és el primer que ha
fet com a alcaldessa?
Una reunió molt intensa
amb l’equip redactor del
projecte de remodelació de la
plaça de la República.
Com valora el pacte?
Molt positivament i els
meus companys, també.
Sobretot perquè va sorgir de
la necessitat del moment.
Vam dir que ens hi havíem
de posar tots i totes i ens
hem respectat moltíssim. En
aquest temps complicat per la

pandèmia per motius professionals perquè tots teníem la
nostra feina i la continuàvem
fent, per malalties, per pèrdues... ha estat difícil. Ens hem
trobat amb moltes situacions
però sempre ens hem fet molt
de costat i és molt d’agrair
treballar amb gent així.
L’altre regidor de Som,
Carles Colomo, li reconeixia
l’esforç personal, econòmic i
professional de deixar l’escola per ser alcaldessa.
Em costava molt deixar
l’escola perquè és una part
molt important de la meva
vida.
Quina dedicació té?
Ja en temps d’ERC vam
entrar una moció i vam proposar que es reduís al 50%,
per tant, el sou també. Continuem així. Fruit del pacte,
com que vam dir que ens
havíem de posar a treballar
tots, no només l’alcalde per
poder-nos-en sortir, vam distribuir també el sou. Per tant,
sí que es veu afectat.
Darrerament a
Montesquiu han augmentat
els fets delictius.
Ara portem uns dies que
està la situació més calmada.
No hi ha tants actes vandàlics
ni tants robatoris. Tant de bo
s’acabés aquí perquè porta
molts maldecaps.
Es vincula al grup que ho
fa a Sant Quirze?
No ho sabem segur, però
podria ser fàcilment.
Reclamaven més presència
policial, més Mossos...
Sí. La petició es va fer conjunta i ara estem treballant
amb l’alcalde de Sant Quirze
per mirar quina solució
podem trobar a més que els
Mossos potser volten més
sovint.
Van descartar posar les
càmeres de control als accessos. Ara que hi ha hagut
aquest repunt de fets delictius de posar-les?
No. Les vam descartar perquè capten matrícules, però
s’utilitzen per vehicles que
Mossos ja tenen registrats.
Optarem per posar algunes
càmeres al municipi però
d’un altre tipus.
Després de dos anys tallat
finalment han començat les
obres del nou accés a la C-17
direcció a Ripoll.
Era molt complicat el ter-
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La tercera a l’alcaldia, aquest mandat
Jaume Romeu (JxCat) va passar la vara a Nuri Soler (SM-Amunt) fruit del pacte que van signar fa dos anys

anys” i va afegir que també
ho era poder passar la “vareta
màgica” a Nuri Soler, amb
qui “continuarem treballant
junts perquè el poble sigui
digne de la feina que fem”.
Després de prometre “per
imperatiu legal” el càrrec, la
nova alcaldessa va assegurar
que “m’honora i em fa feliç
la nova etapa al capdavant”

del consistori i va recordar
que els darrers dos anys han
estat un període “d’aprenentatge constant i ens
queda molt per aprendre”.
Soler va subratllar, com
Romeu, la “bona entesa
entre els dos grups”, que
ha estat “fàcil des del primer moment, amb esperit
de servei per treballar pel
poble amb un clima de
confiança i companyonia”.
Parlava també que han fet
“autocrítica constant, necessària per avançar”. Soler
també va “estendre la mà
als companys d’ERC per les
iniciatives que sorgeixin
i compartir projectes”. La
relació entre el govern i
l’oposició semblava més distesa que fa dos anys, quan
els republicans van renunciar per les dificultats de tirar
endavant els seus projectes.
L’exalcaldessa Muñoz els va
desitjar “sort i encerts” i va
afegir que “intentarem estar
al costat i ajudar en el que
puguem”.
Carles Colomo (SM-A), en
un discurs emotiu, va destacar la figura de Soler i també “l’esforç personal, econòmic i emocional per deixar
la feina” de mestra per assumir l’alcaldia. Frederic Trapé (JxCat) va recordar que
aquests anys han estat “molt
ben avinguts” i va afegir
que “continuarà igual” fins
a final de mandat. S’haurà
de veure què passa després
de les properes eleccions, ja
que les dues formacions van
signar un pacte a set anys
vista.

metropolitana ha fet el pas
de buscar un lloc amb unes
condicions de vida millors.
Tots els pisos que es van construir a l’entrada, que no hi
havia manera que hi hagués
moviment i estava tot tancat
i es van reconvertir en pisos
socials, ara ja s’han acabat els
contractes i gairebé tothom
ha adquirit el pis, s’han venut
pràcticament tots. Cada dia
truquen persones a l’Ajuntament demanant habitatge. La
població que ve és diversa, hi
ha famílies amb nens petits i
també persones semijubilades o jubilades que volen viure en un entorn més tranquil.
Aquests veïns poden utilitzar el nou centre cívic. Feia
falta un espai de trobada?
Sí, ha tingut molt bona
acollida i precisament moltes persones que han vingut
recentment ho han acceptat
amb molt entusiasme, participen, proposen activitats... i
funciona molt bé.

Tenen previst fer-hi res
més a la resta de l’edifici?
És de la Diputació i l’Ajuntament teníem cedit una part
on hi ha el centre cívic i ara
ens han cedit tota la planta
baixa, dos espais més que
tenen accessos des de fora
però que es comuniquen per
dins. Hi farem un espai de
joves i un altre per a famílies
i infants.
Van fer el pacte a set anys
vista. Inclou el proper mandat.
Vam dir-ho perquè d’entrada semblava que era molt
ambiciós tot el pla d’actuacions que volíem fer i vèiem
que amb tres anys no seria
factible. Esperem que sí que
tingui continuïtat, ja es veurà.
Hi ha la possibilitat que
s’unifiquin els dos grups en
les properes eleccions, ja
que s’entenen tan bé?
Ens entenem molt bé, però
no n’hem parlat encara.

Montesquiu

Nuri Soler és la nova
alcaldessa de Montesquiu
des d’aquest dimarts a
la tarda. La líder de Som
Montesquiu-Amunt (SMA), una llista associada a la
CUP que va ser la segona
força més votada el 2019,
va agafar el relleu a Jaume
Romeu (JxCat), que ha
encapçalat el consistori
des del febrer de 2020. El
canvi estava pactat des de
llavors, quan les dues formacions, amb dos regidors
cadascuna, es van unir
per liderar el consistori
després de la renúncia en
bloc i per sorpresa dels tres
regidors d’ERC, amb Sònia
Muñoz d’alcaldessa, que
van guanyar les eleccions
però que no van poder mantenir el govern en minoria.
D’aquesta manera, Soler és
la tercera que ocupa l’alcaldia aquest mandat, un càrrec que hauran assolit els
tres caps de llista de les tres
llistes que van concórrer als
comicis.
El canvi de vara –en l’anterior relleu no hi va haver
aquest element– es va fer
en un ple extraordinari en
què a causa de les mesures
anticovid no es va permetre l’entrada de públic. En
aquest sentit, la imatge contrastava amb la dels relleus
anteriors, en què la sala de
plens s’omplia a vessar. Els
veïns, però, per primer cop,
van poder seguir la sessió
a través de YouTube. En

reny on hi havia els despreniments. Els redactors del projecte volien fer una cosa molt
complicada que no garantia
que no hi hagués més despreniments i el cost era molt elevat. Vam ser els ajuntaments
del Bisaura que vam proposar
una solució més fàcil d’un
accés més directe.
En la reunió de la plaça
de la República van acordar
quan començaran les obres?
Vam fer un concurs d’idees
i la població va votar. La idea
guanyadora ja està redactada
i hem acabat de valorar unes
petites millores. El dia 1 ho
portarem al ple i s’iniciarà el
procés. Segons el que hem
parlat possiblement a principis d’abril començaran les
obres i en tres o quatre mesos
haurien d’estar acabades.
Hem calculat inaugurar-la
al juliol, per la festa major
d’estiu.
La riuada del 2018 es va
endur la passera. Els pro-

ALBERT LLIMÓS

G.R.

El moment del traspàs del càrrec, al ple extraordinari d’aquest dimarts a la tarda

Romeu (JxCat):
“Ha estat un
honor ser alcalde,
continuarem
treballant junts”
l’inici del ple, en què faltaven
dos dels tres regidors republicans, Romeu es va acomiadar del càrrec i va recordar
les accions que han fet des
de fa gairebé dos anys. Va
esmentar que el primer que
van fer en entrar al govern
va ser solucionar la gestió
de la residència, que estava
caducada. De fet, afegia, i ho

posaven que fos inundable
però finalment no ho serà.
Serà una passera més elevada, com la que hi havia però
més ampla. Ja està en marxa
i segurament començarà a
finals d’any o inicis de l’altre.
Encara a l’oposició plantejaven un canvi d’ubicació
de l’escola, que és en zona
inundable i no es pot ampliar. Plantejaven traslladar-la
on hi ha el camp de futbol.
Tenen un espai?
Hem trobat la ubicació.
Montesquiu és molt petit, el
93% del terreny és del parc
natural i estem limitats, de
terrenys municipals no n’hi
ha, només el del camp de
futbol. Vam estudiar altres
possibilitats i ens vam posar
en contacte amb els propietaris d’uns terrenys que hi ha
davant del cementiri. Estem
en negociació. Esperem que
surti bé i el departament es
pugui posar a treballar en el
projecte.

va mencionar més tard Soler,
la pandèmia va arribar tres
setmanes després de prendre
possessió, un fet que va dificultar la feina, però remarcava que “tots plegats ho vam
tirar endavant”. Romeu va
afegir que també han vist la
llum altres projectes com la
reforma de la passera que es
va endur una riuada el 2018
i que finalment la Diputació arranjarà per valor de
900.000 euros. L’exalcalde,
que continuarà al govern ara
com a primer tinent d’alcaldia, va agrair la feina a tot el
personal de l’Ajuntament i a
la resta de regidors i emocionat va dir que “ha estat un
honor ser alcalde aquests dos

I la llar d’infants?
Amb la construcció de
l’escola també la preveiem.
Ara és al costat de l’escola,
en zona inundable i en uns
mòduls prefabricats que havien de ser provisionals i por-

“Molta gent ve
a viure aquí;
cada dia truquen
demanant
habitatge”
ten cap a 18 anys allà i està
quedant petita.
Fa un any tenien 1.048
habitants, ara en són 1.075.
És un dels pobles que més
creix. Per què ve la gent a
Montesquiu?
És un poble petit i estem en
un entorn privilegiat. Actualment, i més amb la pandèmia, molta gent de l’àrea

Muñoz (ERC):
“Des de l’oposició
intentarem estar
al costat i ajudar
en el que puguem”
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Segons l’extinent d’alcalde, “no hi ha un projecte fa
anys, es fa molt pel turisme
i poc per a la gent que hi viu,
en quatre anys s’haurien
pogut fer coses”. De cara al
futur planteja una manera de
treballar diferent amb “un
equip més transparent”.
Casadevall ara uneix esforços amb el també exalcalde
Carlos Fernández, contra qui
ell mateix va presentar una
moció de censura el 2017,
fruit de la qual va assumir
l’alcaldia Vila. En aquell
moment ell era a l’oposició

Anna Vila governava sola des del maig, quan van renunciar els altres regidors del govern

L’oposició fa finalment una moció
de censura a l’alcaldessa de Setcases,
que governava sola des del maig
Setcases
Guillem Rico

Casadevall:
“És per
supervivència
i per intentar
canviar les coses”
GUILLEM RICO

L’alcaldessa de Setcases,
Anna Vila (ERC), té els dies
comptats. Exactament n’hi
queden 10 després que tres
dels quatre regidors a l’oposició de l’Ajuntament de
Setcases han decidit entomar
el govern del municipi després de vuit mesos en què
l’alcaldessa ha gestionat el
municipi en solitari. Aquest
dilluns van presentar una
moció de censura que signen
Joan Casadevall, exprimer
tinent d’alcalde, i la regidora
Núria Vila –tots dos eren
d’ERC i ara són no adscrits–,
i l’exalcalde socialista Carlos Fernández. Tot plegat
es cuinava des de l’octubre
i la setmana passada ja van
fer la diligència pertinent
amb la secretària municipal,
detalla Casadevall. Ell, que
és qui d’entrada assumirà
l’alcaldia el 24 de gener, el
dia marcat per llei que s’ha
de fer el ple –són 10 dies
hàbils després del registre de
la moció–, assegura que l’han
presentat “per conviccions
democràtiques” i també “per
supervivència: ens ajuntem
els altres i intentarem canviar les coses” perquè diu que

La segona al poble en quatre anys
Aquesta és la segona moció de
censura que es presenta a Setcases en quatre
anys. L’1 de desembre de 2017 (a la foto),
es votava la que feia alcaldessa Anna Vila,
llavors regidora d’Independents de SetcasesCP, vinculada al PSC. La van presentar ella i
l’exregidor Santi Molas, que eren al govern,
i Joan Casadevall, que llavors era regidor a
l’oposició pel PDeCAT. D’aquesta manera
desbancaven Carlos Fernández (IdS-CP),
que ara també signa la que es va registrar
aquest dilluns contra Vila. La van presenSetcases

l’Ajuntament no s’està portant d’una manera correcta.
Casadevall afegeix que Vila,
després que ell i l’altra regidora pleguessin del govern,

tar el 2 d’octubre de 2017, just després del
referèndum. Dies abans havien forçat un ple
extraordinari per donar suport al referèndum, ja que era l’únic municipi del Ripollès
que no hi havia donat suport oficialment.
La moció es va haver de tornar a presentar
perquè la primera s’havia ajornat per dubtes
jurídics, en ser alguns regidors membres del
mateix grup que l’alcalde. En el ple de l’1 de
desembre Fernández, que havia estat alcalde
des del 2011, no s’hi va presentar. A la imatge, d’esquerra a dreta, l’exregidor Miquel
Giménez, Casadevall, Vila i Molas.

“no ha fet cap pas per rectificar, ni parlar amb ningú” i
que la situació és “d’ingovernabilitat”. Malgrat tot, diu
Casadevall, “no tinc res con-

tra ella però no es pot portar
l’Ajuntament així”. Explica
que quan eren al govern l’alcaldessa “decidia i organitzava coses sense dir res”.
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Ribes vota tenir fibra
òptica als nuclis
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L’AMI reuneix a Brussel·les tots els
presidents que ha tingut

 
 

L’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) va reunir aquest dimarts a Brussel·les els sis presidents que ha tingut, entre els quals l’exalcalde de Vic Josep
Maria Vila d’Abadal. La trobada s’emmarca en el desè aniversari de l’entitat i es va fer fora de Catalunya perquè hi
pogués prendre part l’expresident de la Generalitat Carles
Puigdemont, que va estar al capdavant de l’AMI del 2015
al 2016. A banda de posar en comú les característiques de
cada etapa de l’associació, s’hi va analitzar el seu paper en
el procés sobiranista. A la foto, d’esquerra a dreta, Josep
Andreu, Josep Maria Vila d’Abadal, Jordi Gaseni, Carles
Puigdemont, Neus Lloveras i Josep Maria Cervera.
Brussel·les

   
 

amb PDeCAT i “m’hi vaig
adherir, no tinc res contra ell
però políticament veia coses
que no m’agradaven”.
Per la seva banda, Fernández diu que dona suport al
document “per la mala gestió
que ha fet” i diu que “té una
actitud personal despectiva
cap als regidors”. El regidor
socialista afegeix que “el
nou alcalde vol fer un ajuntament més assembleari i els
regidors tindran estipulada
una feina determinada, cosa
que ara no hi havia”, i que
també es consensuarà el
programa. S’haurà de veure
si el quart regidor, Francisco
Marcer, que no ha firmat el
document, hi vota a favor el
dia del ple. Per la seva banda,
Vila, a qui la moció “no em ve
de nou”, prefereix no dir res
més al respecte.

    

 

   $ &# & &  &  "&# & & &  &
# & & !& (  & &  & &&   &&  &&
  
&+ 
& &&&
"&
)& &&

 

 

,*&&  &   "&+ & &  "& &&,"&  "&
 "& ! &
&  
"&&"&
"& &&,"&+


   
  &
 &  "&
 &&,"&
 "&&
 & 
 
"&+ &
&

  &&
  


 
"""

        
          
 
 
&%&-& &&'&-&&
 "
  
 
 & &  &  &   
  !        
      
amb el suport de:
   

   

   

 

   

   

   

 

amb el suport de:

Invertir
en fibra òptica municipal,
sobretot per nuclis com Bruguera, i garantir-hi l’amplada
de banda, igual que a masies
i empreses que no tenen
oferta d’una operadora, ha
estat l’opció guanyadora dels
segons pressupostos participatius de Ribes de Freser. La
proposta escollida, que compta amb una partida de 25.000
euros, va rebre el suport de
47 persones. La segona opció
més votada, millorar i adequar l’entorn exterior i els
patis de l’institut escola, en
va obtenir 17. Els veïns havien presentat un total de 52
propostes de les quals la meitat van arribar a la votació
final. Al procés va prendre-hi
part un 6,1% de la població,
per sota del 8,3% de l’any
passat. L’alcaldessa, Mònica Santjaume, no descarta
ampliar la propera partida
dels pressupostos participatius a 30.000 euros. I.M.
Ribes de Freser
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amb un valor formatiu que
pretén implicar-hi estudis
homologats. Casas també
destacava l’espai de biblioteca
TIC i acompanyament digital
del barri de Montserrat o
posar la primera pedra a una
sala d’exposicions a l’antic
Punt 16.
La regidora d’Hisenda,
Elisabet Viñas (ERC-JpT),
detallava que el pressupost,
com l’any passat, és “expansiu” i que les inversions arriben als 6,6 milions, la xifra
més alta dels últims 12 anys.
La principal en quantitat són
els 1,5 milions del centre cultural del Club, que sumats a
les altres partides d’Educació

Els dos grups han treballat conjuntament els comptes que incideixen en les propostes socials

ERC-JpT s’assegura el suport de
la CUP per aprovar un pressupost
de 21,3 milions a Torelló
Torelló
Guillem Rico

GUILLEM RICO

La xifra
d’inversions de
6,6 milions és
la més alta dels
últims 12 anys

Elisabet Viñas, Marçal Ortuño, M. Àngels Casals i Jordi Casas, aquest dijous davant del Club de la plaça Vella

intercanvi de cromos” sinó
que han fet un treball “global amb visió de projecte”.
D’aquesta manera, deia Ortuño, a part de les inversions
més costoses, també en destacava projectes amb “molt
contingut polític”. En aquest
sentit, detallava, “vam arribar
a un acord amb tres eixos
vitals”. Per una banda, l’atenció a la ciutadania amb una
partida de 664.000 euros per
a Benestar Social; de l’altra,
l’ecotransició energètica amb
815.000 euros per a Medi
Ambient; i finalment, una
altra de 227.000 euros per a

Seguretat i Civisme.
Des de la CUP el regidor
Jordi Casas assegurava que ha
estat “una negociació fàcil, de
manera tranquil·la i dialogada”, i recordava que ja treballaven conjuntament en dos
projectes i que han coincidit
en altres punts. Pel que fa als
aspectes socials als quals es
referia Ortuño, Casas esmentava, per exemple, el de la
prescripció social que pretén
“posar a l’abast de gent vulnerable” poder fer activitats culturals i esportives a les quals
no podrien arribar, detallava
també la regidora cupaire M.

Àngels Casals, que destacava
també el fet que es destini un
0,5% del pressupost a cooperació i que s’acosti al 0,7%
al qual esperen arribar en el
futur. Un altre dels aspectes que no té una dotació
pressupostària alta, per ara,
és la creació d’una comissió
per desenvolupar el projecte
d’escola de carrossaires que
se suma a les inversions que
sí que es faran per adequar
la nau, i que pretén donar un
valor afegit a l’espai. Segons
Ortuño, “per ara no és una
partida important però serà
un dels projectes principals”

i Cultura suposen 3,5 milions, un 16% dels comptes.
La regidora va detallar altres
accions que es faran aquest
any, com un pla de civisme
transversal amb totes les
regidories, l’ampliació de
l’Oficina d’Eficiència Energètica o la dotació d’una tècnica
d’Igualtat a jornada completa.
També s’equiparà més la sala
polivalent, es preveu consolidar la fira Toca Fusta, iniciar
un projecte de foment de l’artesania o desenvolupar una
altra fase de l’adequació de
l’antic camp del Montserratí
així com equipar la policia
amb càmeres unipersonals.
També s’arrosseguen alguns
projectes de l’any passat com
la reurbanització de l’avinguda Pirineus o el projecte de
reforma del pati de butaques
del Teatre Cirvianum.

ALBERT LLIMÓS

AJUNTAMENT DE RIPOLL

El xoc de punys que segellava
el maig passat l’acord entre
ERC-JpT i la CUP de Torelló
per fer el centre cultural a
l’edifici del Club de la plaça
Vella i l’espai feminista ha
anat més enllà i permetrà,
després de mesos de treball
–es va enllaçar amb el de la
comissió de fiscalitat progressiva de les ordenances–, que
les dues formacions aprovin
conjuntament el pressupost
per a aquest 2022. D’aquesta
manera els republicans s’asseguren arribar al ple amb
la garantia que els comptes
podran tirar endavant i els
cupaires poder realitzar també propostes seves. De fet,
la segona anualitat del Club,
d’1,5 milions, és la inversió
més alta del pressupost, que
s’enfila fins als 21,3 milions.
Quan van signar l’acord la
primavera passada ja es preveia que els dos punts que
acordaven ja condicionarien
els pressupostos i això ha
facilitat, en part, l’acord.
Aquest dijous al migdia
les dues formacions van
escenificar el pacte al qual
han arribat. L’alcalde, Marçal
Ortuño (ERC-JpT), agraïa el
suport de la CUP i la “manera
de treballar molt rica que
ens ha estalviat entrar a un
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Els estudiants de la UVic-UCC Albert Verdaguer i Marc Roca
guanyen la beca a l’excel·lència Comtal Vila de Ripoll

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina,
participa a la taula rodona “Democràcia, valors i drets”

Els estudiants de la UVic-UCC i residents a Ripoll Albert Verdaguer i Marc
Roca van rebre aquest dimecres la beca a l’excel·lència Comtal Vila de Ripoll.
Verdaguer és estudiant del grau de Mestre d’Educació Primària i Roca, del de
Fisioteràpia. La beca reconeix anualment amb 2.500 euros els estudiants ripollesos de la UVic que destaquen pel seu expedient acadèmic. L’acte va comptar
amb l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el rector de la UVic, Josep Eladi Baños.

Vic

Vic

L’Aula Magna de la Universitat de Vic va acollir aquest dijous a la tarda
la tercera taula rodona de les set que impulsa la Conselleria d’Acció Exterior i
Govern Obert arreu del territori. En aquesta ocasió portava per títol “Democràcia, valors i drets” i va comptar amb les reflexions de personalitats com la politòloga Sònia Andolz; l’advocat Gonzalo Boye; la intendent dels Mossos Rosa
Bosch, i l’advocat i membre del consell de SOS Racisme, Karlos Castilla.
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Campanya de
donació de sang
a Ripoll durant tot
aquest dissabte
Amb el lema “Que
no s’apagui la flama, que no
s’acabi la sang”, s’ha convocat
per aquest dissabte a Ripoll
una jornada de donació de
sang a la Sala Eudald Graells.
L’horari de les extraccions
serà de les 10 del matí a les
2 del migdia i de les 4 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Tot i que el 2021 es van
comptabilitzar més donacions que en anys anteriors,
també s’ha detectat una frenada dels donants de sang de
primera vegada. Per aquest
motiu s’ha creat el concepte
“Generació Donant”, per
animar noves persones a fer
donacions. En aquest sentit
cal remarcar la importància
del gest, ja que a Catalunya
actualment hi ha reserves de
sang per cinc dies. La promoció i disseny de la campanya
de recollida de sang ha anat a
càrrec dels alumnes de l’escola Vedruna.

ALBERT LLIMÓS

Ripoll

Judit Orriols amb el seu fill, Gerard; les llevadores Raquel Moreno i Judit Tarrés, i Alba Márquez i la Gala, que té set mesos

Un gest que no té preu
A Osona hi ha almenys sis mares donants de llet materna, el “millor aliment” per als nadons
Vic
Txell Vilamala

Contràriament al que podria
semblar, la glàndula mamària
del pit de la dona produeix
més llet com més se n’extreu,
igual que si es tractés d’un
deu inesgotable. Això permet
donar de menjar a un fill o
filla acabat de néixer, però
també a altres criatures, com
feien tradicionalment les
dides o com es promou avui
en dia a través del Banc de
Llet Materna. Aquest centre
especialitzat, que penja del
Banc de Sang i Teixits, assegura l’alimentació amb llet
materna a tots els prematurs
o nounats que ho necessiten
per prescripció mèdica i no
poden ser alletats directament per les seves mares.
En el cas de la comarca
d’Osona, hi ha com a mínim
sis dones donants després
d’una campanya que va
impulsar l’Institut Català de
la Salut (ICS) la tardor passada. Dues d’elles són la vigatana Alba Márquez i Judit Orriols, de Sant Feliu Sasserra,
que s’hi van sumar per
empatia, posant-se a la pell
de famílies que es puguin
trobar en aquesta situació.
Totes dues estan alletant els
seus fills, la Gala (set mesos)
i en Gerard (cinc mesos),
però es reserven una estona
cada dia o cada dos dies per
a l’extracció. Després han de
guardar les bosses de llet al
congelador i quan arriben a
una quantitat determinada,

avisar perquè els les passin a
recollir. El procés requereix
seguir sempre unes pautes
concretes, com ara esterilitzar tots els estris o guardar la
llet en solitari, en un calaix
a part, però diuen que acaba
sent més fàcil del que pot
semblar. “Normalment ho
faig al vespre, quan la Gala
dorm i jo estic més tranquil·
la”, explica Márquez. Orriols
és de matí: “Em dutxo, em
rento el cos i, com que ell
acaba de menjar i sé que no
en tornarà a demanar durant
una estona, és el moment.”
Que hi hagi dones que es
decideixin a fer aquest pas
és importantíssim, perquè
tal com destaca Judit Tarrés,
la llevadora que coordina el
servei d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva Osona, “la llet materna és el
millor aliment del món”.
Conté proteïnes, anticossos
i greixos que asseguren el
creixement dels infants i els
protegeixen de les malalties
més habituals, com ara pneumònies o diarrees. També
està demostrat que afavoreix
el desenvolupament visual i
neurològic.
La campanya que ha impulsat l’ICS per captar donants
coincideix amb un moment
en què tornen a estar a sobre
la taula els pros i contres
d’alimentar els nadons amb
llet materna o llet de fórmula. En aquest debat, el punt
de partida tant de les dues
mares com de les professionals amb qui ha parlat EL

9 NOU és que cada mare i
cada infant són un món, és
a dir que no hi ha manual
d’instruccions d’aplicació
universal. “Jo penso que el
més important és tenir tota
la informació i, amb aquesta
base, que cadascú prengui la decisió que vulgui”,

A qui s’ajuda?
Amb la donació de llet
materna es contribueix al
desenvolupament de nounats de baix pes (entre 800
i 1.500 grams) amb risc
de patologia digestiva o
intestinal, dèficits immunitaris i altres expressions
de salut precària. Com que
aquesta llet és més fàcil
de digerir, també s’utilitza
després de cirurgies. Des
del Departament de Salut
expliquen que consumirne disminueix les infeccions greus i les principals
causes de mort en nounats, com ara les necrosis
intestinals.

Què cal complir?
Per poder ser donant,
cal estar alletant el propi
nadó de menys d’un any,
seguir uns hàbits de vida
saludables i presentar un
bon estat de salut. Abans
s’ha de respondre un qüestionari mèdic i sotmetre’s
a una analítica de sang per
descartar malalties.

apunta Márquez. Malgrat
que els temps han canviat
i teòricament cada família
pot dibuixar i escollir el seu
propi model de criança, hi
afegeix que la societat continua carregada d’apriorismes
no sempre encertats: “Quan
estàs cansada o atabalada, la
gent de seguida ho atribueix
a la lactància. El pit a demanda està molt qüestionat i
t’has de sentir que si la nena
té mamitis, que no es desenganxarà mai... la tendència
acaba sent recomanar-te el
biberó.”
Moltes de les consultes
de les mares es resolen en
les sessions abans i després
del part i en les visites a la
llevadora, però Osona també
compta des del 2017 amb un
servei especialitzat en lactància materna. Al capdavant
hi ha Raquel Moreno, que
d’atendre unes 200 consultes aquell any ha passat a
gairebé 700 el 2021. Ella és
del parer que cal protegir
i promoure aquest tipus
d’alletament perquè, “tot i
ser el millor per a les mares,
els nadons i la sostenibilitat
del planeta, la indústria alimentària s’ha dedicat a qüestionar-lo interessadament
durant molt temps”. Dit
això, però, també recalca que
té l’objectiu d’acompanyar
totes les dones amb la lactància que triïn. I és que, de fet,
insuflar un nadó de vida no
és només alimentar-lo, sinó
nodrir-lo de “suport, seguretat i amor”.

Ripoll organitza
tallers per empatitzar
sensorialment amb
els infants
L’Espai Familiar de
Ripoll organitza diversos
tallers per tal de relacionar
sensorialment els pares amb
els seus fills de 0 a 6 anys.
L’educadora Judit Sabaté
impartirà sessions a fi que
els progenitors aprenguin a
relacionar-s’hi amb el moviment, el tacte, la música,
la poesia o el ritme, de la
forma més afectuosa possible. Diversos dissabtes al
matí durant els mesos de
gener, febrer i març hi haurà
aquests tallers que s’iniciaran amb les moixaines i els
jocs de falda, seguiran amb
l’estimulació musical a través del mètode Totsona i es
perllongarà amb estimulació
musical, jocs de màscares i
aprenentatge a través de les
cançons. J.R.
Ripoll

Mural per la
recuperació de la
gestió pública de
l’aigua a Manlleu
Aquest dissabte al
matí s’ha convocat al prat
del rocòdrom de Manlleu
una jornada per reivindicar
la recuperació de la gestió
pública de l’aigua del municipi. L’activitat principal serà
la creació d’un mural per
reivindicar aquesta demanda. Per tal d’ajudar a pintar
es demanen voluntaris a
partir de 2/4 d’11 del matí.
També hi haurà parlament
per aprofundir en el tema i
xocolatada.
Manlleu

EL 9 NOU
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1r aniversari de la mort de

Conxita Parés i Torras
i en record del seu espòs

Emilio Vilà
i Galvany
L’empresa et continua recordant en el vuitè aniversari
de la teva pèrdua.

Vic, gener de 2022

Mariano Isern i Oliver
i dels seus fills

Pere Isern i Parés
Francesc Isern i Parés
Els dies, els mesos, els anys passen,
però el vostre record està ben viu al nostre cor.
Amb vosaltres vam trobar la vida, ara sou quatre estrelles
que brillen al cel i ens guien.
Sabem que un dia ens retrobarem tots junts.
Família Isern Parés
Us recordarem sempre.
Casanova de la Cabra

Gurb, gener de 2022

12è aniversari de la mort de

Angustias Martínez
i Ortega

Pep Díaz i Martínez

10è aniversari de la mort de

Isidre Díaz i Blázquez
1r aniversari de la mort de

Pep Díaz i Martínez
Quan tot s’enfosqueix, apareixen cada nit
tres estels brillants en el cel. Llavors somric i ploro.
Mare, pare, germà, us estimo, enyoro i recordo.
Montse

Vas marxar fa un any arrelant fort en la nostra
vida i en la de molts amics i companys.
La gran empremta deixada en el teu caminar
per la vida no la podrà esborrar cap tempesta
perquè la teva llum roman sempre present
entre nosaltres.
T’estimo, t’enyoro i et recordo.
Montse
Vic, gener de 2022

Vic, gener de 2022

A.C.S.
La seva esposa, Josefa Tarabal Oliver; fills, Mercè, Rosa, Imma i
Eduard Aguilar; nets, Marc i Laia, Edu i Irene, i Júlia; germans,
Margarita () i Jaume (); germans polítics (); nebots, cosins,
tota la família i la cuidadora Yulisse, en participar-vos tan sentida
pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres oracions i us
agraeixen les mostres de condol, així com l’assistència a l’acte de
l’enterrament. També volen donar les gràcies a tots els metges,
infermeres i personal de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, en
especial als doctors Bonic i Toribio i a tot l’equip de la 3a planta,
pel seu caliu humà i les atencions rebudes.
Vic, gener de 2022

Ramon Juvany
i Blanch
Ha mort cristianament el dia 9, a l’edat de 60 anys.
A.C.S.
La seva esposa, Marta Iglesias Poch; filles, Mireia i Cristina;
mare, M. Carme, vídua de Josep; mare política, M. Àngels,
vídua de Josep; germans, Fina, Montse i Albert; germans
polítics, nebots, oncles, cosins i tota la família, en participar-vos
tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres
oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com
l’assistència a l’acte del seu comiat.
Vic, gener de 2022

Anna Erra
Alcaldessa de Vic

Diumenge
vam rebre una
forta batzegada.
Ramon Juvany, arquitecte
municipal de la nostra ciutat,
ens deixava sobtadament.
En Ramon era una persona
d’aquelles que sempre suma,
que sempre estava a punt per
ajudar.
Als seus 60 anys seguia
sent jove, tenia encara molta
corda per endavant i una
família amb qui compartir
els petits grans moments que
ens ofereix la vida. En l’àmbit
professional comptava també
amb una altra família, la de
l’Ajuntament, la de la Casa
Masferrer, on se’t trobarà
molt a faltar.
Feia més de 30 anys que
treballaves per Vic, la ciutat
on vivies i que has estimat.
Eficient i resolutiu, sempre
estaves a punt per oferir un
tracte impecable a tothom
qui ho requeria. Has estat
sempre a l’alçada i com a bon
servidor públic sempre has
garantit un servei de qualitat.
Qui et coneixia, i els que
et vam conèixer, seguirem

Et recordarem
per haver ajudat
a construir i a fer
créixer la ciutat

Pere Gisbert
i Vivet
Ha mort cristianament el dia 8, a l’edat de 98 anys.

Fins sempre,
Ramon

Ramon Juvany
i Blanch
Arquitecte municipal
Ha mort el dia 9 de gener
El Consistori de Vic comparteix el dolor de la família
i s’uneix al dol dels que senten la seva pèrdua.

Vic, gener de 2022

Ramon Juvany
i Blanch
Vicepresident i responsable d’obres i serveis del Club Tennis Vic
La Junta Directiva, treballadors i socis del Club Tennis Vic
lamentem profundament la seva pèrdua
i ens unim al dol de la família.
Ramon, has deixat la teva empremta en cada racó del Club Tennis
Vic. Sempre formaràs part de nosaltres. Descansa en pau.
Vic, gener de 2022

lloant la teva honradesa i el
tracte proper que ajudava i
feia més fàcil la normativa
municipal, que, sovint, és
més feixuga del que voldríem. Tampoc oblidarem la
teva implicació en el teixit
associatiu de Vic, on has deixat una gran empremta.
De les tres dècades a
l’Ajuntament cal destacar la
teva vàlua en la construcció
diària de la ciutat i, en els
darrers anys, la teva intervenció clau en la redacció
del POUM, reconegut per
l’aplicació de la salut en
l’urbanisme. No puc passar
per alt la teva empenta per
tirar endavant el concurs
per definir el projecte de la
Biblioteca Pilarín Bayés, un
nou equipament cultural que
tenies moltes ganes de poder
veure acabat.
Ramon, a Vic sempre et
recordarem per haver ajudat
a construir i a fer créixer la
ciutat. És una gran pèrdua
i se’t trobarà molt a faltar.
Nosaltres estarem al costat
de la teva família, les amistats i totes les persones que
has deixat. Intentarem cuidar-los en la teva absència.
Fins sempre, Ramon. Gràcies
per la teva dedicació, ha estat
un honor i un orgull haver
compartit l’estima per Vic.

NOTICIES
El CHV disposa d’una nova sala
EL 9 NOU
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un sistema de sobrepressió,
que incorpora un filtratge
de l’aire de tres etapes i la
renovació d’aquest fins a 15
vegades cada hora. D’altra
banda, també incorpora
preses d’oxigen, diòxid de
carboni i aire i buit per tal
de realitzar diverses tasques
sanitàries. Com a novetat,
la unitat també compta amb
un equip de radiologia tipus
arc-C, que permet guiar els

de procediments intervencionistes

Són aquells que generen cert dolor o desconfort al pacient i requereixen diferents nivells de sedació
Vic
EL 9 NOU

La nova unitat
permetrà
incorporar noves
tècniques i àmbits
d’intervenció

CHV

Procediments com la col·
locació de marcapassos,
pròtesis biliars o catèters
urològics són algunes de les
actuacions quirúrgiques que
es podran realitzar a la nova
unitat d’intervencionisme
de l’Hospital Universitari de
Vic. Totes elles comparteixen
el fet que són proves o acci·
ons que generen cert dolor o
situacions de desconfort al
pacient, i per aquest motiu
requereixen diferents nivells
de sedació. Ara, després de
mig any d’obres, els pro·
fessionals sanitaris podran
començar a intervenir a les
noves instal·lacions del cen·
tre sanitari. En concret, el
nou espai permetrà ampliar
la capacitat i el nivell de
complexitat de l’activitat que
acull aquesta unitat hospita·
lària.
Fins ara, la unitat d’inter·
vencionisme tenia quatre
sales que permetien realitzar

Professionals del CHV, a la nova sala de la unitat d’intervencionisme

de manera simultània proves
i tractaments de diferents
especialitats mèdiques com
la digestologia, la urologia,

la ginecologia, la cirurgia
maxil·lofacial, la pneumolo·
gia, la psiquiatria i l’hemato·
logia.

Jornada formativa per
als casals de la gent gran
de la Mancomunitat

MANCOMUNITAT LA PLANA

Sant Miquel de Balenyà

Un any més la Mancomuni·
tat ha organitzat una sessió
formativa destinada a les
juntes directives dels casals
de la gent gran. L’objectiu
de la matinal, que es va fer a
la sala cultural El Teatre de
Sant Miquel de Balenyà, va
ser posar en comú l’actualitat
de les juntes, es van treballar
eines per dinamitzar les enti·
tats i es van compartir dife·
rents realitats entre les set
associacions participants.

Noves tecnologies
i robòtica en una
activitat extraescolar
Del 17 de gener al 18 de
març es farà a Vic l’activitat
extraescolar destinada a
alumnes de tercer i quart
d’ESO Digital Challenge, que
té com a objectiu despertar
l’interès per l’àmbit tecnolò·
gic. En el taller, que es farà
al Centre Cívic de Can Pau
Raba els dilluns i dijous de
5 a 7 de la tarda, es podrà
fer un tast de programació i
robòtica, impressió 3D o des·
envolupament d’aplicacions
mòbils, entre d’altres. Les
inscripcions es poden fer a la
web <www.toposona.cat>.

Pel que fa al nou box de
la unitat d’intervencionis·
me destaca per ser una sala
d’ambient controlat amb

professionals durant l’acti·
vitat intervencionista d’una
manera més precisa, sobretot
en les accions quirúrgiques
més complexes a on no es pot
utilitzar càmera.
Aquesta nova sala de
l’hospital universitari de Vic
permetrà fer de manera més
eficient procediments que
fins ara es derivaven a l’àrea
quirúrgica, i es podran incor·
porar noves tècniques inter·
vencionistes en benefici de
l’atenció al pacient osonenc
com són les que s’engloben
en l’àmbit de l’oftalmologia i
l’otorrinolaringologia.

Pura Tarradellas
i Puig
Ha mort cristianament el dia 12, a l’edat de 78 anys.
A.C.S.
El seu espòs, Armand Ibáñez Celma; fills, Toni i Cristina, Eduard
i Asun; nets, Sofía, Álvaro, Armand i Bernat; germans, Montse i
Josep, Kiko i M. Àngels; nebots, cosins, tota la família i amics,
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en
les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol, així com
l’assistència a l’acte del seu comiat.
També volen donar les gràcies a tot el personal de la Residència
Saits de Vic, pel seu caliu humà i les atencions rebudes.
Vic, gener de 2022

Carme Membrives
i Garcia

Vic

Ha mort cristianament el dia 13, a l’edat de 63 anys.

Cristòfol Raich
i Trilla
La comunitat educativa del Col·legi ens
unim al dol de la família per la mort
d’en Cristòfol, pare de l’Eliseu,
que estudia al centre.
Vic, gener de 2022

A.C.S.
El seu espòs, Joan Rosés Reixach; germans, Lluís () i M. Dolors,
Rosario i Miquel (), Joan (), Pepe (), M. Dolors i Josep, Anna i
Antonio (), Enriqueta i Josep, Ramon () i Trini, M. Àngels i Ramon,
Marta i Ramon, Josep i Marta; nebots, oncles, cosins i tota la família,
en participar-vos tan sentida pèrdua, us demanen un record.
La cerimònia de comiat se celebrarà aquest divendres, dia 14, a 2/4 de
4 de la tarda, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.
Domicili: c. del Roure, 27. Capella ardent núm. 4 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.
Gurb, gener de 2022
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Partint de la premissa que cal
qüestionar la veracitat, les
declaracions de José Manuel
Villarejo sobre la relació
del Centre Nacional d’Intel·
ligència (CNI) amb els atemptats de Barcelona i Cambrils
són d’una extrema gravetat.
Des de la banqueta dels acusats de l’Audiència Nacional
on se’l jutja per una colla de
delictes que li podrien suposar una pena de 110 anys de
presó, l’excomissari va dir, tot
i no aportar cap prova, que els
atemptats perpetrats per una
cèl·lula gihadista liderada per
l’eximam de Ripoll Abdelbaki
es-Satty van ser “un greu
error del senyor Sanz Roldán

OPINIO
Editorial
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Villarejo i les teories
conspiratives del 17-A
–director en aquells moments
del CNI–, ja que va calcular
malament les conseqüències de fer un petit ensurt
a Catalunya” en els mesos
previs al referèndum de l’1
d’octubre de 2017. L’endemà
va matisar que el CNI no
volia provocar els atemptats
sinó crear un risc per després
demostrar la necessitat de
protecció per part de l’Estat.
Si això no és cert, és necessà-

ria una compareixença pública al més aviat possible dels
responsables d’Interior, del
qual depèn el CNI, per desmentir-ho de forma contundent i anunciar accions legals
contra Villarejo. Les greus
acusacions han desfermat una
tempesta política. ERC i Junts
han reclamat compareixences al Congrés i que es creï
d’una vegada la reivindicada
comissió d’investigació dels

atemptats, rebutjada en el
seu moment. La manca d’informació abona teories conspiratives com les que insinua
l’excomissari. En aquest cas,
hi ha massa interrogants que
continuen sense resposta. Per
què Es-Satty va rebre diverses
visites de membres dels serveis d’intel·ligència espanyols
i de la Guàrdia Civil quan era
a presó o per què no va ser
expulsat del país tot i que hi

havia una ordre per fer-ho? La
instrucció judicial no va voler
mai entrar en aquest tipus
de qüestions i el mínim que
es pot demanar per respecte
a les víctimes –hi va haver
16 morts i un centenar de
ferits– és que esvaeixin els
dubtes. L’alcalde de Ripoll,
Jordi Munell, que va presidir
la comissió d’investigació dels
atemptats al Parlament de
Catalunya –l’única que s’ha
fet fins ara i a la qual es van
negar a participar els responsables del CNI i del Ministeri
d’Interior–, té tot el dret a
reclamar que se sàpiga tota
la veritat. També Ripoll i els
seus veïns van ser d’alguna
manera afectats directes dels
cruels atemptats.

La Pilarín

Petits ensurts
Marina Martori
Escriptora

La vida n’és plena, d’ensurts.
D’aquells que et glacen la
sang i et deixen sense poder
respirar, bloquejat
VLADIMIR STENBERG (1899-1982) & GEORGI STENBERG (1900-1933)

Quan era una nena petita vaig
caure en un forat una mica gran
que hi havia al jardí de casa, on hi
havia hagut un pou antigament. Em vaig pelar els
genolls i vaig plorar una mica però no va ser res. Al
sortir-ne, estirada de la mà de la meva mare, em va
somriure i em va dir: “Tranquil·la, no serà res. Això
només és un petit ensurt.”
Anys després vaig extraviar durant 48 hores una
carpeta plena de treballs finals de la universitat.
Estava força desesperada, és cert, perquè allà dins
hi havia si fa no fa tota la meva feina dels darrers
mesos, tota la meva vida. Em va trucar una amiga
dient-me que la tenia a casa seva i que tot estava
intacte. Sí. Va ser un petit ensurt.
Com aquell dia que la regla em va venir tard.
Que l’ensurt va ser entre petit i estratosfèricament
monumental. O aquell en què em va venir massa
d’hora. I l’ensurt va esdevenir tristesa. O aquell dia
que el meu fill va relliscar amb una pedra i es va
obrir el cap i vam haver de córrer. I quan hi pensem
ara, anys després, encara se’m fa aquell nus al mig
del pit que, quan ell ja dormia, vaig poder desfer
plorant com una bleda. O el dia que vam tornar a
casa i a dins hi havia foc. Certament. O el dia que
van atropellar la meva gossa, per accident, és clar,
que la vam dur al veterinari sense massa esperança
i l’hauríeu de veure ara. O fins i tot, si estirem una
mica la corda, el dia que vaig caure per les escales
i amb un dit del peu trencat patia per si l’orquídia

que havia caigut amb mi era sencera o no. Petits
ensurts. Sí. Ho sé. La vida n’és plena. D’ensurts i
d’alegries. D’ensurts d’aquells que et glacen la sang
i et deixen sense poder respirar, bloquejat, així, amb
l’ànim suspès, la vida aturada un moment i després,
com accionant una palanca, tot recomença. I continues i exclames un: “Uf, un no ha estat res”, un:
“D’aquesta en sortirem”, un: “Vinga va, seguim.”
Si un ensurt no acaba així no és un ensurt, és
una putada de l’hòstia. I no em vingueu amb tecnicismes lèxics que, sincerament, no tinc els ànims

massa fins. No faig ironia. Avui, no. Considerar un
atemptat un petit ensurt que se’ls va descontrolar
em fa vomitar. Malaurament no és que vomiti per
qui ho diu, per la forma verbal, per la frase així o
aixà del personatge –que també podria…–, vomito
de la ràbia de pensar, només una mica, que sigui
veritat, només una mica, també.
Recordo que aquell dia de mort i terror, érem dalt
l’atalaia del Tibidabo amb la canalla i Barcelona
brillava, meravellosa sempre, als nostres peus. El
dolor no és un petit ensurt. La mort no és un petit
ensurt. La connivència dels que manen, dels que no
ho investiguen, dels que callen, dels que permeten,
no és un petit ensurt. És terrorisme, sí. D’Estat.
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Anna Vila
Alcaldessa de Setcases
Anna Vila perdrà
el càrrec el proper
24 de gener per la
moció de censura
que li presenten
tres regidors. En
l’anterior mandat, va arribar a
l’alcaldia pel mateix procediment. Setcases pateix fa temps
d’inestabilitat política.

Amadeu Rosell
Alcalde de Llanars
L’Ajuntament de
Llanars ha lluitat
per mantenir al
poble el servei del
caixer automàtic.
Se’n sortirà, però
assumint en part o totalment
el cost del seu manteniment
per evitar una nova forma
d’exclusió: la financera.

Joan Bover
Productor audiovisual
Joan Bover ha
dirigit i realitzat
Ulisses, el documental sobre
l’orca del mateix
nom, traslladada del Zoo de
Barcelona a Califòrnia l’any
1994. Un al·legat contra la
captivitat d’aquests animals
que ja és finalista als Goya.

José Manuel Villarejo
Excomissari Policia Nacional
Les declaracions
de l’excomissari
sobre els atemptats de 2017 han
provocat una tempesta política. Tot
i que cal agafar
amb pinces les acusacions, és
necessari que se surti a desmentir-lo i es creï la reivindicada comissió d’investigació.

+ vist EL9NOU.CAT
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Isla Bonita
Jaume Salés
Una de les notícies més impactants que hi ha
hagut a les acaballes de l’any 2021 ha estat
l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, a La
Palma, illes Canàries. L’erupció es va iniciar,
segons els experts, el dia 19 de setembre de
2021 i es va donar per finalitzat el dia de Nadal de l’any passat, després de registrar-se diversos dies sense activitat sísmica. Hauran estat més de 80 dies d’erupcions que, més enllà del
fenomen en si natural, pertorbador, nociu i espectacular va
poder ser retransmès en directe, amb corresponsals de tots els
mitjans de comunicació connectats en directe i, a vegades, fins
i tot actuant de manera temerària per poder donar la notícia.
Aquest volcà ha tingut moltes famílies de la zona amb l’ai al
cor i moltes d’elles no podran tornar a casa seva, havent-ho
perdut tot perquè la lava destruïa tot el que trobava, saltant-se
totes les barreres físiques i sentimentals.
Una de les curiositats que tantes i tantes hores de notícies
sobre el volcà ens ha arribat és que a aquesta illa se la coneix
com a Isla Bonita. Segons la pàgina <visitlapalma.es> aquest
nom li ve “pels seus increïbles paisatges, els seus imponents volcans, els seus profunds boscos, les seves acollidores platges i
pels seus cels plens d’estrelles”. El sobrenom d’Isla Bonita era
desconegut per a molta gent, entre els quals m’hi compto. A mi,
les paraules isla i bonita em transporten al títol d’una cançó de
la reina del pop, Madonna. Aquella cançó que començava dient
que a la nit va somniar amb San Pedro i que el nom d’Isla Bonita
es cantava tal qual malgrat que la resta de la peça era, òbviament, en anglès. Moltes van ser les teories d’on era aquesta illa
tan bonica que cantava la Madonna i, amb la complicitat d’ella
i del seu equip, es va anar alimentant el misteri de la seva ubicació. Es van formular moltes teories: que si era a Cuba, Puerto
Rico, la República Dominicana o Belice. Per acabar-ho d’engreixar, la mateixa artista en ser preguntada contestava sempre que
no sabia on era aquesta illa bonica de la qual parla. Embolica
que fa fort! Val a dir, però, que de totes les localitzacions possibles la que s’ha explotat més, turísticament parlant, ha estat a
San Pedro de Belice. San Pedro és la zona principal de l’illa, és
una ciutat amb port al districte de Belice; tot això ajudat per la
coincidència de ser una illa i del topònim San Pedro i pel fet que
els originaris d’allà parlen espanyol i anglès, com en la lletra de
la cançó. De fet, alguna pàgina de reclam turístic ofereix directament aquest lema: “La ciutat de Belice, famosa per inspirar la
cançó de Madonna a Cayo Ambergris.” Si hom s’endinsa en la
història de Belice, descobreix que és una nació sobirana d’Amèrica Central, que té un règim de monarquia constitucional amb
un sistema parlamentari, essent la reina d’Anglaterra la seva
cap d’estat, anomenada la “Reina de Belice”. Si és cert que l’Isla
Bonita és a Belice, aleshores tindria dues reines en actiu: la reina Isabel II i Madonna Louise Veronica Ciccone, més coneguda
amb el nom artístic de Madonna, a seques.

1
2

Espectacular accident a
l’accés a la C-37 des de la
Miranda

3

Mor Miquel Cabanas,
mític porter del Voltregà

4

El camioner que va
perdre la càrrega a la
C-25 anava begut

5

Cremen dues cases de
fusta a Camprodon

L’illa canària de La Palma on va entrar
en erupció el volcà de Cumbre Vieja és
coneguda com a Isla Bonita, un nom
que transporta a la famosa cançó de la
reina del pop Madonna
Ara bé, aprofitant que encara avui és un misteri la ubicació
d’aquesta illa amb la qual somia la reina del pop i tenint en
compte que l’illa de La Palma, a Canàries, també és coneguda
com a Isla Bonita, no sé com és que encara no se’ls ha acudit a
cap dels gurus del màrqueting gravar un espot promocional a
La Palma protagonitzat per la Madonna on interpreti, de nou,
el seu èxit, tot deixant entendre, sí però no, que aquesta pot
ser la seva Isla Bonita. Podria ser una manera més de promocionar l’illa sotmesa tirànicament per un volcà i aportar un
granet d’arena més a la seva normalització. Esperem que l’any
que comencem sigui el de la recuperació de les famílies afectades a qui cal que se’ls ofereixi la solidaritat i ajuda necessàries
per poder tornar a somiar en un futur immediat esperançador
tan a prop de la residència que tenien fins que el volcà es va
despertar.

A correcuita
Jordi

Un estanc de Vic ven
una butlleta del segon
premi de la loteria de
Reis
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Vilarrodà

Dissabte, 8.
El conseller
Argimon, en
una extensa
entrevista a
Rac1, remarca entre moltes
altres coses un fet evident: no
hi ha més metges ni personal
d’infermeria. Quan es parla
de reforçar la sanitat davant
de la pandèmia, objectiu en
què tots estaríem d’acord, pot
semblar que és tan fàcil com
anar a les llistes de l’atur i
contractar els professionals
de la bata blanca que hi estan
apuntats. Fa temps que no
n’hi ha. I no s’improvisen en
dos dies. Ara ha fet deu anys
que Josep Arimany, com a

El reforç de la sanitat
i els testos d’antígens
tinent d’alcalde de Vic, es va
plantar al despatx d’Artur
Mas, llavors president de
la Generalitat, proveït d’un
power point en què mostrava la piràmide demogràfica
dels metges catalans, i l’allau
de jubilacions que venien.
Era l’argument per intentar
convèncer que calia crear la
Facultat de Medicina de Vic i
formar més metges per cobrir
aquestes baixes. El govern, i
sobretot altres universitats,
hi eren reticents. El temps
ha acabat donant la raó de

ple al doctor Arimany, però
els primers metges que van
començar la carrera a la UVicUCC estan tot just a quart
curs. Formar personal sanitari no es fa d’avui per demà. El
reforç de la sanitat, de forma
urgent, ha de venir per altres
vies, des dels tècnics auxiliars
(els TCAI) fins al personal
administratiu.
Dilluns, 10. Coincidint amb
el dia del sant tornem-hi per
a molta gent, compro testos
d’antígens en una farmàcia
de Vic. La setmana de Nadal,

un rètol a la porta advertia
que ja no en quedaven, perquè la gent s’estalviés de fer
cua a fora. Ara no hi ha cap
problema per aconseguir-ne,
a un preu més raonable i gairebé sense fer cua. Continuo
pensant, però, quin motiu
hi ha perquè el Ministeri de
Sanitat i Consum restringeixi la venda dels testos a les
farmàcies: si la prova me l’he
de fer jo mateix, i el producte
ha passat la corresponent
homologació, quina és la
diferència entre comprar-lo
a la farmàcia o poder-ho fer
en un supermercat, com en
altres llocs d’Europa? En un
moment com el que vivim ara
de la pandèmia haurien de
ser accessibles de la manera
més fàcil que fos possible.
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Feblesa humana
al descobert
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Clatellades a destemps

Eudald Fajula

Exregidor del PSC
a Ripoll

Fa algunes dècades, un dels temes preferits
de les televisions a l’hora de muntar debats
estèrils era el de si era lícit utilitzar una dosi
de força calculada a l’hora d’adreçar els joves que no feien
bondat o bé anaven pel mal camí. Alguns defensaven que una
clatellada a temps podia tenir efectes correctors, mentre que
d’altres pensaven tot el contrari, que la violència només ge·
nera més violència.
L’Estat espanyol que coneixem no ha excel·lit precisament
per haver calculat amb massa destresa la intensitat a l’hora
de combatre aquells que no s’ajustaven a la voluntat oficial,
ni en l’àmbit polític, ni tampoc en el social. I així, a punt d’ar·
ribar al primer quart de segle XXI, les manades de violadors,
els defensors del franquisme i el feixisme, els homòfobs i els
intransigents en els àmbits més inversemblants segueixen
campant amb impunitat, veient com les institucions ni s’han
allunyat massa d’aquests plantejaments, ni han condemnat
les animalades comeses en nom de la sagradíssima unitat
d’Espanya i de l’espanyolitat.
El terrorisme d’estat que es va afavorir sota el govern soci·
alista de Felipe González als anys vuitanta amb els GAL va
ser la punta de llança d’unes tècniques policials insosteni·
bles democràticament, hereves encara dels costums derivats
de gairebé quaranta anys de dictadura. Però l’ínfima reper·
cussió de tot plegat va constatar la impunitat dels polítics
del règim del 78, i va donar ales alhora als incrèduls amb
la bondat d’un país sota la permanent ombra de la sospita.
L’actuació policial durant l’1 d’octubre de 2017 va fer obrir
els ulls a uns quants més que encara creien en allò de “l’estat
democràtic plenament consolidat”. La visceralitat verbal dels
mateixos agents desplaçats a Catalunya va tenir continuïtat
amb els cops de porra i el ridícul davant d’una ciutadania
pacífica que només volia expressar-se a les urnes.
Per tot plegat, quan aquest dimarts l’excomissari de la
Policia Nacional José Manuel Villarejo va declarar que el
Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) volia donar “un petit
ensurt” a Catalunya, però que a l’hora de la veritat les con·
seqüències de la cèdula terrorista creada per l’eximam de
Ripoll Abdelbaki es-Satty van estar mal calculades, és ine·

JORDI PUIG

La covid sacseja la
humanitat: l’emer·
gència sanitària
davant l’emergència econòmica
o dit d’altra manera, la incidència
d’una malaltia que provoca el col·
lapse dels serveis sanitaris i l’alta
mortalitat de persones grans, en
contra de la ruïna econòmica pel
tancament de comerços, empreses i
negocis. Els estaments polítics dels
estats i les comunitats humanes se
les veuen negres per encertar les
solucions més eficaces. Si l’OMS
prioritza salvar vides, Isabel Díaz
Ayuso prioritza salvar empreses.
L’increment de les fake news:
molt propagades per la gran vari·
etat de mitjans (televisió, ràdio,
Twitter, Facebook, WhatsApp...),
estan expandint cada dia més per·
sonatges com els Donald Trump,
Jair Bolsonaro, Santiago Abascal o
Díaz Ayuso falsejant la veritat amb
discursos que estimulen els senti·
ments i interessos de la gent per
obtenir els seus vots, sabent que no
són veritat.
Confrontació d’organitzacions
polítiques mundials: El col·lapse
econòmic per la venda i distribució
de mercaderies a escala mundial
ha provocat la necessitat de pro·
duir i vendre a prop dels usuaris i
assegurar el subministrament de
les matèries primeres per produ·
ir i competir a escala mundial. En
són exemples la llum, gas, energies
renovables, matèries primeres.
Increment de tensions mundials
basant-se en la riquesa i el poder:
Entre organitzacions econòmiques
i polítiques internacionals (OTAN,
OPEP, Banc Mundial, Fons Mone·
tari Internacional, estats asiàtics,
africans, del Carib, del Pacífic, el
G8, el G20, Unió Euroasiàtica, etc.,
etc..) i la gran desigualtat social i
econòmica entre els països rics i
pobres. Tensions també impulsades
per la gran expansió dels mitjans de
comunicació i la seva digitalització.
Cal encarrilar la situació vers el
sentit comú: El desenvolupament
de la humanitat té com a fita l’edu·
cació, la formació, el creixement i
perfeccionament com a humans,
qualitats que s’han anat estenent al
llarg dels segles gràcies a la demo·
cràcia que està potenciant el sufra·
gi universal, els poders legislatiu,
executiu i judicial com la forma
més intel·ligent i racional de convi·
vència humana. Podem veure-ho en
l’evolució de la humanitat des de la
barbàrie fins als nostres dies.
Els últims avenços de la humani·
tat ens mostren que els valors fede·
ralistes de llibertat, igualtat, justí·
cia, solidaritat i fraternitat s’han
desenvolupat en múltiples països,
de variades formes, tot aixecant
ponts allà on hi havia murs. Avui,
en el nostre entorn més immediat,
ens cal, per sentit comú, una Espa·
nya federal en una Europa federal,
cordial i socialment justa.

Jordi Remolins

L’actuació policial durant l’1
d’octubre de 2017 va fer obrir
els ulls a uns quants més que
encara creien en allò de “l’estat
democràtic plenament consolidat”
vitable no arrufar el nas. I és que encara que la veracitat del
personatge estigui en dubte, encara ho està més la d’un estat
amb antecedents suficients per figurar a la cua pel que fa
al respecte dels drets humans en països occidentals. I com
aquell qui no vol quinze persones innocents van perdre la
vida el 17 d’agost de 2017 a Barcelona, a banda dels set joves
radicalitzats per un imam presumptament també difunt.
Danys col·laterals, suposo.
Si realment aquella era una voluntat d’alliçonar Catalunya
en un moment d’efervescència independentista, està clar
que Espanya continua sense evolucionar. Que la despropor·
ció de les seves clatellades no només no aconsegueixen el
seu objectiu, sinó que estan donades fora de temps i creen
l’animadversió de mig planeta. I mentre les versions oficials
siguin fredes tirant a gèlides, que ningú s’estranyi que les de
Villarejo acabin prenent versemblança.

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Blat
Pau Vidal
Filòleg i escriptor
Derivativament parlant, podríem dir que ens
trobem davant d’un mot inflacionat. És a dir,
que té molta més presència real i simbòlica
que no pas pes en el diccionari. A través de l’etimologia
s’entendrà millor. Resulta que la família baixa probable·
ment del mot cèltic blato (nom genèric de la farina en totes
les llengües britòniques), que en el cèltic continental va
passar a significar ‘gra per a moldre’; per això el nostre blat,
en néixer, era un genèric: designava els principals cereals,
car naturalment tots es molien (això potser explica, de
retruc, la diversitat de noms que sovint causa confusions,
com és el cas de la civada i l’avena). Una mica com si fos el
pare de tots els cereals. Per això és més present que qual·
sevol altre en la fraseologia, de manera que la famosa dita:
“No diguis blat que no sigui al sac, i ben lligat” en realitat
podria valer també per a l’ordi, el mill, etcètera.
Ara bé, pel que fa a la descendència, en canvi, és sorpre·
nentment pobre. No arriben ni a mitja dotzena. De derivats
directes només n’hi ha tres: bladar i blader, que viuen cer·
ta anomenada a les cartes dels restaurants acompanyant
espàrrecs –tot i que fa força tuf de calc, perquè fins no fa
gaire parlàvem d’espàrrecs de marge–, i un de més curiós,
bladeres, ‘barres de fusta paral·leles en nombre de quatre
i proveïdes de clavilles amb cordills que, lligades damunt
el bast, serveixen per a traginar garbes, palla o herba’. Un
veritable fòssil conceptual, a fe. Quant als compostos,

només són dos, però certament curiosos: el blatdemorar és
un camp sembrat de blat de moro, amb el mateix sufix que
patatar o avetar; però ves per on blatdemorera (substantiu
femení) designa el ‘camp on hi havia blat de moro, després
de tret aquest’. Em sorprendria que hi hagués gaires casos
semblants al diccionari.
No trobo que calgui discutir gens l’assumpte del concurs
i la nena que no sabia dir blat. L’espanyolisme en fa motiu
de batalla perquè és la seva feina, i la nostra és no caure en
el parany. Més fructífer resultaria, en canvi, interrogarnos sobre com pot ser que una criatura escolaritzada aquí
desconegui el nom de l’ingredient principal de la farina.
Ara que ens estem replantejament la immersió, i també
l’ús social de la llengua, aquest em sembla un indicador
claríssim que no anem pel bon camí. Més exigència en la
immersió i més, molta més, contundència amb les empre·
ses a l’hora de fer complir la llei. La de l’etiquetatge, per
exemple. Perquè com a mínim això ja ho hauríem d’haver
après: que l’escola no pot salvar la llengua tota sola.
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Adeu, preciosa, adeu

COM HI HA MÓN

S’ha mort una
persona de color

Enric Casulleras

Jaume
Espuny

Ell la va conèixer un dia feliç de primavera del segle passat. Ella era esvelta, lleugera, de línies fines i elegants. Van congeniar de seguida. Es van aficionar tots dos a la muntanya,
i junts van fer meravelloses excursions. Primer es veien
algunes tardes, de tant en tant; molt aviat van començar a passar caps de setmana plegats, i a l’estiu ja feien
vacances junts. Primer es van enfilar a les muntanyes de
les Guilleries, del Montseny, a les Gavarres, al Cabrerès.
Gaudien entomant el vent a la cara, torrant-se al sol, contemplant les postes. Després, amb la confiança i la complicitat de qui ha descobert una companyia infal·lible, es van
atrevir a fer viatges molt més lluny. Viatges plens d’aventura i exotisme on coneixien altra gent, diferents cultures
i en els quals parlaven altres llengües. Van seguir el curs
del Roine des d’Occitània fins a Bordeus; en una altra ocasió van conviure amb tirolesos simpatiquíssims que cantaven alegres cançons acompanyant-se d’acordions. Van
travessar el Rhin i van visitar els castells de Bohèmia que
s’estenen al llarg del Moldava. Per camins perduts van
transitar des de Viena fins a Salzburg, on ell va sentir un
concert inoblidable d’una simfonia concertant de Mozart.
Va ser l’únic cop que ella no el va poder acompanyar, es va
quedar descansant de les fatigues de la ruta.
En la intimitat no paraven mai. Ella tenia la virtut d’escalfar-li les cuixes fins a nivells inenarrables. No en tenia
mai prou, semblava inesgotable. Fa de mal dir, però al
lloc que més li esqueia era entre les cames de l’interfecte.
En aquestes ocasions, ell esbufegava fins a perdre l’alè.
Estant amb ella no podia pensar en cap altra: tota la resta
havien perdut interès.
Després de molts anys d’absoluta fidelitat, aquest
hivern ella va començar a donar símptomes d’estar rovellada, i ell un xic atrotinat. Les cuixes flaquejaven abans
d’hora, els esbufecs que abans eren plens d’erotisme ara
cada cop semblaven més raneres agòniques. L’home es va
sentir culpable: havia promès que no l’abandonaria mai,
i ara cada dia li feia més mandra passar ni que fos unes
quantes hores amb ella. Primer va ser un cap de setmana
que va al·legar fatiga, dient que es volia quedar a casa,
sol. Després sempre trobava una excusa o una altra: que
si feia fred, que si plovia, que si estava estressat per la feina. Al final, tan evident era que ja havia perdut la il·lusió
que es va armar de valor per sincerar-se: no treia cap a res
seguir aparentant el que ja no donava més de si. A més,
cal confessar-ho: en va conèixer una altra que el feia sentir molt més jove, de nou amb les cames fortes, disposat a
tornar a fer llargs recorreguts. Ras i curt: amb la vella ja

JOSEP M COSTA

Economista i professor de la UVic-UCC

Es van aficionar tots dos a
la muntanya, i junts van fer
meravelloses excursions. Primer
es veien algunes tardes, de tant en
tant; molt aviat van començar a
passar caps de setmana plegats, i a
l’estiu feien vacances junts
no s’hi veia amb cor, amb la nova li va renéixer la il·lusió.
Finalment, després de vint anys, va fer el cop de cap: va
jubilar la bicicleta vella i es va llançar amb desfici, amb
la il·lusió del convers, a la bicicleta nova. Una bicicleta
elèctrica amb una bateria que li permet tornar a fer les
animalades que feia quan era jove, i que dona la il·lusió
–falsa, però il·lusió al cap i a la fi– que les seves cames
tornen a tenir 20 anys.
Ara ho predica urbi et orbe: deixem-nos de nostàlgies
romàntiques i gaudim de la vida amb una bona bicicleta
elèctrica.

Reaccionar amb amabilitat
Teresa Duran
Psicòloga i membre d’Afmado
Des d’Afmado (associació de familiars de malalts d’Alzheimer d’Osona) continuem aquest nou any 2022
compartint pautes sobre la millor
manera de relacionar-nos amb la gent que pateix
algun tipus de demència o deteriorament cognitiu
(base per aconseguir esdevenir una societat amiga
de la demència). Vam publicar anteriorment “Parlar d’una forma clara i senzilla”, “Tractar amb dignitat”,“ Incloure a les converses”, i aquest mes hi
afegim “Reaccionar amb amabilitat quan es dirigeixen a nosaltres”.
Sovint, les persones desorientades es poden adreçar cap a nosaltres com si ens coneguessin. És possible que els recordem a algú que coneixen o, simplement, els ha vingut ganes de xerrar amb nosaltres.
En aquestes situacions és molt important respondre
amb un somriure i reaccionar de forma amable.
Davant d’un món (el seu) que cada dia es torna
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mes confós, amb tota l’angoixa que podem entendre
que sentiríem en el seu lloc, nosaltres sí que podem
ajudar. Reaccionant de forma amable i positiva els
fem sentir acceptats i segurs. Recordem que les
paraules emprades no són importants, sinó l’emoció que transmetem. No importa qui es pensa que
soc jo, el que és important és que mentre es relacio-

Cal entendre que el més
important per a les persones
que pateixen algun tipus de
deteriorament cognitiu és que
se sentin a gust amb nosaltres
na amb mi se sent escoltat, acceptat i formant part
d’una comunitat. En aquestes situacions és molt
útil emprar la tècnica de la validació, que implica
fer-los sentir reconeguts en el seu món. Validar les
seves emocions, sense negar el que ens expliquen
que senten o pensen, els fa sentir que no estan sols,

En poques hores de
diferència, el dia de
Reis es van morir dos
històrics del cinema
de Hollywood, Peter Bogdanovich i
Sidney Poitier. Sempre ho dic: notes
que et fas vell quan els cineastes,
músics o escriptors que admiraves tant
es van morint i no tens temps de reciclar-te i admirar els que en van sortint
de nous. Quedes encallat. Peter Bogdanovich era un director que m’agradava molt, sobretot per Què em passa, doctor?, una de les pel·lícules que
m’ha fet més riure de la història. Però
també per L’última projecció, Lluna de
paper o Tots van riure. Sidney Poitier
era més famós, possiblement l’actor
negre més conegut que hi ha hagut
mai, guanyador d’un Oscar per En la
calor de la nit, de l’any 1967. És clar
que va morir als 94 anys, què havia de
fer, si no, a aquesta edat!
Per saber més coses sobre la mort
de Poitier vaig buscar informació per
internet. I ja hi som. La majoria de
pàgines web, que solen copiar una
de l’altra, el titular era més o menys
aquest: “Mor el primer actor de color
guanyador d’un Oscar”, amb alguna
variant, en lloc d’“actor de color” hi
deien “actor afroamericà”. Afro? Si va
néixer a Miami! Cada vegada costa més
de dir les coses pel seu nom. I mira
que en aquest cas era ben fàcil: Sidney Poitier era negre, ben negre. Amb
aquesta perversió del llenguatge, aviat
ens faran dir que els tres Reis d’Orient
són Melcior, Gaspar i Baltasar, és a dir,
el rei blanc, el rei ros i el rei de color.
O afrocatalà, no ve d’aquí. Que quedi clar, però, que la primera persona
negra a guanyar un Oscar va ser una
actriu, Hattie McDaniel, per Allò que
el vent s’endugué, 28 anys abans que
Sidney Poitier. Però, com és allò del
llenguatge inclusiu?

i que tenen dret a sentir-se com se senten.
Cal entendre que el més important no és que ens
reconeguin a nosaltres, sinó que se sentin a gust
amb nosaltres. La majoria de persones, però, creuen
erròniament que portar-los a la realitat i dir-los qui
som (en cas que ens confonguin) els pot ajudar d’alguna manera, com si cada vegada que aconseguim
que ens reconeguin allunyéssim una mica la seva
malaltia. Això, però, no és res més que una forma
de no voler veure o acceptar el que provoca aquesta malaltia en el seu cervell. Majoritàriament, els
intents de portar-los a la nostra realitat (que no és
la seva la majoria de vegades) els acaba creant confusió i patiment, en adonar-se que no els entenem.
És millor deixar-los fluir i fluir amb ells.
Hem de prioritzar que, després de la nostra conversa, se sentin com un membre més de la societat, que han interactuat amb altres persones i
s’han sentit compreses i incloses. No recordaran el
contingut de les converses, ni potser amb qui han
estat xerrant, però el que segur que els quedarà és
el sentiment d’haver estat a gust. I aquesta emoció
els ajudarà a estar més relaxats i tranquils.
Recordem, nosaltres que podem, que la demència
és la malaltia del cervell que es tracta amb el cor!
Més informació a Afmado.com
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Seguretat ciutadana a Manlleu
Marta Moreta Rovira
Regidora del PSC a l’Ajuntament de
Manlleu i diputada al Parlament
Fa temps que la seguretat ciutadana
està en boca de tothom, converses
que es produeixen en tots els àmbits de la nostra
vida quotidiana. El focus, doncs, se centra en el funcionament i la coordinació de les diverses forces de
seguretat (Policia Local i Mossos d’Esquadra) i en la
relació d’aquestes amb la ciutadania.
Però no podem centrar aquest debat només en
els cossos de seguretat. Hem de tenir una mirada
àmplia i comprendre la seguretat ciutadana com un
tot. Hem de calibrar la capacitat d’aprofundir en
aquest tema i no deixar de banda aspectes que van
estretament lligats a la seguretat ciutadana. Així
doncs, hem de parlar de conceptes relacionats amb
el món judicial, l’urbanisme o les decisions polítiques i els criteris utilitzats, que es relacionen estretament amb la seguretat ciutadana.
Sobre el món judicial i el debat de la necessitat
de revisar el Codi Penal i donar eines als jutges per
empresonar els multireincidents és ben viu. Molts
dels delictes de furts i robatoris amb violència no
ingressen a presó provisional perquè només s’aplica a les persones que ja han estat condemnades per
un delicte que ha de ser comprès en el mateix títol
del Codi Penal i de la mateixa naturalesa. La discussió, doncs, sobre la modificació del Codi Penal està

sobre la taula dels polítics i és evidentment un tema
a resoldre.
Quant a l’urbanisme, hem de tenir present que el
disseny i el manteniment dels espais públics sobretot amb bona il·luminació pot ajudar a potenciar la
millora de la seguretat i contribuir a un entorn més
adequat i, per tant, la planificació per part d’especialistes i experts en delinqüència urbana pot donar els
seus fruits per abordar aquesta faceta de la seguretat ciutadana.
L’increment de robatoris, actes delictius, així com

L’increment de robatoris
i actes delictius i incívics és
una evidència. El que no ho
és tant és que normalitzem
aquestes situacions
el nombre d’actes incívics a Manlleu és una evidència. El que no ho és tant és que normalitzem aquestes situacions. No és una qüestió intranscendent i
per això cal que hi hagi decisions polítiques fermes,
programades i organitzades. D’aquí que parlava que
criteris i decisions polítiques són imprescindibles.
Per tant, els criteris i decisions polítiques són
importants i necessàries i en aquest sentit l’Ajuntament de Manlleu no ha fet els deures, perquè no
disposa del principal instrument estratègic per a la
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definició, planificació i gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública. Parlo d’un
pla de seguretat local, que en aquests moments és
gairebé imprescindible.
El pla de seguretat marca les línies a seguir per la
protecció de persones, de béns i planteja com abordar les conductes incíviques, analitza la situació en
què es troba la ciutat i el més rellevant, aborda de
forma prioritària quines accions específiques s’han
de dissenyar i sobretot coordinar amb les diverses
forces de seguretat (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Cos de Policia Nacional i caps de la Guàrdia
Civil), és a dir, un treball transversal, tots ells, amb
les seves competències, i sobretot ha d’abordar les
problemàtiques detectades de manera proactiva,
i no limitar-se a reaccionar de forma desordenada
davant les incidències, que és el que està passant
ara. Per aquesta raó insisteixo a disposar d’un pla de
seguretat que ens serviria de guia per abordar cadascuna de les situacions que es produeixin en temes
de seguretat ciutadana.
Des del grup municipal del PSC Manlleu, fa ja
alguns mesos que insistim ple rere ple en la qüestió de la seguretat ciutadana. Per aquesta raó vam
proposar i coordinar la primera Junta de Seguretat
Local, on va participar el sotsdelegat del govern i les
diverses forces de seguretat, per tal d’iniciar un treball conjunt que ha de tenir continuïtat al llarg dels
anys.
Treballar coordinadament, aportant solucions
i parlant amb tots els agents implicats, és l’inici a
la feina que hauria d’haver encapçalat l’equip de
govern de Manlleu i que no ho ha fet.
Manlleu necessita posar fil a l’agulla en matèria de
seguretat ciutadana, i fins ara el regidor competent,
el senyor Arnau Rovira, no ha estat a l’altura per fer
front a la problemàtica que viu la nostra població.

Bústia

Pis de lloguer i ocupacions
El 2014 vam llogar un pis a Vic, propietat del Banc
Sabadell. En principi tot anava bé. Els veïns érem
tots legals i respectuosos amb el domicili i l’edifici,
del qual el propietari, Banc Sabadell, mai es preocupava del manteniment, ni de la protecció que durant
els darrers quatre anys sol·licitàvem mitjançant cartes, burofaxs, mediació a través del servei del consumidor. La referida protecció anava relacionada amb
l’ocupació de pisos un cop quedaven buits. Fins al
punt que en el meu cas ens van ocupar el domicili
mentre fèiem la mudança, sense poder acabar de recollir les pertinences. Un trasllat és dur, però a l’edat
de 80 anys és duríssim. Es va notificar a Solvia, administradora dels habitatges, per correu electrònic adjuntant la denúncia feta als Mossos d’Esquadra. Els
fets van succeir el 22 de juliol i a dia d’avui ningú per
part del Banc Sabadell ni l’administradora han donat
la cara. La meva carta és per alertar a qui pensi llogar
un habitatge dels bancs en general i en particular
del Banc Sabadell ho tingui molt en compte.
Vicenç Pérez i Roser Andreu Vic

Viure molts anys, dolent per la salut
No em refereixo a les artritis, artrosis, arítmies,
hipertensió, diabetis o Alzheimer, molt comuns
entre els ancians. Em refereixo a la malaltia que
quan s’arriba a l’ancianitat dia rere dia es va acumulant, producte de la invisibilitat i del desinterès
que suscita entre els seus afins. És generalitzada la
creença que els ancians patim desinformació i ens
falla la perspectiva dels fets quotidians que esdevenen. I una mica de raó tenen. Però les nostres
reflexions tenen el valor de l’experiència acumulada i que l’únic interès que abasten és en benefici
de qui les escolta. Els més joves d’una família han
de tenir en compte que els seus avantpassats van
tenir descendència, amb tot l’amor que això comporta, cuidant de la seva infantesa, revelant-se per
aconseguir que sigui una excel·lent persona. I tot
ofert amb desinterès, sense esperar cap retribució
material. Només amb l’esperança de veure’l créixer

i mantenir un mínim contacte. Avui, gràcies a la
tecnologia, és tan fàcil fer feliç els que et volen…
Tots els mòbils porten incorporat un calendari on
en una sola vegada pots fer que t’avisi de totes les
dates, com quan un ésser estimat celebra algun
esdeveniment. I encara que no puguis anar-lo a
veure, amb una trucada faràs feliç un ancià que et
vol. La incomunicació amb els ancians produeix
una malaltia en la nostra societat i és a les nostres
mans alleujar-la. De res ens servirà que una vegada hagin desaparegut ho lamentem. Tot el que es
pugui fer en vida, és molt millor.
Valentí Miró Rupit

La guilla i els caçadors
Era dissabte al matí, 8 de gener d’enguany. Estava
passejant per un camí rural a prop del poble: Sant
Quirze de Besora. De sobte una guilla travessa el
camí silenciosa, ràpida, preciosa… Al seu darrere,
una colla de gossos de caçadors amb el seu corresponent GPS al collar. Al cap de un minut, una
colla de trets ressonen a prop meu. Els gossos aturen els lladrucs de cop. Em vaig espantar i em vaig
indignar. Com podia ser que disparessin d’aquella
manera tan a prop meu? I també, quina nosa els
feia aquell animal feréstec, escàs i bell? No entenc
aquesta fal·lera dels caçadors d’aquest territori
d’anar a caçar! És clar que disposen de tota la parafernàlia d’avenços tecnològics que els permeten
una cacera eficaç i avantatjosa davant d’una bèstia
que lluita per la seva supervivència. Aquesta guilla
donava equilibri i singularitat al paratge. Ells diran
que provocava moltes molèsties i acabaven amb la
població de conills (que ells mateixos també caçaran). Al final no quedarà res. Hauran de disparar
contra els humans.
Magdalena Graells Mestres

St Quirze de Besora

Ho han tornat a fer
Soc fill de Terrassa. Visc i treballo a Ripoll i l’any

passat ja m’hi van confinar, quan tinc tota la família i un bon grapat d’amics al Vallès. Va ser molt
dur. Enguany, ja vacunat i disposat a fer la prova
d’antígens a tota la família, pensava que res podia
fallar. Lamentablement, m’he ben equivocat: amb
la restricció de 10 persones (per què 10? Per què
no 4, per què no 17?) i amb el fet cert que el virus
és més infectiu a partir de la 1 de la matinada,
m’han tornat a trinxar les festes de Nadal. A veure. Com deia l’altre dia un bon articulista, amb el
virus, després de gairebé dos anys, ja hi hauríem
d’haver après a conviure. Ja n’hi ha prou de polítics
que juguen a ser Déu. Que el virus no es propaga
en espais oberts, doncs tornem a aplicar mascareta
a l’exterior. Que el virus no es propaga per contacte? Doncs insistim amb el gel hidroalcohòlic. Que
això és una pandèmia? Doncs vacunem tres o quatre vegades al primer món, deixem caducar 80.000
dosis i no vacunem als països que no s’ho poden
permetre. Que volem imposar el passaport covid?
Doncs col·lapsem l’aplicació informàtica de Salut.
Els mateixos que ara diuen que “contractaran” –no
sé pas a qui trobaran!– són els mateixos que s’han
carregat el sistema de salut pública. I, cal remarcarho, diuen “contractarem” i no “formarem”. Restablir les coses on eren no va amb ells. Sincerament,
per això i moltes altres coses –però en aquesta ens
hi va la salut– crec que en democràcia el descrèdit
de la classe política mai havia estat tan alt.
Antoni Planes Ripoll

Agraïment
Amb motiu de la mort de la nostra estimada M.
Dolors Mariné Figueras, els seus familiars volem
agrair les atencions rebudes de tot el personal del
CAP El Remei i de l’Hospital Universitari de Vic. I
especialment, en els últims mesos, la professionalitat i el tracte de l’Hospital de Dia Mèdic, que la van
atendre amb la màxima cura i humanitat tant a casa
com al mateix hospital. A tots ells, moltes gràcies.
Narcís Maymí Coloreu
Vic
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Després de detectar un focus de grip
aviària al Segrià, la setmana passada,
la Generalitat ha aprovat una resolució per aplicar mesures de biosegu-

Divendres, 14 de gener de 2022

retat per evitar el contagi de les aus
de corral a tot Catalunya. S’adopten
a tot el Principat les mesures estatals
per a les zones d’especial vigilància.

Això té una afectació important per
als productors de pollastre o ous ecològics, ja que els obligarà a confinar
els animals.

Els productors ecològics, resignats
amb les mesures contra la grip aviària

El fet que els animals no
puguin sortir a l’aire lliure
afecta directament els productors ecològics perquè
aquesta és una de les seves
raons de ser. Mentre durin
les mesures, el departament
garanteix que tot i estar tancats puguin mantenir el certificat d’ecològic, però això per
alguns productors no és suficient. Són animals nerviosos i
no sortir altera els bioritmes.
Xavier Autet, de Mas Lloriana de Sant Martí Sescorts,
mostra més aviat resignació:
“Són mesures que no són
còmodes, com les de la covid,
però si s’ha de fer, es farà.
El que patirà serà l’aviram
i influirà en la producció.”
Amb dos lots de mil gallines,
en aquesta explotació produeixen de mitjana unes 100
dotzenes d’ous diàries que
distribueixen principalment
per Osona, però també a
Barcelona i el Vallès.
En canvi, David Garcia-Gassull, gerent de la marca de

No poden treure el bestiar a l’aire lliure per evitar el contacte amb les aus migratòries
Mesures de bioseguretat per evitar el contagi de la grip aviària aplicades a les zones d’especial vigilància de tot l’Estat,
extrapolables a tots els municipis de Catalunya

Prohibit
l’ús com
a reclam
de caça

Separació
de les
aus

Prohibida la cria
d’aus de
corral
a l’aire
lliure

Cal evitar
l’accés
d’aus
silvestres
als abeuradors

Prohibides les aus
de corral
en mostres
a l’aire
lliure

Vic/Ripoll
Isaac Moreno

Des de ViuBé
consideren que
“les mesures són
les correctes”

ALBERT LLIMÓS

Tant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació com
el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apunten a les aus
migratòries com a possibles
focus de contagi de la grip
aviària sobre les aus de corral.
Tenint en compte que hi ha
hagut infeccions en explotacions domèstiques de Portugal i
del sud de França, el ministeri
ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a
les zones d’especial risc també a les d’especial vigilància
de tot l’Estat. La Generalitat
va més enllà i en la resolució
emesa aquest dimecres estén
les mesures a tot el territori
català. Tenint en compte que
les aus migratòries s’aturen
en zones més humides, com
els aiguamolls de l’Empordà o
l’entorn del riu Segre, els productors de pollastre i ous de
casa nostra consideren excessives unes mesures vigents
fins al 20 d’abril.
Aquest any se’n va detectar
un primer focus la setmana
passada a Soses (Segrià), on
van localitzar el virus en cinc
aus salvatges: quatre cignes
i una cigonya que van trobar
morts al riu Segre. Dies més
tard es van detectar 13 ocells
salvatges més morts a la
mateixa zona. Per ara no s’ha
infectat cap animal de granja.
Entre les mesures adoptades per l’administració hi ha
les prohibicions d’utilitzar
aus com a reclam de caça,
criar ànecs i oques amb altres
espècies d’aus de corral, criar
aus de corral a l’aire lliure
(tot i que es permetria si es
col·loquen teles ocellaires), el
subministrament d’aigua en
abeuradors on puguin accedir
les aus silvestres i la presència d’aus de corral en mostres
o exhibicions ramaderes a
l’aire lliure.
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Ramon Vilalta, amb les gallines de la granja avícola ecològica Eslou de Sant Pere

“Els ous seran més rasposos”
Ramon Vilalta produeix ous ecològics a Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Torelló
I.M.

La granja avícola ecològica
Eslou, de Sant Pere, té capacitat per a 650 gallines. Les
gallines acostumen a sortir
del corral cada matí, pels
volts de les 10, i hi tornen
a entrar quan es fa fosc. “Si
les tanquem no picotegen
al terra, no mengen herba i
no mengen cucs. Aleshores
es picotegen entre elles i hi
ha mortaldat.” Així, sense
filtres, ho explica Ramon
Vilalta, que juntament amb
el seu fill Jordi estan al capdavant de l’explotació.
Ramon Vilalta explica que
quan les gallines no estan
còmodes també es nota
en la producció d’ous. I ho
exemplifica amb un matí
de la setmana passada que

va ploure i no van poder
sortir. “Aleshores els ous
són com rasposos i deformats. Són bons iguals però
no els pots comercialitzar”,
explica Vilalta, que conclou
que amb la prohibició de
treure les gallines a l’aire

“Si les tanquem
no picotegen a
terra i no mengen
herba ni cucs”
lliure “tindrem baixes, faran
menys ous i serà un problema”. En el seu cas, l’espai
on surten a pasturar té una
superfície de 4.000 metres
quadrats. Quan van habilitar l’explotació van valorar
col·locar teles ocellaires,

però es disparava el pressupost. “Valia entre 12.000 i
13.000 euros i no era rendible.”
Amb el temps, de la partida inicial de 650 caps se’n
van perdent i ara a la granja
hi tenen uns 400 animals.
Tenen previst fer entrar
una nova partida de gallines
però esperaran al 20 d’abril,
que passi el confinament.
Les gallines d’Eslou produeixen a diari entre 300 i
400 ous (aquest dijous van
ser 345) que principalment
es distribueixen a Osona.
Algunes partides també
arriben a Barcelona. Vilalta reivindica la feina que
fan: “Moltes vegades no es
valora la feina de la pagesia
per elaborar bons productes
perquè tots plegats estiguem ben alimentats.”

pollastres ecològics ViuBé,
considera que “les mesures
són les correctes. El departament ha reaccionat ràpid i
bé”. Per ell, és preocupant la
situació de les granges afectades en països com Itàlia i
tota mesura per evitar la seva
transmissió aquí és vàlida.
A més de tenir els animals
al corral se’ls ha de garantir
farratge a partir de bales de
palla com a complement del
pinso. Garcia-Gassull es mostra optimista amb la cabana
d’aviram de la desena de
granges que treballen per a
ViuBé: “No té per què afectar
la producció i ara a l’hivern
l’aviram no té ganes de passar fred.”
Una altra mesura afecta l’exhibició de bestiar a
l’aire lliure i, per tant, no
es podran vendre animals
de ploma fins a nou avís al
mercat. L’Ajuntament de Vic
ha informat de la mesura als
pagesos que cada dissabte
en venen a plaça. També es
demana aplicar mesures de
bioseguretat als particulars
que tenen aus de corral per a
autoconsum, que han de disposar d’un permís municipal.
Han de notificar qualsevol
sospita de malaltia que es pot
detectar a partir de la disminució del consum de pinso o
aigua, reducció en la posta o
la mortalitat.
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les exportacions, les dades
es mantenen amb una tendència similar a la d’anys
anteriors: Catalunya ha sacrificat 2,05 milions de tones,
de les quals n’ha exportat
el 79%: 1,63 tones. La Xina
continua essent el principal
destí de les exportacions,
però a un ritme més lent, ja
que ha recuperat part de la
producció pròpia. Això és el
que ha fet frenar les exportacions durant el darrer mig
any i reduir el preu. El brot
de pesta porcina a Alemanya,
que no ha pogut exportar a la
Xina, ha beneficiat el mercat
espanyol.

Els ramaders de porcí han tancat el 2021 amb un benefici molt just, segons els sindicats

Unió de Pagesos insisteix en el risc
que els senglars portin la pesta
porcina arran d’un cas a Itàlia
Lleida
I.M.

JARC reclama
suport econòmic
per instal·lar
plaques
fotovoltaiques

ANDREAS LISCHKA

La pesta porcina africana
continua present a Europa.
Actualment el país més afectat és Alemanya i l’amenaça
que es pugui estendre en
altres països continua present. Recentment s’ha detectat un cas de contagi a través
de porcs senglars al Piemont
italià i des d’Unió de Pagesos, que aquesta setmana
feien la valoració de l’evolució del sector porcí durant el
2021, insisteixen a extremar
mesures per evitar que entri
a l’Estat espanyol. Més enllà
d’insistir en les mesures de
bioseguretat que en els darrers anys s’han anat aplicant
a les granges, posen l’accent
en la necessitat de reduir la
cabana de senglars: “Insistim
a reduir la fauna salvatge
perquè si entra la pesta porcina a través d’aquests animals
no serà fàcil de controlar”,
advertia Rossend Saltiveri,
responsable nacional del sector porcí d’Unió de Pagesos.
Saltiveri recordava com
està essent de difícil per Alemanya controlar una pesta
porcina amb més de 3.000
brots, principalment de senglars. Això ha provocat que
la Xina hagi tancat la porta a
les exportacions del país germànic, la qual cosa ha beneficiat el mercat espanyol, que
continua essent el país que
més exporta al gegant asiàtic.
Per evitar que la hipotètica
arribada de la pesta porcina
a l’Estat espanyol provoqui
una aturada en sec de les
exportacions a la Xina, Salti-

Els senglars són la principal preocupació com a possibles transmissors de la pesta porcina africana

veri demana a les autoritats
espanyoles que prenguin
com a model el govern francès, que “ha aconseguit un
acord de regionalització
amb la Xina. Si salta la PPA
i l’exportació només afecta
una regió concreta el mercat
no quedaria tan afectat com
Alemanya”.
Més enllà de la pesta porcina, Unió de Pagesos valorava
l’any 2021 per al sector porcí,
que s’ha tancat amb un benefici mitjà de dos cèntims per
quilo de porc. La dada acaba
sent positiva per la bonança
que encara va viure el sector
durant el primer mig any,
quan el preu del porc pujava
cada setmana a les llotges.
Ara bé, en els darrers mesos
de l’any, entre la baixada

Llotja de Bellpuig (10-1-22)
CONILL: 1,95 (=)
POLLASTRE VIU: 1,13 (–0,10) – 1,47 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,89 (–0,15) – 2,30 (=)
OUS: xl: 1,41 - l: 0,97 - m: 0,92 - s: 0,70 (+0,01)
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 (7-1-22)
PORC: 1,360 / 1,372 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 21 / 23 (=)
PARTIDA GRAN: 46,50 / 48,00 (+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 (=)

“Inacceptables” les
paraules de Garzón
Tant Rossend Saltiveri com Jordi Armengol,
responsable de Sectors
Ramaders d’Unió de
Pagesos”, van qualificar
d’“inacceptables” les paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre
la qualitat de la carn de les
macrogranges. Saltiveri va
recordar que l’extensió de
les granges està limitada i
l’important “no és la mida
sinó la gestió que s’hi fa”.
“Tenim les granges adequades, competitives i que produeixen carn de qualitat i
assequible.”
Lleida

de preus i l’increment del
preu del pinso ha fet que el
desembre es tanqués amb
unes pèrdues de 33 cèntims
per quilo. El preu de cost
de la producció de porc es
va situar al desembre en els
13,2 cèntims per quilo, ja que
el preu del pinso s’ha situat
en els 36 cèntims la tona i el
preu de venda de la carn de
porc dels dos darrers mesos
i mig és de 10,2 cèntims per
quilo. “El 2021 el tanquem en
positiu. No com el 2019 i el
2020, que van ser molt bons”,
deia Saltiveri, que afegia que
“hem tingut els dos extrems.
Vam arribar al pic històric
d’1,55 euros al juny a Mercolleida i a partir d’aquí s’ha
anat desplomant”.
Pel que fa als sacrificis i

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): 80 / 250 (+20 / -185)

Mercolleida (7-1-22)
PORC VIU selecte: 1,032 (=)
LLETÓ 20 kg: 27,50 (+0,50)
XAI (23 a 25 kg): 3,75 (-0,20)
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (-0,20)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 304 (=)
BLAT PA: 314 (=)
MORESC: 276 (=)

Una altra organització
agrària, JARC, també ha fet
valoració aquesta setmana
del mercat porcí durant el
2021. Als costos de producció, que ha fet treballar el
sector durant gairebé mig
any per sota de cost, a banda
de l’alimentació de l’animal
hi afegeixen l’increment del
preu de l’energia. Per això,
reclamen a l’administració
que assegurin el pressupost per donar suport a les
inversions en instal·lació de
plaques fotovoltaiques a les
explotacions ramaderes, que
implicarien un estalvi per als
ramaders en la factura de la
llum, a més de contribuir a
fer unes granges més sostenibles amb energies netes.
També des del punt de
vista ambiental, Unió de
Pagesos recorda l’esforç que
haurà de fer el sector amb
l’entrada en vigor de l’actualització del reial decret d’ordenació porcina del 2020 que
limita la mida de les granges
a 720 unitats de bestiar
major o l’aplicació de mesures per reduir les emissions
d’amoníac.

ORDI LLEIDA: 286 (=)
COLZA: 660 (+10)

Llotja de Barcelona (11-1-22)
GARROFA: 190/t (=)
GARROFA FARINA: 180/t (=)
SOJA PAÍS: 485/t (+6)
MORESC UE: 283/t (=)
BLAT: 301/t (–7)
ORDI PAÍS: 293/t (–1)
FARINA DE PEIX: 1.220/t (=)
GIRA-SOL: 290 (=)
MILL: 470/t (=)
COLZA: 387/t (+10)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (10-1-22)
GRA DE COLZA EURONEXT: 570,75/t (–10,25)
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Debat sobre
el transport de
mercaderies en tren,
dimecres a Vic

El conseller d’Empresa i Treball ha estat aquest dijous a Vic i Gurb

Torrent visita Creacció i es reuneix
amb diferents empreses d’Osona

La Cambra d’Osona i
Òmnium Cultural han organitzat per al proper dimecres
un debat sobre el transport
de mercaderies en tren. Es
farà a les 8 del vespre a l’edifici del Sucre i comptarà amb
la participació de Joan Amorós, president de Ferrmed,
l’associació intersectorial
que té com a objectiu principal impulsar un gran eix
ferroviari de mercaderies
entre el sud i el nord d’Europa. Durant el debat, moderat
per Montse Ayats, membre
del Consell de la Cambra
d’Osona i la comissió tècnica
pel desdoblament de la línia
R3, també es parlarà sobre la
situació del Corredor Mediterrani. Actualment, són
poques les empreses d’Osona
que aposten per les mercaderies ferroviàries més enllà
de Casa Tarradellas, que hi
transporta el blat per a la
farinera que té a Gurb.
Vic

Gurb

ISAAC MORENO

I.M.

Sodeca ven 100
purificadors a
escoles i residències
de Hong Kong
Sodeca ha subministrat una primera partida d’un
centenar de purificadors
d’aire mòbils per a diferents
centres educatius i geriàtrics de Hong Kong. Per a la
companyia ripollesa això pot
significar un punt d’inflexió
en la comercialització internacional d’uns productes que
van desenvolupar durant la
pandèmia i que es caracteritzen per la seva alta capacitat
d’eliminació de partícules
nocives per a la salut, entre
les quals el virus SARSCoV-2. Els equips també
destaquen per la facilitat de
transport.

FERRETERIA FURRIOLS

Ripoll

A la Ferreteria Furriols, de Vic
Durant el recorregut que Roger Torrent
va fer aquest dijous per Osona va visitar
també la Ferreteria Furriols. El conseller es
va reunir amb el consell de direcció interessant-se pels futurs projectes d’una empresa
amb més de 160 anys d’història, coincidint
Vic

amb els 15 anys del seu canvi d’ubicació al
polígon Sot dels Pradals. L’empresa va traslladar al conseller les seves inquietuds per
adaptar-se al consumidor sense deixar de ser
un comerç de proximitat arrelat a la comarca. A la foto superior, Torrent a l’Ajuntament de Gurb.

AJUNTAMENT DE VIC

FUNDACIÓ EDUARD SOLER

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ

El conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, va
visitar aquest dijous diferents empreses i organismes
d’Osona. Entre d’altres va
ser a Creacció, la Ferreteria
Furriols, Casa Tarradellas
i l’Ajuntament de Gurb, on
va despatxar amb l’alcalde,
Josep Casassas, sobre el teixit
empresarial del municipi i
els reptes que s’han d’abordar en el futur.
El volum del teixit empresarial de Gurb va fer que el
conseller s’interessés pels
reptes que el municipi té
sobre la taula, que passen,
segons l’alcalde, “per accions
de promoció, temes energètics i el foment de l’associacionisme empresarial”. Més
enllà de les grans indústries,
afegia Casassas, també s’ha
de treballar pel foment de la
digitalització, modernització
i tecnificació de les empreses més petites. Torrent i
Casassas es van emplaçar a
aprofundir conjuntament
en aquests reptes. Casassas
també va posar Torrent al dia
del projecte Prima de l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya, que ha d’actuar
com a pol per a empreses del
sector.
A Creacció, acompanyat
dels alcaldes de Vic i Manlleu, el president del Consell
Comarcal i la directora dels
Serveis Territorials, Torrent
va participar en una jornada
de treball per conèixer els
principals projectes d’aquest
organisme.

Setze comunitats energètiques

Segona posició al Maker Fest

Vic contracta vuit desocupats

S’ha constituït la cooperativa
energètica Set Fonts de Sant Julià i Vilalleons. És
la sisena creada a Osona després de les de Sant
Pere, Balenyà, Olost, Santa Eulàlia i Taradell.
Aquest dimecres es va fer una reunió entre les
comunitats energètiques d’Osona on n’hi van
participar deu més en procés de creació: Gurb,
Tona, Folgueroles, Tavèrnoles, Malla, Alpens,
Vilanova, Calldetenes, Sant Vicenç i Prats.

Ripoll

Alumnes de la Fundació Eduard Soler
(FES) han quedat en segona posició al Maker
Fest, on participaven 36 centres de cicles formatius de grau mitjà i superior de Catalunya.
L’objectiu era treballar en un prototip sobre
l’alimentació sostenible. Els alumnes de la FES
van treballar sobre la problemàtica per fomentar
l’activitat als comerços locals i mercats municipals i van obtenir el segon premi final.

Vic

Sant Julià/Vic
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L’Ajuntament de Vic ha contractat vuit persones durant un any a través del programa “Treball i formació” destinat a contractar persones
majors de 45 anys en situació d’atur o dones en
edat laboral sense ocupació. Quatre treballaran a
l’àrea de Serveis i Manteniment; tres, a les escoles bressol municipals, i una, al Departament de
Benestar i Família. A la foto, al costat de la regidora de Recursos Humans, Núria Homs.
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El passat 10 de gener, Ricard Torrents
i Bertrana va fer 85 anys. Amb motiu
de l’aniversari, Folgueroles dedica
dissabte un homenatge a un dels seus
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fills contemporanis més il·lustres:
promotor de la recuperació dels estudis superiors i primer rector de la
Universitat de Vic, estudiós de la figu-

ra de Jacint Verdaguer i assagista que
ha reflexionat sobre les universitats.
Ell mateix s’ha explicat en quatre entrevistes que està emetent EL 9 TV.

Folgueroles homenatja Torrents
Aquest dissabte es dedica a Ricard Torrents una jornada de reconeixement amb motiu del seu 85è aniversari

Quatre vídeos en
llocs emblemàtics

Folgueroles
Jordi Vilarrodà

Sota el títol de
Ricard Torrents, memòria
viva, la Fundació Verdaguer
va produir quatre capítols
d’entrevistes amb l’homenatjat que es difonen de forma
paral·lela a través del seu
canal de YouTube i d’EL 9 TV.
Cada vídeo té un eix temàtic i
s’ha gravat en un espai significatiu en la vida de Torrents:
La literatura i el descobriment
de la pàtria mítica, a la Casa
Museu Verdaguer; L’acció
pública i el compromís amb la
cultura, a la UVic; La llengua
i el país, a l’Institut d’Estudis
Catalans, i La creació intel·
lectual, a casa seva. Dissabte a
2/4 d’11 de la nit es podrà veure el conjunt de tots quatre.
Folgueroles

FUNDACIÓ VERDAGUER

La Fundació Verdaguer,
l’Ajuntament de Folgueroles
i Amics de Verdaguer són els
promotors de l’homenatge
que el poble retrà aquest dissabte a Ricard Torrents amb
motiu del seu 85è aniversari.
El sisè fill de can Torrents
del Pa, com es coneixia la
seva família de forners, rebrà
un reconeixement que té per
objectiu “fer visible el seu
llegat en diferents àmbits”,
explica Jordina Boix, directora de la Fundació Verdaguer,
que ha coordinat els actes.
El lideratge del projecte
universitari de Vic és la part
més visible de la tasca de
Torrents, que en va acabar
essent el primer rector,
però no l’única. Des de
Folgueroles, es valora sobretot el seu paper en l’impuls
del nou verdaguerisme, la
relectura de Jacint Verdaguer
des d’una perspectiva moderna, a través dels seus propis
estudis i també de la creació
de la Societat Verdaguer.
Però també hi ha la tasca que
ha desenvolupat durant anys
a l’Institut d’Estudis Catalans, on era vicepresident de
la secció de Ciències Socials
i havia estat candidat a la
presidència. Torrents va ser
també fundador d’Eumo Editorial i la revista Reduccions.
L’acte de dissabte començarà a 2/4 de 12 del migdia a
la sala Mirador, la nova sala
d’actes del Centre Cultural
de Folgueroles, a 2/4 de 12
del migdia, amb l’encomi de
l’homenatjat a càrrec de la
filòloga Maria Carme Bernal,
seguida de la projecció de
la darrera de les entrevistes
que se li van enregistrar a
Ricard Torrents (vegeu més
informació). L’actor Lluís
Soler recitarà textos de Verdaguer, entre ells el poema
La pomerola / Primavera, que
va donar a conèixer el mateix
Torrents, i un fragment de
Canigó. Per altra part, el pianista Hug Vilamala i la soprano Judit Muñoz interpretaran tres lied sobre poemes
verdaguerians i l’acte s’acabarà amb els parlaments. Els
assistents rebran també un
llibre que s’ha editat amb un
recull de reflexions de Ricard
Torrents publicades en el seu
blog personal, Atlàntida.

La literatura i el descobriment de la pàtria mítica

L’acció pública i el compromís amb la cultura

“Vaig tenir Verdaguer tan aviat com vaig obrir els ulls al
món. Vivíem davant del monument i de seguida em va ser
familiar. Formava part del nostre teatre infantil quotidià, i
de l’escenografia de totes les festes. Vaig néixer el 1937 i el
1945 es va celebrar ja la festa que commemorava el naixement de Verdaguer. I quan tenia 10 anys em van portar al
Seminari, que no era a Vic sinó a la Gleva. Al lloc on va ser
tancat Verdaguer quan el van expulsar de Barcelona i li van
prendre tots els càrrecs. A la Gleva teníem mossèn Cinto per
esmorzar, dinar i sopar: el capellà custodi era mossèn Joan
Colom, un verdaguerista. Carles Riba el va definir com un
“rústic genial”. I per desmentir això em vaig ficar en Verdaguer, en la vida i en l’obra: no era un rústic, era un home
de cultura i refinat. Que tingués l’origen en un poble i no
hagués anat a cap universitat no li va impedir assolir el punt
àlgid de la creació literària. Sense Verdaguer no estaria el
català al lloc que està, ni com a lèxic ni com a cohesió d’una
societat que és, a més de societat, un poble.”

“Soc el sisè fill de can Torrents, forners, amb botiga a la plaça
Verdaguer. Com que vaig néixer en plena guerra, el pare no
era a casa, la mare i la llevadora em van batejar. Al Seminari,
Verdaguer i Balmes eren la síntesi del saber i dels estudis.
Els meus, però, van ser a fora, primer a Roma i després la
gran oportunitat d’Alemanya, a Tübingen. Després de la
Segona Guerra Mundial s’havia regenerat i hi havia una gran
activitat. Un dia era a la plaça: hi havia l’Ajuntament i botigues, era mercat, i vaig dir: “I per què això no pot ser a Vic?”
Quan vaig començar a parlar d’universitat, hi havia gent
aquí que m’escoltava però em deien: “Vols dir, Torrents?”
No tenien en compte la importància històrica de la Universitat de Vic, que havia tancat el borbó Felip V. Un genocidi
universitari, que consistia no només a tancar les que hi havia
sinó a crear la mentalitat que no valien res i no valia la pena
que ens hi amoïnéssim. Una idea que predominava fins i tot
al Seminari. Aquell “vols dir, Torrents?” volia dir que era
somiar truites. Doncs si hem de somiar truites, somiem-les!”

La llengua i el país

La creació intel·lectual

“Les primeres notícies de l’Institut d’Estudis Catalans les
vaig tenir quan era a la Gleva. Les vacances d’estiu, les
consideraven massa llargues i a la segona setmana d’agost
havíem d’anar allà per rebre lliçons d’assignatures que
no estudiàvem en el curs normal. Allà vaig tenir les nocions que hi havia un diccionari oficial, el Pompeu Fabra. I
amb ell l’IEC, creat pel gran polític Enric Prat de la Riba.
Les primeres consultes ja em van omplir de satisfacció, el
diccionari Fabra i la petita gramàtica que teníem ens feia
recular als temps en què el català no era prohibit. L’IEC era
la màxima entitat, a mi m’impressionava perquè d’ençà de
la seva fundació havia estat un pal de paller. A mesura que
passava el temps es van començar a fer cursos, es va establir
el diccionari Fabra com l’oficial. La seva feina ha estat a vegades criticada (jo no diré que alguna vegada no criticable)
però mereix el reconeixement dels que volem continuar en
la llengua, que es va preservar de la dispersió. Mentre hi
hagués l’IEC allò volia dir que anàvem bé.”

“A mi m’ha interessat la poesia no només a través de Verdaguer sinó dels poetes de la meva època. Els autors de l’antologia del Seminari de l’any 1951 van aconseguir una cosa inesperada en aquell moment, que Carles Riba els fes el pròleg.
A mi em va marcar, vaig descobrir que la poesia no només
era Verdaguer. Riba hi va veure una escletxa d’esperança.
Del seu pròleg en vaig treure la frase que m’he fet meva:
“Mestre és aquell que ens allibera, tornant-nos a la realitat
de nosaltres mateixos i de les coses.” Aquesta definició va fer
que nosaltres mateixos tinguéssim la idea d’anar a estudiar
a una universitat estrangera. I d’aquell grup he tingut amics
que m’han durat tota la vida, tots tres ja morts: Segimon
Serrallonga, Josep Cutrina i Antoni Pous. Es va començar a
moure altra gent jove, com Miquel Martí i Pol, que s’hi va
afegir. “La literatura ha significat el camí per autoconeixe’m
però jo he escrit bàsicament sobre Verdaguer i sobre la Universitat, escriure és la canalització del meu pensament sobre
l’educació que té en la llengua pròpia un punt de referència.”
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Auca de Ricard Torrents

Assagista
i editor,
de la UVic
primer rector

1. L’any 1937,
així que neix el vailet,
a can Torrents, l’oncle Pere
parlà d’aquesta manera:

2. «Durà ulleres aquest xic.
Serà un savi. Ves què us dic!»
De vuit germans és sisè.
No li han d’ensenyar re.

3. En Ricard fent cabrioles
rumbeja per Folgueroles,
perquè vol estudiar.

4. Al Seminari Major,
com a aprenent d’escriptor,
hi forja grans amistats
entre els més espavilats:

5. Pous, Cotrina, Riubrugent,
Grau, Serrallonga i Junyent...
que es relacionen amb Riba,
un poeta que els captiva,

6. i amb en Joan Triadú,
que a Cantonigròs els du.
L’any 59, corrents,
a Roma se’n va en Torrents

7. I el 63, au vinga!,
més estudis fa a Tubinga
on Hölderlin coneix bé
i això el porta a Verdaguer.

8. Torna aquí de professor
preparat com el millor.
I aviat alça la veu
traduint del grec, l’hebreu,

9. de l’alemany i el francès,
Hölderlin, Quoist, Zimnic, Hesse...
I encara la Carta al pare
de Kafka. Torrents no para.

10. A Barcelona estudia

11. Pren part en publicacions,
en revistes i edicions,
i esquerranós activista

12. Tant que penja la sotana,
en Ricard Torrents Bertrana.
I amb la Carlota i la Mitte

13. Llavors, a Vic, amb ments destres,
refà l’Escola de Mestres.
Funda EUMO Editorial,
i entoma un repte molt alt:

14. recuperar del passat
la vella universitat
de Vic, que ho serà per dret
des de l’any noranta-set,

15. quan tindrà del Parlament
tot el reconeixement.
Ell n’és el primer rector

16. entra al Consell Consultiu,
d’on és membre agut i actiu.
Sobre la universitat
tres assaigs ha publicat.

17. Per ella, tota la vida,
ha batallat fora mida.
«Per la pàtria i per la ciència»,
amb mà esquerra i paciència.

18. En Ricard Torrents, però
no només ha fet això;
ha tret a faró també
escrits sobre Verdaguer,

19. a qui ha rescabalat,
amb encert i autoritat,
com a romàntic etern,
com a clàssic i modern.

20. I ho ha fet acompanyat
d’una il·lustre societat,
la Societat Verdaguer,
d’on ha estat pal de paller.

21. L’Anuari, a bé de preu,
n’és el digne portaveu.
En Ricard, com és sabut,
és membre de l’Institut.

22. De premis i de guardons
n’ha rebut de molts cantons.
De Barcelona, de Vic
i d’altres llocs que no dic.

23. I com que el temps va passant,
els que som al seu voltant,
avui que encara la gerra
no li ha caigut a terra,

24. li diem als quatre vents:
«Gràcies, Ricard Torrents,
aquí ens tens fent-te costat.
Grans mercès, pel que ens has dat!»

i el col·legi Sant Miquel
dirigeix en paral·lel.

Joan Vilamala n’explica la vida en una auca
Els assistents a l’acte de dissabte rebran aquesta auca creada pel
folguerolenc Joan Vilamala que explica la trajectòria vital de Ricard Torrents.
Filòleg, professor, escriptor i antic fundador del grup Esquirols, Vilamala és
Folgueroles

també un apassionat verdaguerista i patró de la Fundació Verdaguer. Però
una altra de les seves activitats és la creació d’auques, que estan aplegades al
blog La paret de les auques (auques.cat). En aquest cas, els seus versos estan
acompanyats per il·lustracions del manlleuenc Toni Donada.
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noves generacions des de
l’Escola Superior de Cinema
i Audiovisual de Catalunya
(ESCAC). Sabadellenc d’origen, des que resideix a Roda
de Ter s’ha implicat també
en activitats de la població,
com el Festival Audiovisual
Miquel Obiols (FAMO),
dedicat a l’escriptor i guionista rodenc, que actualment
dirigeix Pladevall. El certamen, dedicat al selfie i l’auto-

L’Acadèmia del Cinema reconeixerà en el director de fotografia els creadors que no surten a la pantalla

Tomàs Pladevall, de Roda, rebrà
el Premi Gaudí d’Honor de 2022
Roda de Ter
Jordi Vilarrodà / ACN

Uns Premis Gaudí
amb accent osonenc

Tomàs Pladevall, amb el pont Vell de Roda, en una imatge de 2018

va ser pioner a utilitzar una
càmera Sony a Barcelona.
Mestre de desenes de professionals, defuig amb
modèstia les etiquetes “grandiloqüents”, però agraeix les
bones paraules d’alumnes i
companys de professió. Pladevall reconeix la necessitat
d’estar al dia però també
reivindica la feina “en analògic”, que no ha desaparegut.
Així, recorda que a Hollywood molt sovint es roda en

analògic i la cinta es transforma a digital: “La pel·lícula
té un look més orgànic que
el que es pot aconseguir amb
sensors electrònics.”
IMPLICAT A RODA DE TER
Tomàs Pladevall, procedent
d’una família vinculada
al món de la filatura però
apassionat del cinema des
de molt jove, ha participat
en una vintena llarga de

retrat, acaba de convocar la
desena edició.
Després de tota una vida
de feina discreta, a Pladevall
li arriben ara els reconeixements. La 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Gijón, que va tenir lloc
a finals del passat mes de
novembre, va seleccionar el
documental D’ombres, una
coproducció de TV3 realitzada per Joan Tisminetzky que
fa un retrat de la seva personalitat.

llargmetratges, cosa que li va
permetre treballar amb els
grans noms de la cinematografia espanyola i catalana,
des de José Luis Borau fins a
Pere Portabella, passant per
José Luis Guerín o Ventura
Pons. En el seu currículum
hi ha mig centenar de llargmetratges, documentals i
també obres teatrals. Pladevall va il·luminar les cerimònies dels Jocs Olímpics
de Barcelona 92 i ha format

Guillem Albà
obrirà l’any a
l’Auditori-Teatre
de Calldetenes
L’Auditori-Teatre de Calldetenes reprendrà
la programació després de la
pausa de Nadal el proper dia
30 de gener amb Jaleiu, una
producció de Guillem Albà &
La Marabunta. Aquest serà
l’inici de la programació, que
fins al mes de maig oferirà
una desena d’espectacles.
Després de Guillem Albà,
arribarà a Calldetenes la
companyia Los Galindos, que
s’instal·larà amb la seva pròpia carpa a la plaça Onze de
Setembre per portar-hi l’espectacle Udul. En els mesos
següents passaran per l’escenari Teatre Nu, el recital El
temps de les tortugues amb
Dora Cantero i Joan Bramon,
el grup Falsterbo en la gira
de comiat o també el grup
local L’Espardenya Teatre
amb la seva nova producció,
Instruccions per enterrar un
pare, que tancarà la temporada.

El Gaudí d’Honor a Pladevall ja està
decidit, però els premis
d’aquest any tenen altres
candidats osonencs entre
la primera selecció. En
destaca la realitzadora
mallenca Clara Roquet, pel
seu llargmetratge de debut
Libertad, que també opta
als premis Goya. També és
candidat el curtmetratge
Ulisses del folguerolenc
Joan Bover. Les nominacions definitives es coneixeran el dia 25 de gener.
Barcelona

JORDI PUIG

Tomàs Pladevall, director
de fotografia i resident des
de fa anys a Roda de Ter,
rebrà aquest any el Gaudí
d’Honor en la gala que tindrà
lloc el proper dia 6 de març
a Barcelona. L’Acadèmia del
Cinema Català ha volgut
reconèixer en la seva persona
aquells creadors imprescindibles en qualsevol producció
però que no són cares conegudes pel gran públic. Un
“mestre de la llum”, tal com
el defineixen els companys
de professió.
“És una responsabilitat i
un reconeixement important
de la feina darrere la càmera”, ha assenyalat en una
entrevista a l’Agència Catalana de Notícies. Pladevall
entén que el guardó reivindica al públic la tasca d’un
equip que és la “mà dreta de
la direcció” però que sovint
queda en l’anonimat, i apareix només als títols de crèdit. Que toqui a algú dels que
estem en la imatge “em dona
molta responsabilitat”, des
del moment en què es converteix en símbol d’aquest
col·lectiu. Interessat per la
tecnologia digital des dels
anys 80, quan va tenir el primer ordinador, recorda que

Jordi Badia presenta
a Ripoll el seu llibre
‘Salvem els mots’
El filòleg i cap d’estil
del digital Vilaweb, Jordi
Badia, presentarà aquest
divendres a Ripoll el seu
llibre Salvem els mots (Rosa
dels Vents), en un acte organitzat per Òmnium dins del
cicle de xerrades que dedica
a la qüestió de la llengua.
L’acte tindrà lloc a les 7 de la
tarda, a la Biblioteca Lambert
Mata.
Ripoll

TW @JOGLARS

Calldetenes

Els Joglars estrenen a Saragossa
L’actor torellonenc Ramon
Fontserè celebra els seus deu anys al
capdavant dels Joglars amb l’estrena a
Saragossa d’una nova producció de la
companyia, ¡Que salga Aristófanes!. L’obra
es pot veure al Teatro Principal de la capital
aragonesa des d’aquest dijous i evoca el
clàssic grec, a qui es considera el fundador
de la comèdia. “El nostre espectacle és
Saragossa

una gran reivindicació de la llibertat
d’expressió”, que consideren amenaçada per
la “perversitat bonista” que es manifesta
sobretot en les xarxes socials. L’espectacle
s’ha assajat a la cúpula que la companyia té
a Pruit, i al costat de Fontserè figuren en
el repartiment altres habituals osonencs
de la companyia com Xevi Vilà i Dolors
Tuneu. L’estrena coincideix també amb el
60è aniversari de Joglars (a la fotografia, els
actors en un assaig a Saragossa).

Aprenentatge lliure
a Vic, a l’Institut de
Ciències Religioses
L’Institut Superior de
Ciències Religioses de Vic
ha obert el període d’inscripcions per a les assignatures
lliures del segon semestre
del curs, on la matrícula és
lliure. Les que s’oferiran són
d’història de la música sacra,
filosofia per al present i teologia espiritual, i la inscripció és oberta fins al dia 25.
Vic
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individual de la dona. Ester
Basagaña és la directora del
muntatge, que en principi no
té cap altra representació prevista. La protagonista, però,
no amaga el desig de poder-la
fer un dia a l’aire lliure i en
un escenari especial de la Vall
del Ges: la pèrgola dels jardins del Pelut d’Orís.
Sss... Teatre és un projecte
amb gairebé 25 anys d’his-

El monòleg, que s’estrena aquest diumenge, representa el retorn del grup local Sss... Teatre

Montse Arqués porta al Cirvianum
‘Clito Mestres’, de Montserrat Roig
Torelló
Jordi Vilarrodà

És l’única peça
teatral que va fer
l’escriptora, en
clau feminista

ALBERT LLIMÓS

L’actriu Montse Arqués
donarà vida a la protagonista del monòleg Clito
Mestres, basat en un text de
Montserrat Roig, que diumenge s’estrenarà al Teatre
Cirvianum. Amb aquest
muntatge torna als escenaris
la companyia torellonenca
Sss... Teatre, que des de l’any
2016 no havia fet cap nova
producció.
Sota el títol original de Reivindicació de la senyora Clito
Mestres, l’autora va escriure el seu únic text teatral
pensant en la seva germana
Glòria, actriu de teatre, i
amb referències a vivències
familiars que l’impregnen.
Clito Mestres és també una
actriu de teatre amateur, que
està a punt de sortir a escena
per representar el paper de
Clitemnestra, mare d’Electra,
personatge tràgic del teatre
grec. És una dona d’edat
madura, a qui el seu marit ha
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L’actriu Montse Arqués, protagonista del monòleg ‘Clito Mestres’, aquest dissabte al Cirvianum

abandonat per una amant.
“I també ella el culpa de la
mort d’una filla, un altre
paral·lelisme amb la tragèdia
clàssica”, diu Arqués, que ja

feia anys que havia conegut
el text i el volia representar.
“M’agraden els monòlegs,
són un repte com a actriu”,
explica. I aquest, en concret,

és un bon exemple de la
perspectiva feminista que
Montserrat Roig aplicava en
la seva obra, amb una clara
reivindicació de la llibertat

tòria que va néixer a Torelló
com a continuïtat d’un altre
grup anterior, 7 de Teatre. Es
va caracteritzar sempre pels
seus muntatges de creació
pròpia i va tancar l’activitat amb Tatxaan!, exemple
d’aquest tipus de produccions. “La pandèmia va deixar
molt tocat tot el món del
teatre, i ara en tenim tots
moltes ganes”, diu Arqués.
Clito Mestres és el primer,
però no l’únic dels que tenen
en cartera.
Clito Mestres. Teatre Cirvianum, Torelló. Diumenge, 16 de gener de 2022, 6
tarda.

Cosmos Quartet,
últim dels Grans
Concerts de Vic

El grup Tona’78 Talia estrena
l’obra ‘Perfectes desconeguts’
Un sopar d’amics i un pacte enverinat:
tothom tindrà el seu mòbil, tothom serà transparent amb els missatges i les trucades que rebi.
Aquest és el ja conegut argument de Perfectes
desconeguts, obra teatral que parteix del film del
mateix títol, de l’italià Paolo Genovese. El grup
Tona’78 Talia posarà l’obra en escena aquest cap
de setmana a la sala La Canal (dissabte a les 10
del vespre i diumenge a les 6 de la tarda) en una
versió dirigida per Ester Riera que ja estava previst d’estrenar el març de 2020, quan va esclatar
la pandèmia. L’estrena inicia la temporada dels
Teatrets d’Osona, que des d’ara fins al mes de
maig ofereix una vintena de propostes, i també
l’any del 25è aniversari de la sala La Canal.
Tona

TONA’78 TALIA

Les bandes sonores
dels films de Disney
sonaran a L’Atlàntida

L’essència de Beckett
i Shakespeare, al
teatre de Manlleu

Gemma Humet tanca
la gira de ‘Màtria’
a Centelles, dissabte

De les més recents com
Frozen a les que ja tenen més
anys com El rei Lleó passant
per La bella i la bèstia, Coco,
Indiana Jones o Toy Story,
les bandes sonores de les
pel·lícules de Disney formen
part ja de la nostra memòria
sonora. La Franz Schubert
Filharmonia les versionarà
en el concert que oferirà
aquest dissabte a L’Atlàntida
(6 tarda) sota la direcció de
Marc Timon, a qui la formació va encomanar aquest
projecte.

Manlleu

El dramaturg Jordi
Coca reuneix en una sola
obra l’esperit de dos dels
millors dramaturgs de tots
els temps en el muntatge
Shakespeare i Beckett. Maleïts bessons... que aquest
dissabte (2/4 de 9 vespre) es
podrà veure al Teatre Municipal de Manlleu. Esther
Bobé i Viqui Sanz protagonitzen un muntatge en què
s’encavallen els textos d’un
i de l’altre, que van retratar
l’ànima humana i tot allò de
bo i dolent que té en comú.

Centelles

Vic

Cosmos Quartet,
amb el violoncel·lista Arnau
Tomàs (Quartet Casals) com
a convidat, tancarà aquest
diumenge el cicle de Grans
Concerts de L’Atlàntida
d’aquesta temporada. L’actuació que oferiran es basa
en dues obres mestres per a
formacions petites de corda:
el Quartet núm. 1 de Brahms
i el Quintet per a dos violoncels el Do major de Schubert.
L’actuació començarà a les 6
de la tarda.
Manlleu

La gira de Màtria,
de Gemma Humet, que va
començar en el Mercat de
Música Viva de 2020, s’acaba aquest dissabte amb un
concert que la cantant farà a
Centelles, on resideix. L’actuació serà al Casal Francesc
Macià (2/4 de 10 vespre), dins
de la programació regular de
la sala que la setmana passada va començar amb David
Viñolas. Màtria va suposar
un gir en la trajectòria de la
cantant, amb motiu dels seus
deu anys de carrera.
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La 44a edició del Dakar acabarà
aquest divendres al migdia i Gerard
Farrés en serà un dels protagonistes.
La victòria d’etapa de diumenge pas-

Divendres, 14 de gener de 2022

sat el va situar segon a la general dels
T4, posició que ha mantingut tota la
setmana fins aquest dijous, quan es va
posar líder. Aquest és el quinzè Dakar

del pilot resident a Manlleu, que fins
ara havia tingut com a millors resultats el tercer lloc en motos del 2017 i
el segon en buguis del 2019.

Un gregari al capdavant
Gerard Farrés, que enguany fa tasques d’equip, ha estat molt regular i arriba a l’última etapa com a líder dels T4
Bisha (Aràbia Saudita)

Afrontava el seu quinzè
Dakar amb l’encàrrec de fer
tasques d’equip per contribuir a la victòria del Can-am
Factory South Racing, però
l’obligatorietat de ser sempre
a prop del cap de files, Austin
Jones, ha acabat comportant
que fos molt regular a la part
alta de la classificació fins al
punt d’arribar a l’última etapa com a líder dels T4. Gerard
Farrés serà aquest divendres
un dels noms propis de l’última etapa del 44è Dakar al
costat del seu copilot, Diego
Ortega, després del segon
lloc aquest dijous en una de
les etapes marcades en vermell per l’organització per la
dificultat i que el va catapultar fins a la primera posició
dels side by side.
El pilot afincat a Manlleu
va acabar aquest dijous a 3
minuts i 37 segons del guanyador de l’etapa, Marek
Goczal (Cobant-Energylandia), i va aconseguir un
avantatge a la general d’1
minut i 41 segons respecte al
seu company i líder d’equip,
Austin Jones, que va estar
molt temps parat després de
trencar la transmissió. “Estic
molt content. Avui era un
dia de navegació i dunes difícils. Cada vegada vaig més
ràpid amb el Can-am, que va
perfecte i sense problemes.
Un dia més superat. Demà,
l’últim”, deia. Després d’una
primera setmana movent-se
entre la tercera i la quarta
posicions, Farrés va fer un
cop d’efecte diumenge quan
va aconseguir una victòria

MCHPHOYOCZ

Esther Rovira

Farrés, en una de les etapes d’aquesta setmana

en la setena etapa que el va
situar en segona posició i ja
no la va abandonar fins a la
penúltima etapa després de
sumar una quarta, una vuitena i una tercera posicions
fins dimecres.
Qui ha anat de menys
a més és el vigatà Marc
Solà com a copilot de Santi
Navarro a la categoria T3 de
prototips lleugers. Amb un
vuitè, un sisè, un cinquè i un
altre vuitè llocs s’ha apropat
tota la segona setmana al
podi i ara és cinquè a 5 hores,
3 minuts i 49 segons del
líder. En la mateixa catego-

ria, Rosa Romero (Valsebike
Canarias), que fa de copilot
de Pedro Peñate, s’ha passat
la setmana movent-se entre
el dinovè i el trenta-sisè lloc i
ara és vint-i-sisena.
Qui s’ha mantingut en la
mateixa posició de la general
tota la setmana és la pilot
resident a Seva Laia Sanz
(X-Raid Mini), que és vinti-tresena en la seva estrena
en cotxes. Aquesta setmana
s’ha mogut entre els llocs 29
i 40 i continua primera entre
els debutants de la categoria
i primera dona de la classificació.

Nani Roma (BRX), per la
seva banda, sense opcions
de victòria des de la primera
setmana, ha anat millorant
a la general, on és cinquanta-unè. La millor posició
d’aquesta segona setmana de
competició ha estat un quart
lloc dijous. “Un Dakar més
que ha passat d’una bufada. Tants mesos de treball
intens, d’autèntica bogeria,
i en un moment s’acaba tot”,
deia a l’acabar la penúltima
etapa.
Per aquest divendres queden 164km quilòmetres d’especial entre Bisha i Jiddah,

que determinaran si hi torna
a haver victòria osonenca a
la prova vuit anys després de
l’última –la de Nani Roma en
cotxes el 2014 amb Mini– o
un podi tres anys després de
la doble segona posició de
Farrés i Roma en l’estrena de
la prova a l’Aràbia Saudita.
Al palmarès de Gerard Farrés
hi figuren el tercer lloc en
motos del 2017 i el segon en
buguis del 2019. Ara és la
vegada que té més a tocar la
victòria, però se la juga amb
un company a qui fa de motxiller i la incògnita és saber
si hi haurà ordres d’equip.

Joan Cros comença amb bon peu una nova
temporada a l’AMA Supercròs dels Estats Units
El pilot manlleuenc Joan Cros va començar el cap de setmana passat una nova temporada competitiva
a l’AMA Supercròs i ho va fer amb bones sensacions tot i haver
fallat en la classificació per al Main Event de la prestigiosa competició motociclista dels Estats Units, que compta amb milers de
seguidors. Al del Madd Parts Kawasaki Team se li va escapar un
bitllet per només quatre posicions en les sessions cronometrades
i després ho va tenir més a prop a la repesca, on va anotar el holeshot sobre l’excampió Justin Bogle. Cros va lluitar per les primeres
posicions durant diverses voltes, però al final va creuar la meta
en cinquena posició. La part positiva és que va demostrar trobarse a un bon nivell i això li servirà de motivació per a la següent
prova d’aquest dissabte, que serà a la també ciutat californiana
d’Oakland.

BROWNDOGWILSON

Anaheim (Califòrnia)
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L’equip revelació

ALBERT LLIMÓS

El Gurb, tercer a Segona, és un dels pocs equips amateurs catalans que es manté invicte

La plantilla i el cos tècnic, en l’entrenament de dimarts d’aquesta setmana
Gurb

Els números parlen per si
sols i la temporada del Gurb,
fins al moment, “és excel·
lent”. Així la defineix el seu
entrenador, David Gibaja,
que juntament amb la resta
de cos tècnic va agafar les
regnes de l’equip aquest
estiu: “Un equip pràctica·
ment nou. Quan vam arri·
bar a Gurb ens vam posar a
buscar incorporacions que
encaixessin amb el perfil
que buscàvem des del cos
tècnic i els resultats estan
sortint.” A manca de tres jor·
nades per acabar la primera
volta, el Gurb és tercer del
grup 6 de Segona Catalana
amb 24 punts, només tres
menys que el líder, el Caldes,
i a 2 del segon classificat, el
Sant Pol. A banda d’aques·
tes xifres, però, n’hi ha una
altra que destaca per sobre
d’aquestes: el Gurb és un
dels pocs equips amateurs
de Catalunya –i l’únic de la
comarca d’Osona– que aques·

ESPATECATS 1973

Laia Miralpeix

Estrenen grada d’animació: els Espatecats 1973
La bona trajectòria del Gurb d’aquesta temporada ha unit el sentiment de club. Als
resultats al camp (tercera posició a la Lliga, equip invicte, Joan Noguera com a porter menys
golejat i Bernat Pérez com a màxim golejador del grup 6 amb vuit gols) se li ha de sumar la
grada d’animació dels Espatecats 1973. Són un grup de joves, jugadors del club i amics dels
jugadors de la base, que animen a cada partit que el primer equip juga a casa, però també
s’han desplaçat a diversos camps on el Gurb ha jugat com a visitant. Per l’entrenador del
primer equip, David Gibaja, “és una part més d’aquesta unió que s’ha format al Gurb, un sen·
timent de club i caliu que per nosaltres és molt important”.
Gurb
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ta temporada no ha perdut
cap partit. Dels 12 disputats
fins al moment n’ha guanyat
sis i n’ha empatat sis. I d’al·
tra banda, el Gurb també és
l’equip menys golejat, amb
només nou gols en contra.
Per Gibaja, la clau dels bons
resultats és “la pinya i el
grup sòlid i humà que s’ha
format”. Destaca “la voluntat
dels jugadors de la casa de
fer fàcil l’arribada de nous
jugadors i dels nous, la invo·
lucració que hi han posat
des del primer instant. Tots
sumen i aquest és el gran
èxit i també el fet que hem
aconseguit un gran equili·
bri entre els joves i els més
veterans”, afegeix un Gibaja
que comenta que “si quan
vam fitxar ens haguessin dit
que per Nadal hauríem acon·
seguit aquests números, ho
hauríem firmat amb els ulls
tancats”.
Gibaja, però, vol tocar
de peus a terra. El Gurb va
pujar fa dues temporades
a Segona, però l’any passat
no es va jugar la Lliga. Per
tant, aquesta és la primera
temporada a la competició i
l’objectiu “és la permanència.
Si les coses van bé i quan
faltin sis jornades estem a
dalt, per què no somiar en un
ascens?”, comenta l’entrena·
dor, que afegeix que “la Lliga
està molt igualada i tots els
equips són molt bons”.
Aquest diumenge, a les 12
del migdia, el Gurb tindrà
una nova oportunitat per
incrementar aquesta imba·
tibilitat. Jugarà al camp del
Caldes, el líder: “Sabem que
podem perdre, però la pres·
sió és per ells, que han fet
un equip per jugar, nosaltres
hem de continuar fent el que
hem fet fins ara”, assegura
el tècnic. Gibaja destaca que
“té molt mèrit el que estem
fent. Només entrenem dos
dies a la setmana. Tenim clar
que no tot és futbol, que els
jugadors treballen i estudien,
i que hi ha temes personals.
Ara bé, els dos dies que
entrenem, ho donen tot. I els
resultats que hem aconseguit
és mèrit seu”.

El CE Moià comença la celebració del centenari
Divendres, al camp de futbol del Moià, es va fer el primer acte de la
celebració del centenari del club. L’acte va aplegar directius, jugadors (més
de dos-cents), entrenadors, expresidents, socis i aficionats. L’espectacle va
ser diferent, trencador, espectacular, amb efectes lumínics, de fum, acústics i
tecnològics. Primerament es va presentar la nova samarreta oficial del cente·
nari, que és, al mateix temps, personalitzada per a cada jugador. Aquesta ves·
timenta, amb un disseny del tot innovador i amb clares referències a la vila,
és la que lluiran els 12 equips durant tot l’any 2022. Entre els parlaments que
es van fer, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va dir que “si amb totes les difi·
cultats passades i actuals el club ha arribat a cent anys, no tingueu cap dubte
que també s’arribarà a dos-cents anys”, mentre que Paco Moral, president del
Moià, va recordar que ja s’ha liquidat el deute de la gespa, va anunciar que es
faran diversos actes, en els propers mesos, de futbol, pàdel, natació i tennis
per festejar el centenari i va donar les gràcies a totes les persones que han
col·laborat amb el club al llarg d’aquests anys. Després va citar a tots els expresidents que encara són vius i va fer baixar al camp els que hi eren presents:
Enric Burdó, Sebastià Prat i Cenci Anguera. L’acte es va cloure amb un espec·
tacular castell de focs, i amb coca i xocolata desfeta per a tothom. J.R.

CE MOIÀ

Moià
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Obrint-se camí en el ciclisme

Una selecció
plena d’osonencs
i moianesos

El santperenc Roc Cubí es proclama subcampió d’Espanya Cadet de ciclocròs
Vic

MARC SANYÉ

E.R.

És el seu primer any com a
ciclista Cadet i ha estat de
nota. El santperenc Roc Cubí
(Jufré Vic-ETB) ja s’havia
proclamat setmanes enrere
vencedor de la Copa Catalana de ciclocròs, campió de
Catalunya i havia aconseguit
una victòria important a la
Copa Espanya de Karrantza i
dissabte passat va arrodonir
els èxits amb un subcampionat d’Espanya amb regust de
victòria a Xàtiva. Cubí, que
formava part de la selecció
catalana, va tenir una mala
sortida entre el centenar de
participants on es va situar
dissetè, però va anar remuntant posicions i gràcies a una
darrera volta per emmarcar
va acabar en segona posició
a només tres segons del vencedor, el valencià David Ivars
(Grupeta de la Safor). El basc
Hodei Muñoz va ser tercer, a
tres segons de l’osonenc.
“No m’esperava fer-ho tan
bé aquest any. Tenia com a
objectiu fer podis en alguna
cursa però no guanyar i ser
subcampió d’Espanya”, diu
el de Sant Pere de Torelló, a
les portes de fer els 15 anys.
Cubí, que va començar en
aquest esport per influència
del seu pare, un gran aficionat a la bicicleta, gaudeix per
igual amb la BTT i el ciclocròs, i tot i que és conscient

La selecció catalana que va participar als
campionats d’Espanya
de ciclocròs dirigida pel
vigatà Pere Uyà estava
formada per altres osonencs i moianesos a banda de Cubí i Casanovas.
Jordina Muntadas va ser
quinzena Elit; Lluc Coma,
quinzè Sub-23; Adrià
Franquesa, novè Júnior, i
Sílvia Cuatrecasas, sisena
Cadet. Cubí i Cuatrecasas
van formar part també
amb Josep Chavarria, Nil
Solà, Carlos Gámez i Àlex
Ruiz del Team Relay, que
després d’una bona sortida i un primer relleu en
segona posició, es va veure
condicionat per una caiguda d’Àlex Ruiz que va complicar molt les opcions de
fer podi. Finalment, van
ser cinquens a 41 segons
de la selecció vencedora,
Galícia.
Xàtiva

Aleix Casanovas i el tècnic Albert Poblet, amb Roc Cubí a la dreta

que és jove i que el repte és
ambiciós somia a arribar a
ser professional. “M’agradaria molt però ja es veurà.
És molt més difícil aquí que
en el ciclisme de carretera,
perquè hi ha menys equips”,
ressalta.
Aquesta temporada d’èxits,
Roc Cubí l’ha compartit amb
el seu company al Jufré VicETB Aleix Casanovas, que va
ser quinzè en la seva mateixa categoria al Campionat
d’Espanya, i que també va
ser seleccionat després d’una

temporada on ha estat segon
a la Copa Catalana i tercer
al Campionat de Catalunya.
“Amb el ciclocròs he aconseguit més del que m’imaginava perquè fins i tot he anat
líder durant algunes curses”,
recorda el centellenc de 15
anys, que en canvi lamenta
les caigudes que va patir a
l’Estatal i que el van allunyar
del podi. Tot i així, Casanovas, que és Cadet de segon
any i que com Cubí ja pensa
en la temporada de BTT, es
queda amb el fet que “m’ho

vaig passar molt bé i és molt
xulo córrer amb gent bona”.
Des del club vigatà, el tècnic i també destacat ciclista
d’aquesta especialitat hivernal Albert Poblet destaca que
Cubí i Casanovas “són nanos
que van començar de petits
en els inicis de l’escola i que
vagin progressant és una
satisfacció molt gran després
de molt treball”. Tots dos fan
BTT però ho compaginen
amb el ciclocròs. “És una
modalitat que complementa
molt bé altres disciplines. És

explosiva i tècnica i et fa agafar més habilitats”, explica.
Per això, en els últims anys
ha anat sumant adeptes, com
ho ha fet també el ciclisme
en general. “Cada any anem
creixent i això fa que el nivell
vagi pujant perquè un per
l’altre es fan ser millors i
així arriben resultats com els
d’en Roc i l’Aleix”, diu. Uns
èxits que coincideixen amb
la primera dècada de vida de
l’escola de l’exciclista Josep
Jufré, que se celebrarà durant
aquest 2022.

Seixanta joves
participen al
torneig de futbol
sala d’hivern de Vic

Maria Díez i Jordi
Boada, els millors
del desembre a l’OK
Lliga femenina

La pista del parc Xavier
Roca i Viñas va acollir el
passat cap de setmana el
clàssic torneig de futbol sala
d’hivern que forma part del
projecte “Viu el carrer!” i
que té per objectiu fomentar
l’esport, la interculturalitat, els valors saludables i
de convivència a les places,
pistes i parcs de la ciutat de
Vic. “Activitats com aquesta
donen l’oportunitat de provar esports i després, si els
agrada, seguir fent esport
regularment”, explica el
regidor d’Esports, Titi Roca.
Hi van participar una seixantena de jugadors, repartits en vuit equips: Casas
Baratas, Chocolatins, FC Vic
Catedral, Chuty Team 2022,
Manchester Piti, Challenge
Team i Els Canalons, que era
mixt, i Combo la L, que va ser
el guanyador. Cada participant va guanyar una targeta
regal de Vic Comerç.

Manlleu

Vic

Noves medalles al Campionat de Catalunya Màsters de natació
La piscina de Can Llong de Sabadell va acollir el cap de setmana passat la quarta
edició del Campionat de Catalunya Open Màsters d’Hivern de natació, on no va faltar representació osonenca. La nedadora de Club Natació Vic-ETB Maria Gràcia Masgrau, seguint la
seva línia habitual, va ser la que va signar una millor actuació. Es va penjar la medalla d’or
en els 50 metres papallona, la medalla de plata als 200 metres crol i la medalla de bronze
als 50 metres crol. També hi van competir quatre atletes del NC Torelló, Gerard Cuní, Marc
Caralt, Sílvia Sasheva i Oriol Ausiró. Van destacar els podis als 50 i 100 braça de Cuní i Carós,
respectivament, que es van penjar un or i una plata i un bronze. D’altra banda, dissabte es
va disputar al CN Banyoles el Trofeu de Reis nedador complet Aleví. Entre els representants
dels clubs osonencs va destacar l’actuació de Lluc Casas, que va ser segon classificat a la final
A de 100 estils. Els millors de Catalunya nedaven les quatre proves de 100 de cada estil i els
24 millors de la suma de les quatre proves es classificaven per nedar al final A, B o C.
Sabadell

El Martinelia CP
Manlleu ha estat el gran protagonista dels premis Parlem
del mes de desembre, que
s’han creat aquesta temporada per distingir l’entrenador
del mes i el jugador MVP. La
jugadora Maria Díez ha estat
l’escollida després d’aconseguir nou gols en quatre
partits, mentre que el tècnic
Jordi Boada ha guanyat el
premi a l’entrenador del
mes. Les manlleuenques van
guanyar els quatre partits del
mes i ja sumen nou victòries
en nou jornades. Els premis
s’entregaran en el partit
d’aquest cap de setmana a
casa. En el cas de l’OK Lliga,
el jugador i el tècnic del Barça Joao Rodrigues i Edu Castro han estat els vencedors.
El veredicte mensual l’emet
un jurat format per professionals de la comunicació
i tècnics de les seleccions
estatals.
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Entre les millors d’Europa

Irina Gimeno i Sílvia Coll, del Vic TT, tanquen el 2021 despuntant a escala continental
Vic

Són dos talents del tennis
taula estatal i internacional
i comparteixen orígens: el
Girbau Vic TT. La vigatana
Irina Gimeno Font, de només
12 anys, i la calldetenenca
Sílvia Coll Solà, de 15, estan
jugant a la segona màxima
lliga estatal Sènior així com a
diverses competicions arreu
del món i formen part de la
selecció catalana i espanyola
de joves. “Mai en tota la història del tennis taula català
dues jugadores formades al
mateix club des dels seus
inicis havien destacat tant a
escala internacional i actualment només hi ha un altre
club a Espanya que tingui
també dos joves esportistes
al més alt nivell internacional, la Universitat de
Burgos”, destaca el president
del Vic TT, Enric Roca.
Sílvia Coll va dominar
totes les proves individuals
de categoria Infantil de l’Estat durant el passat 2021 i
va ser campiona d’Espanya,
campiona del Top Estatal i
campiona del Trials, competicions que van aplegar les
millors jugadores de la seva
edat. A Europa va assolir un
bronze en dobles al Campionat d’Europa i un altre bronze, en U15, al WTT Contender d’Eslovàquia 2021, cita
aquesta amb la participació

BERNAT CEDÓ

E.R.

Irina Gimeno i Sílvia Coll, diumenge a les instal·lacions del Girbau Vic TT

de jugadores dels cinc continents. “En el futur espero
anar amb la selecció absoluta
i també m’agradaria anar a
les Olimpíades”, afirma la
jugadora, que està interna
al CAR de Sant Cugat, on
entrena dues vegades cada
dia i estudia 4t d’ESO. “Hi ha
molt sacrifici darrere perquè
deixes de fer moltes coses
per l’esport, però el gaudeixo
molt”, apunta.
Irina Gimeno Font, per
la seva banda, va acabar la
temporada passada primera

del rànquing estatal Aleví i
va ser campiona d’Espanya
Infantil per autonomies, tot i
ser encara alevina. A Europa
va proclamar-se campiona
de l’ETTU Hopes Selection
Camp a Txèquia i de l’Eurotalents Selection Camp a Eslovènia i es va classificar, com
a número 1 d’Europa, per a
la ITTF World Hopes Week
& Challenge de Jordània, on
no va poder participar per un
inoportú positiu en covid.
“M’agradaria d’aquí a poc
temps ascendir a Superdivi-

sió, guanyar el Campionat
d’Europa i, per què no, fer
podi en un Mundial”, comenta la jove, que es va iniciar
en l’esport seguint els passos
del seu germà i que ara el viu
com una rutina que li dona
“activitat física, amistats,
objectius i viatjar”.
Coll i Gimeno van començar amb 7 i 6 anys a l’escola
del club vigatà i entre els
diversos entrenadors que
han tingut destaca pel temps
que ha estat al seu costat
Lluís Peix, el director tècnic
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de l’Escola de Tecnificació.
“Quan penso que totes dues
poden arribar a ser jugadores de Superdivisió i anar a
Europa a plantar cara se’m
posa la pell de gallina. És una
feina que hem fet amb un
equip tècnic molt potent”,
confessa l’entrenador, que
també les dirigeix a Divisió
d’Honor. Amb la seva experiència, Peix assegura que “el
talent es veu de seguida, després s’ha de veure com evoluciona, però si tenen capacitat
d’atenció plena i són bons
estudiants acaben destacant
com elles”. Per l’entrenador
es tracta de dues jugadores
similars, tot i que Coll és
dretana i Gimeno, esquerrana. “Volen aprendre, saben
escoltar, rectificar, veure l’altre, canviar”, continua.
La temporada actual també ha començat de manera
immillorable per a totes
dues. Coll ha guanyat tots
els partits disputats a Divisió
d’Honor mentre que Gimeno
se n’ha adjudicat un 75%
i l’equip és líder amb quatre punts més que el segon
classificat, el Suris Calella.
La jugadora de Calldetenes,
que també ha jugat un partit
a la Superdivisió i un altre
en competició europea, es
perfila com a titular del primer equip de cara a la propera temporada, mentre que
Gimeno continuarà a Divisió
d’Honor, al costat d’altres
joves del club com Camila
Moscoso o Noa Muñoz. Una
és juvenil de primer any i
l’altra, alevina de segon, però
el seu esport fa temps que les
observa de prop i té clar que
els seus seran els noms propis dels propers anys.

Clàudia Tremps
guanya la Traça
Catalana d’esquí
de muntanya
Amb
una intensa nevada, la 38a
Copa Catalana d’esquí de
muntanya començava el
cap de setmana passat a la
Catalunya Nord. L’atleta
d’Ogassa Clàudia Tremps
(AE Vidabona) tornava a
la competició d’esquí de
muntanya després de tancar
temporada de curses per
muntanya i ho va fer amb
victòria per davant l’andorrana Andrea Sinfreu, que va
pujar al segon calaix del podi,
i la manresana Aida Pinto
(CE Madteam), que va ser
tercera. Tremps agafa així
el relleu de la calldetenenca
Marta Garcia (CE Cerdanya
Skimo Team), última guanyadora de la prova. En categoria masculina, Nil Cardona
(Ski Club Camprodon) va ser
tercer. La Copa tindrà quatre
proves i farà parada el 20 de
març a Núria, on es disputarà
la clàssica Pocatraça.

FEEC

@ALEXLALOVICH

Els Angles (Capcir)

Laia Andreu, subcampiona d’Europa
de raquetes de neu

Emma Garcia i Aniol Clavell, Top 10
al Cros Internacional Juan Muguerza

La 48a edició de la prestigiosa
Ciaspolada va ser també la seu del Campionat d’Europa
de raquetes el cap de setmana passat. Una cita que en els
últims anys ha dominat l’atleta vigatana Laia Andreu (CE
Callús), que aquesta vegada es va haver de conformar amb
el segon lloc a 29 segons de la local Anna Laura Mugno.
L’atleta osonenca afincada al Bages continua a una victòria
de ser la dona que ha aconseguit més triomfs a la Ciaspolada, on va guanyar el 2012, el 2015, el 2017 i el 2018. El
rècord el té amb cinc títols la italiana Laura Fogli.

Elgoibar

Borgo d’Anaunia (Itàlia)

El World Cross Country Tour organitzat pel
World Athletics feia parada el cap de setmana passat al
Cros d’Elgoibar, on en les categories inferiors van ser presents dos joves atletes osonencs representant la selecció
catalana. En categoria Sub-18 masculina l’atleta de Sant Boi
de Lluçanès Aniol Clavell (CA Granollers) va acabar en sisena posició, a 20 segons del vencedor, mentre que en la Sub16 femenina Emma Garcia, del Club Atlètic Vic, al centre
de la foto, va ser desena i tercera catalana amb un temps de
9:42, competint contra atletes un any més grans.
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Agenda esportiva

BÀSQUET

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

El CB Vic disputarà la primera
jornada del 2022 a casa rebent
el Santfeliuenc dissabte a 1/4 de
9 del vespre. Els vigatans volen
començar amb bon peu aquest
any després de la derrota en la
darrera jornada.

Primera Catalana. Grup 3
Tona-Salt (dg. 19.00h)
Lloret-CB Vic-UVic 2 (dg. 17.45h)
Segona Catalana. Grup 2
Torelló-Torroella (ds. 19.30h)
Ripoll-Vilatorta (ds. 17.45h)
Tercera Catalana. Grup 4
CB Vic-UVic 3-Cardedeu
(ds. 16.00h)
Tona B-Mollet C (ds. 19.00h)
Sènior B. Grup 1
Vilassar Mar-Centelles-Tona
(dg. 10.45h)
Vilatorta-Cabrils (dg. 17.30h)
Sènior Girona. Grup 1
Olot-Soldatal Campdevànol
(ds. 17.30h)
Vall del Terri-Ripoll B (dg. 16.30h)
Sots-25 A. Grup 1
Roda-St. Pere (ds. 18.00h)
La Garriga-Torelló (dg. 18.00h)
Sots-25 B. Grup 1
Manlleu-Premià Dalt (dg. 17.30h)
Sots-21 Nivell A-2. Grup 2
Tona-CB Vic-UVic (ds. 17.30h)
Femení Primera Catalana. Grup 1
Femení Osona-Cassanenc
(ds. 18.15h)
Femení Segona Catalana. Grup 5
Torelló SF-Fontajau (ds. 17.45h)
Tona-Ceset (ds. 17.30h)
Femení Tercera Catalana. Grup 4
Manlleu-Òdena (dg. 19.15h)
Roda-Igualada C (dg. 16.30h)
Femení Tercera Catalana Girona.
1a Fase. Grup 2
Sol Gironès-Soldatal Campdevànol
(ds. 17.45h)
Femení Sènior. Grup 4
La Garriga-Femení Osona B
(dg. 20.00h)
Tona B-Arenys (ds. 19.00h)
Femení Sots-21 Nivell B. Grup 1
Maristes Rubí-Roda (ds. 19.30h)
FUTBOL

Primera Catalana. Grup 2
Tona-St. Ildefons (ds. 15.30h)
Vic-Sabadell Nord (ds. 16.00h)
St. Cugat-Vic Riuprimer
(ds. 18.00h)
At. St. Just-Manlleu (ds. 18.45h)

OK Lliga Femenina
Martinelia Manlleu-Mataró
(ds. 18.00h)
Vilanova-Voltregà Stern Motor
(ds. 18.30h)

Femení Primera Nacional.
Grup 3
Vic Riuprimer-St. Lluís
(dg. 13.00h)

El Tona vol continuar amb
l’estela de la victòria per mantenir-se en la segona posició a
la Lliga i ho farà rebent el Sant
Ildefons dissabte a 2/4 de 4 de
la tarda per obrir la 13a jornada. Mitja hora més tard, el Vic
rebrà el Sabadell Nord i es vol
refer de l’última derrota per
continuar una setmana més
a la zona alta de la classificació i esperar l’ensopegada dels
rivals per escalar posicions. El
Vic Riuprimer visitarà el Sant
Cugat el mateix dissabte a les
6 de la tarda. Els riuprimerencs
volen trencar la ratxa negativa
per deixar de ser cuers i buscar
apropar-se a la zona de salvació. I el Manlleu, el líder del
grup 2, tancarà els partits dels
equips osonencs, dissabte a
3/4 de 7 de la tarda al camp de
l’Atlètic Sant Just. Els manlleuencs volen mantenir la ratxa
positiva de victòries i sumar-ne
la sisena consecutiva per mantenir l’avantatge de cinc punts
amb el segon classificat.
Segona Catalana. Subgrup 1A
Camprodon-Marca de l’Ham
(dg. 16.00h)
Grup 6
St. Julià Vilatorta-U. Sta. Perpètua
(ajornat)
Malgrat-Taradell (ds. 18.00h)
OAR Vic-Torelló (dg. 11.45h)
Caldes Montbui-Gurb (dg. 12.00h)
Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-Roda de Ter
(ds. 16.00h)
Pradenc-Sta. Eugènia (dg. 16.30h)
Borgonyà-Voltregà (ds. 15.45h)
Seva-St. Vicenç (dg. 18.00h)
Centelles-Moià (dg. 16.00h)
Folgueroles-Tona B (ds. 16.00h)
Castellterçol-St. Feliu Codines
(dg. 12.15h)
Grup 19
Campdevànol-Les Planes
(ds. 16.00h)
EF Garrotxa-Abadessenc
(dg. 12.00h)
Quarta Catalana. Grup 3
Sta. Eugènia B-Santperenca
(ds. 16.00h)
Corcó-Torelló B (ds. 16.00h)
La Gleva-Cantonigròs (ds. 16.00h)
Voltregà B-Vinyoles (ds. 16.00h)
Taradell B-Calldetenes
(ds. 16.00h)
Vic Riuprimer B-Ribetana
(ds. 15.45h)
Montesquiu-St. Quirze Besora
(ds. 15.30h)
Grup 4
St. Julià B-Figaró (ds. 18.30h)
Balenyà At.-Viladrau (ds. 16.00h)
OAR Vic B-Collsuspina
(ds. 16.00h)
Riudeperes-Taradell C
(dg. 16.00h)
Gurb B-St. Hilari (dg. 12.00h)
St. Miquel -St. Feliu Codines B
(ds. 16.00h)
Tona C-Ol. La Garriga B
(ds. 17.15h)

El Vic Riuprimer buscarà trencar la ratxa de tres derrotes consecutives rebent el Sant Lluís
diumenge a la 1 del migdia. Les
osonenques volen sumar tres
punts davant un rival que és
penúltim classificat per intentar escalar una posició en la
classificació.
Femení Primera Divisió. Grup 2
St. Cugat-Vic Riuprimer B
(ds. 20.00h)
Torelló-Seagull BDN B
(dg. 16.00h)
Femení Segona Divisió. Grup 5
Esplais-Voltregà (dg. 16.30h)
Castellterçol-Racing Blanenc
(ds. 16.30h)
FUE Vic-OAR Vic (ds. 18.00h)
Tona-Pontenc B (dg. 17.00h)

El Martinelia Manlleu visitarà
la pista de l’Alcobendas dissabte a les 5 de la tarda. Els manlleuencs volen retrobar-se amb
la victòria davant un rival directe de la zona baixa de la classificació i sumar tres punts que li
permetin sortir de les posicions
de play-out. Per la seva banda,
el Voltregà Stern Motor tindrà
una sortida més complicada. Els
voltreganesos visitaran la pista
del líder, el Barça, dissabte a les
8 del vespres. El Voltregà buscarà el que encara no ha aconseguit cap equips, robar-li punts al
encara invicte líder. Si ho aconseguissin, podrien escalar alguna posició en la classificació.
OK Lliga Plata Sud
St. Cugat-CP Taradell
(ds. 20.30h)
Vilanova-CP Vic (ds. 21.00h)

Grup 6
Fund. Terrassa B-FUE Vic B
(dg. 16.00h)
Femení Amateur F7. Grup 4
Vall del Ter-PE Montagut
(dg. 18.30h)
Ripoll At.-Camallera (ds. 16.00h)
Corcó-Les Preses (ds. 18.30h)

Femení Nacional Catalana.
Grup B
Vila-sana-Manlleu B (dg. 12.00h)

Grup 6
At. Riells-Pradenc (dg. 17.00h)

Femení Primera Catalana
Roda-Manresa (dg. 17.30h)
CP Vic-Girona (ds. 17.00h)
Voltregà C-Arenys de Mar
(dv. 21.15h)
Tona-Mollet (ds. 19.45h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
EFS Ripoll-EP Sta. Anna Mataró
(dg. 18.00h)
Segona Nacional
Centelles-At. Arrahona
(ds. 19.30h)
Primera Territorial
Centelles B-Ol. Argentona
(ds. 17.45h)
Centelles C-At. Arrahona B
(dg. 11.00h)
Segona Divisió. Bcn 1
Castellterçol-Palau PB
(dg. 18.30h)
Premià Dalt B-Aiguafreda
(ds. 17.15h)
St. Vicentí-Prats Lluçanès
(ds. 17.30h)
Tercera Divisió. Bcn 2
Ciutat Granollers B-Manlleu B
(ds. 19.15h)
Bcn 11
Masquefa-Moià (ds. 19.45h)
Femení Lliga Nacional. Barcelona
Ripoll-Vicentí
(dg. 16.00h)
Femení Segona Divisió. Bcn 1
Malgrat-Manlleu
(dg. 11.00h)
Bcn 2
Can Cuyas-Manlleu B
(ds. 18.00h)
HOQUEI

OK Lliga
Alcobendas-Martinelia Manlleu
(ds. 17.00h)
Barça-Voltregà Stern Motor
(ds. 20.00h)

El Martinelia Manlleu vol continuar amb el ple de victòries rebent la visita del Mataró
dissabte a les 6 de la tarda. Les
manlleuenques continuen líders
amb un ple de 9 de 9 i volen
aconseguir el 10 de 10. Per la
seva banda, el Voltregà Stern
Motor vol sumar la segona victòria de la temporada visitant la
pista del Vilanova, rival directe
de la zona baixa de la classificació. Si les voltreganeses aconsegueixen els tres punts podran
escalar dues posicions a la taula.

PÀDEL

Torna l’OK Lliga Plata després
de l’aturada per Nadal. El CP
Taradell vol començar l’any tal
com va acabar l’anterior, amb
victòria. Els taradellencs visitaran la pista del Sant Cugat
dissabte a 2/4 de 9 del vespre
i buscaran retallar distàncies
amb el primer classificat. El
CP Vic jugarà mitja hora més
tard a la pista del Vilanova, el
penúltim classificat. Els vigatans es volen refer de l’última
derrota i sumar tres punts més
per escalar alguna posició en la
classificació.
Nacional Catalana. Grup A
Noia-Voltregà-Masies
(dg. 20.30h)

Primera
Taradell-Torelló (ds. 12.00h)
CT Vic-P. Osona (ds. 12.00h)
Seva-St. Hilari (ds. 12.00h)
Segona
Garrotxa-St. Julià (ds. 12.00h)
PI Manlleu-Solana B (ds. 12.00h)
Fom. Tona-Torelló B (ds. 12.00h)
P. Osona B-Arbúcies (ds. 12.00h)
Tercera. Grup 1
St. Quirze-CT Manlleu (ds. 12.00h)
P. Privilege-Voltregà (ds. 12.00h)
P. Lluçanès-For. Centelles B
(ds. 12.00h)
Grup 2
P. Moià-CP Vic (ds. 12.00h)
AE Ripollès-Olot (ds. 12.00h)
AP Vic-St. Hilari B (ds. 12.00h)

Grup B
Tona-Igulada
(ds. 18.00h)

Primera +45
Fom. Tona-Torelló
CT Vic-Abadessenc
AP Vic-St. Julià

Primera Catalana. Grup 1A
Voltregà C-Mataró
(dg. 17.45h)

Segona +45
P. Lluçanès-For. Centelles
Ripollès-P. Osona

Grup 2A
Vilassar-Roda
(dv. 22.00h)
St. Celoni-Ripoll
(dg. 12.00h)

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

Segona Catalana. Grup 2A
Centelles-Palafrugell
(ds. 16.15h)
Olot-Taradell B
(ds. 13.10h)

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

Grup 2B
Roda B-Tordera (ds. 19.45h)
Shum-Ripoll B (ds. 19.30h)

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

Grup 27
Ripoll-Castellfollit
(dg. 16.00h)

Tercera Catalana. Grup 3A
Caldes Malavella-Taradell C
(ds. 19.00h)
St. Celoni-Roda C
(dg. 10.30h)

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

Grup 1B
Mollet-Centelles B
(dg. 12.45h)

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

Tercera Catalana
INEF Barcelona-Osona RC
(dg. 13.45h)

TENNIS TAULA

Superdivisió Femenina. Grup 1
Girbau Vic TT-Vegas del Genil
(dv. 20.00h)

Quarta Catalana
Ripollès RC-Carboners B
(ds. 17.30h)

El Girbau Vic TT rebrà el Vegas
de Genil, el cuer de la classifica-

							

Tennis Taula
TERCERA DIVISIÓ. GRUP 2B
La Garriga, 4 - Tona, 2
Parets - Olot, sr.
Cardedeu, 2 - Ripoll, 4
Equips.................................. PJ PG PP PF PC Pt.
1.- rParets...............................5 4 1 20 11 8
2.- rTona.............................. 6 4 2 21 19 8
3.- rLa Garriga.......................6 3 3 18 18 6
4.- sOlot..................................5 3 2 17 14 6
5.- sRipoll............................ 6 2 4 17 20 4
6.- sCardedeu.........................6 1 5 13 24 2

LLIGA INTERCOMARCAL
Tona-SQS, 7 - Torelló A, 0
St. Quirze Besora, 5 - Mont-rodon, 2
Girbau Vic TT B, 2 - Girbau Vic TT Aa, 5
Torelló B, 1 - St. Hilari, 6
Arbúcies, 4 - Roda de Ter, 3
Equips.......................... PJ PG PE PP PF PC SF SC Pt.
1.- Arbúcies................. 10 8 0 2 45 25 151 103 23
2.- Tona SQS.................. 9 8 0 1 43 22 139 88 21

				

ció, divendres a les 8 del vespre.
Les vigatanes buscaran sumar la
quarta victòria de la temporada
per seguir entre els tres primers
classificats.

Divisió Honor Femenina. Grup 2B
Girbau Vic TT-Suris Calella
(ds. 17.00h)

TENNIS

Bronze
Prats Lluçanès-Voltregà B
(ds. 15.00h)

3.- St. Quirze Besora..... 9
4.- St. Hilari................. 10
5.- Roda de Ter............ 10
6.- Girbau Vic TT A.... 10
7.- Torelló A................. 10
8.- Girbau Vic TT B..... 10
9.- Mont-rodon........... 10
10.- Torelló B................. 10

7
6
6
5
1
2
3
3

0
0
0
0
0
1
0
0

Primera Divisió Femenina.
Grup 3
Mataró-Girbau Vic TT (ds. 11.00h)
Ripollet-Girbau Vic TT (ds. 16.30h)
Girbau Vic TT-Badalona (ds. 19.00h)
Primera Divisió. Grup 3B
TT Torelló-CN Mataró (ds. 17.30h)

Grup 4A
Els Amics Terrassa-Girbau Vic TT
(ds. 17.00h)
Segona Divisió. Grup 6A
Vilablareix-Girbau Vic TT
(ds. 16.30h)
Tercera Divisió. Grup 2B
Tona-Parets (ds. 17.00h)
Ripoll-La Garriga
(ds. 17.00h)
Intercomarcal
Torelló A-Arbúcies
Roda de Ter-Torelló B
St. Hilari-Girbau Vic TT B
Girbau Vic TT A-St. Quirze Besora
Mont-rodon-Tona-SQS

VOLEIBOL

Segona Divisió. Grup B
Girona-Calldetenes (dg. 18.00h)
Femení Tercera Divisió. Grup B
Torelló-Prat B (dg. 18.00h)
Amateur Mixt. Grup D
Panteres Grogues C-Sta. Eugènia
(ds. 16.00h)
Calldetenes Negre-UE Trinitat
(dg. 16.30h)
Grup E
Calldetenes Groc-Sabadell
(dg. 18.15h)
Taradell-Ametlla (ds. 16.00h)

Resultats i classificacions

2
4
4
5
9
7
7
7

42
41
39
34
26
27
25
22

20 126 82 20
29 143 111 18
31 134 119 18
36 124 127 15
44 111 151 10
42 98 146 9
47 99 145 8
48 78 161 6

SEGONA DIVISIÓ. GRUP B
Farners, 1 - Tiana, 3
Blanes, 0 - Girona, 3
Calldetenes - Olot, ajornat
Descansa: Caldes Malavella

4.- Andorra.............................9
5.- Manresa B.........................9
6.- Igualada B.........................9

GC
7
13
18
17
24
25
33

Pt.
22
19
18
17
15
12
11

GF
38
35
31
28
17
19
21
3

GC
10
13
24
24
24
30
31
36

Pt.
25
24
21
20
17
17
17
12

Equips.................................. PJ PG PP GF GC
1.- Les Franqueses...............10 10 0 30 2
2.- Premià de Dalt..................9 7 2 21 9
3.- Taradell........................ 10 6 4 19 15

Ramon Juvany

UE Trinitat - Gironella, ajornat
Sta. Eugènia, 3 - St. Quirze Verd, 0
Calldetenes Negre, 0 - Panteres Grogues C, 3
Equips.................................. PJ PG PP GF GC Pt.
1.- St. Quirze Verd.................7 5 2 17 10 12
2.- UE Trinitat........................6 5 1 17 7 11
3.- Panteres Grogues C.........7 4 3 17 12 11
4.- Gironella............................6 4 2 15 9 10
5.- Sta. Eugènia.................... 7 2 5 7 16 9
6.- Calldetenes Negre.......... 7 0 7 2 21 7

GRUP E
Sabadell - AEEDI, sr.
Calldetenes Groc, 1 - Taradell, 3
Ametlla - PAIP, sr.

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

ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic

l’obra més recent i desitjada
per tots els socis, la renova·
ció dels vestidors.
Aquestes són algunes de
les grans obres que ha portat
a terme, però no ens podem
oblidar de les innombrables
petites però importantís·
simes obres de millora i
manteniment de les instal·
lacions.
Compromès amb la sos·
tenibilitat i el medi ambient,
responsable i sensible en la
supressió de barreres arqui·
tectòniques, ha deixat el seu
segell personal a cada racó
del Club Tennis Vic.
Persona honrada, professi·
onal, compromesa i amiga·
ble, deixa un buit insubs·
tituïble a l’entitat i en cada
una de les persones que han
tingut el goig de compartir
part de la seva vida amb ell.
Descansi en pau.

6 14 18 12
8 7 26 10
8 5 26 10

AMATEUR MIXT. GRUP D

FEMENÍ QUARTA DIVISIÓ.
GRUP F
GF
33
28
24
25
13
12
2

3
1
1

5.- Ametlla..............................5
6.- Sabadell.............................5

2
0

3
5

8 12
5 15

7
5

Ocupa plaça d’ascens
Ocupa plaça de promoció d’ascens
s
Ocupa plaça de promoció per la
permanència
q
Ocupa plaça de descens
p

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

Voleibol

Equips.................................. PJ PG PP
1.- Girona..............................11 11 0
2.- Caldes Malavella............11 8 3
3.- Tiana................................11 7 4
4.- Olot..................................11 6 5
5.- Farners.............................11 4 7
6.- Calldetenes................... 10 2 8
7.- Blanes..............................11 0 11

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ
GRUP B

En record
al nostre amic
i company
Ramon Juvany
El Club Tennis Vic està de
dol. Ens ha deixat un com·
pany i un amic, una gran
persona, Ramon Juvany.
Des de l’any 2007 Ramon
Juvany ha format part de la
Junta Directiva, encapça·
lada pel president, Miquel
Vilardell, com a responsable
de l’àrea d’obres i serveis.
A partir del 2017 també ha
n’estat el vicepresident fins a
dia d’avui.
Ha estat un dels principals
responsables de la planifi·
cació i execució d’obres tan
importants com la instal·
lació de pistes de pàdel, la
remodelació de pistes de
tennis, el condicionament
del nou aparcament, el canvi
d’il·luminació de les pistes,
la construcció d’un ascensor
al xalet, la remodelació de la
piscina d’estiu, la instal·lació
de plaques fotovoltaiques i
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Pt.
20
16
16

Equips.................................. PJ PG PP GF GC Pt.
1.- Taradell.......................... 8 7 1 21 8 15
2.- Calldetenes Groc............ 6 3 3 13 10 9
3.- AEEDI................................6 2 4 9 15 8
4.- PAIP...................................4 3 1 10 6 7

r

Bitlles Catalanes
LLIGA DE BARRIS DE VIC.
JORNADA 6
Remei-Habitatges, 225 punts i 295 bitlles;
Collsusbitlles, 205 punts i 291 bitlles;
Estanyencs B, 197 punts i 284 bitlles; Santa
Anna, 180 punts i 255 btilles; Sant Feliu A,
178 punts i 243 bitlles; Estanyencs A, 166
punts i 274 bitlles; Els Bitllajuvi, 164 i 273
bitlles; Sant Llàtzer, 160 punts i 248 bitlles;
Fusta i Ferro, 140 punts i 254 bitlles; Barri
Caputxins 139 punts i 276 bitlles; Les Parres
Olost, 136 punts i 235 bitlles; Els Iluminats
SBG, 132 punts i 240 bitlles; Revifalles
Olost, 104 punts i 222 bitlles; Sant Feliu B,
96 punts i 208 bitlles.
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Tornen els Tonis, amb matisos

Tornen les festes dels Tonis a Osona, però amb
matisos i algunes anul·lacions ja anunciades
en el calendari. Obrirà el foc Taradell, un dels
tres passants de la comarca declarat Festa Tra-
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dicional d’Interès Nacional; en aquest cas, fa
10 anys. Els Tres Tombs aplegaran diumenge
una cinquantena de carruatges, però la festa
s’allargarà durant tot el cap de setmana.

Taradell viurà uns Tonis
amb renovada empenta
Una part del patrimoni que l’entitat manté a l’Alzinar de la Roca es podrà veure
diumenge, en un passant que fa 10 anys que va ser declarat ‘d’interès nacional’
Taradell
Laia Miralpeix

“Partim de zero. És una nova
festa per tornar a créixer i
donar-hi una nova empenta.”
Així és com Josep Preseguer, president dels Tonis
de Taradell, planteja la festa
dels Tonis que aquest cap de
setmana es viurà a Taradell.
De fet, el de Taradell va ser
un dels pocs passants que es
va fer l’any passat, en una
festa que es va celebrar entre
els mesos de març i maig.
Enguany recuperen les dates
(el cap de setmana abans
del 17 de gener, dia de Sant
Antoni).
Dissabte a la tarda i tal
com es va fer l’any passat, es
farà un acte en streaming,
en un model que agrada a
l’organització i que es vol
implementar “per sempre”,
ajuntant l’acte que es feia
el dissabte al vespre i el del
diumenge al matí a l’Ajuntament. En aquest esdeveni-

ment, que es durà a terme de
les 5 a les 7 de la tarda des
del Centre Cultural, es farà
el pregó, que enguany anirà
a càrrec de Maria Àngels
Blasco, directora general
de Cultura Popular i Asso-

es lliurarà el premi al quart
concurs d’aparadors, i també
es commemoraran els 10
anys de la festa dels Tonis de
Taradell com a Festa d’Interès Nacional. Durant l’acte hi
haurà les actuacions de l’Es-

Part dels actes
de dissabte
i diumenge
es faran via
‘streaming’

Va ser un dels
pocs passants
que es van poder
celebrar l’any
passat

ciacionisme entre els anys
2017 i 2021; es lliurarà el
Toni d’Honor a la Fira de la
Mediterrània de Manresa, i
el Convidat d’Honor, a Joan
Molas, dels Carreters del
Lluçanès. També es donarà
a conèixer el nom del nou
hereu de Taradell, que sortirà per votació popular entre
tres candidats (Bernat Cedó,
Adrià Serrarols i Joan Sala);

bart Dansaire Sant Genís i el
músic Ramon Redorta.
Paral·lelament, i a partir de
les 6 de la tarda, s’encendran
les fogueres de Sant Antoni
Abat, un dels elements destacats de la festa, que enguany
els Tonis hi han volgut
donar importància i qualitat
recuperant l’encesa de les
fogueres amb els feixos que
es van elaborar el passat cap

de setmana. A 2/4 de 8 es
començarà a fer el tast del
porc. Enguany, però, i per
evitar aglomeracions, no hi
haurà barbacoa i es donarà
la carn cuita i el pa embolicat. En total se serviran 500
tiquets. A les 7 de la tarda, a
més, s’inaugurarà l’exposició
“Tracció animal moderna”,
que es podrà visitar fins al
diumenge 23 de gener a Can
Costa.
El passant dels Tres Tombs
de diumenge recuperarà el
format de fa dos anys, amb el
mateix recorregut pel centre
del poble, amb la benedicció
a l’església. Preseguer destaca la “qualitat” del patrimoni
que es podrà veure. Es comptarà amb una cinquantena
de carros de l’Alzinar de la
Roca, “ja que s’han reduït
els animals, però també hi
haurà algun altre carro que
vindrà d’altres indrets de
la comarca”. Com a novetat
s’ha demanat que en els
carros només hi vagin grups

Joan Serra, sobre el feix, va ser una de les persones qu

familiars i no hi podran
participar, com era habitual,
les escoles del poble. Entre
els carros que diumenge es
podran veure destaca la feina
que durant l’any es fa des de
l’Alzinar de la Roca i és el dia

Pendents d’un
relleu a l’Esquirol
L’Esquirol
M.E.

L’Esquirol, el municipi que
tradicionalment obria les
festes dels Tonis a Osona,
es tornarà a quedar sense
passant dels Tres Tombs per
segon any consecutiu. L’any
passat va ser a causa de la
pandèmia. I aquest, per la
manca de relleu al capdavant
de la històrica Associació de
Tonis del poble.
Ja feia algunes edicions
que els actuals membres de
la junta –algun dels quals
amb més de 40 anys d’implicació directa– advertien
de la necessitat de buscar
gent nova disposada a liderar
l’organització de la festa. I

aquest any han dit prou. Si
hagués sortit algú, s’oferien
a fer-los un acompanyament
durant aquest primer any.
Però no ha estat així.
L’Ajuntament estava al
cas de la situació. “Ja fa uns
mesos que treballem per
mirar de trobar un relleu
perquè la festa continuï
viva”, assegura l’alcalde, Àlex
Montanyà. Aconseguir-ho
per aquest mateix any, però,
era massa just. “No volíem
que fos un pedaç; cal trobar
un relleu sòlid i això no es
pot fer de pressa i corrents;
aquest any serà de traspàs.”
Montanyà es mostra convençut que la festa “s’ha de
preservar com sigui”, pel seu
històric arrelament amb el

SAGI SERRA

Se suspèn el passant d’aquest any, a l’espera
de trobar gent nova que s’impliqui en la festa

La del 2020 és l’última edició del passant dels Tres Tombs que s’ha viscut a l’Esquirol

poble. “No ha estat mai una
festa multitudinària, però sí
entranyable.” L’alcalde aprofita per agrair a les persones
que hi han estat al capdavant
aquests últims anys i recorda
que, fins ara, l’Ajuntament

sempre hi ha col·laborat econòmicament. Ara cal un pas
més: “Hem parlat amb diversa gent però falta que algú
s’animi a posar-s’hi al capdavant, a fer de cap de colla.”
La festa dels Tonis tindria

arrels centenàries a l’Esquirol. La mateixa bandera data
dels anys 30 del segle passat.
Tot i no organitzar el passant
d’enguany, l’entitat continua
viva i formalitzada, a l’espera
d’aquesta renovació.
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Preparant les fogueres
Taradell apropa els oficis del bosc en una
caminada en què es va ensenyar a fer feixos
els Tonis de Taradell tenen
gran part del seu patrimo·
ni. A partir d’aquí, i amb
diferents parades al llarg
del recorregut, segons els
tipus d’arbres que s’anaven
trobant, Gimeno explicava
com s’utilitzava la llenya,
per exemple, dels pins, els
roures, les alzines i fins i
tot els brucs. Va parlar de
com antigament, i sobretot
a l’hivern (ja que a l’estiu
es dedicaven més a tasques
com segar o batre), els
homes anaven a fer fei·
xos que després portaven
als forns; com triaven els
troncs que per exemple
servien per fer esclops o de
mànecs per a les eines, com
feien el carbonet, escom·
bres de bruc, etc.
A la meitat del recorre·
gut, i a la zona de la Codina,
Preseguer i Serra van ense·
nyar com es feien els feixos
segons el tipus d’arbre, com
s’havien de col·locar les
branques i com aquestes
es lligaven amb ginesta.
Aquests feixos són els que
es faran servir dissabte a
la tarda per encendre les
fogueres de Sant Antoni.

Taradell

LAIA MIRALPEIX

L.M.

ue diumenge va ensenyar com es feien antigament aquestes feixos que dissabte es cremaran a les fogueres de Sant Antoni

per poder veure una part del
patrimoni que l’entitat té.
Com l’edició passada, el pas·
sant també es podrà seguir
en línia.
Durant el passant se segui·
rà aplicant el protocol per

vetllar pel benestar dels ani·
mals, en una iniciativa que
en els darrers anys es porta a
terme amb la col·laboració de
la Fundació per a l’Assessora·
ment i Acció en Defensa dels
Animals (FAADA).

Roda, Vic, Calldetenes
i Castellterçol ja suspenen el
passant per la situació sanitària
A més de Taradell, vuit municipis més de
la comarca han fixat, amb el permís de la pan·
dèmia, una data per a la celebració dels seus
respectius passants dels Tres Tombs. Es tracta
de les festes dels Tonis de Centelles, Manlleu,
Santa Eugènia de Berga, Perafita, Folgueroles,
Sant Miquel de Balenyà, Tona i Prats de Lluçanès
(vegeu calendari adjunt). En canvi, quatre pobles
més ja han decidit suspendre l’edició d’enguany,
tres dels quals directament a causa de la situació
sanitària. És el cas dels passants de Roda i les
Masies, que s’havia de celebrar el proper 23 de
gener; i de Calldetenes i Vic, que l’haurien con·
vocat durant el mes de febrer. “La nostra entitat
és petita i no disposem de prou gent per garantir
la logística que implica les mesures per la covid”,
han explicat, per exemple, des de l’Associació
Tres Tombs de Vic, l’entitat de nova creació que
va recuperar el passant a la ciutat l’any 2018. A
Roda i Calldetenes els arguments esgrimits són
similars. Des del Moianès, Castellterçol, que
històricament convoca els Tres Tombs pel 17
de gener, coincidint amb la celebració de Sant
Antoni, han decidit celebrar una festa limitada i
sense passant. A Moià, en canvi, sí que, per ara,
es manté la festa el diumenge 30 de gener.

Els actes de la festa dels
Tonis de Taradell comença·
ran divendres a la Biblioteca
Antoni Pladevall i Font amb
l’hora del conte El cavall de
les flors, amb la companyia
Patawa, i un taller de galetes

Des de l’any 1983, la fes·
ta dels Tonis de Taradell
s’acompanya amb l’ence·
sa de les fogueres, el dia
abans, amb el tradicional
tast del porc. En els darrers
anys, però, les fogueres
s’havien convertit en sim·
ples brases per poder coure
la carn i poder sopar allà
mateix a l’espera de l’acte
dels Tonis del mateix dis·
sabte, que es feia al vespre.
Enguany, però, i a iniciativa
de l’Ajuntament de Taradell
i dels mateixos Tonis, s’han
volgut recuperar les fogue·
res com a tal i per aquest
motiu el passat diumenge,
en el marc de l’activitat
Cultura en Marxa, una cin·
quantena de persones van
poder veure com es feien
feixos de llenya, gràcies
a les habilitats de Ramon
Preseguer i Joan Serra, i
alhora van conèixer els ofi·
cis del bosc i a fer feixos de
llenya amb les explicacions
d’Antoni Gimeno.
La ruta va començar a
l’Alzinar de la Roca, lloc on

de llimona i lavanda, organit·
zat pel Parc de les Olors, que
es farà a Can Costa. I és que
enguany la festa està dedica·
da a les plantes aromàtiques.
Dissabte, Ràdio Taradell
també farà un programa

especial. Diumenge a la tar·
da es posarà punt final a la
festa 2022 amb una audició
de sardanes organitzada
per l’Agrupació Sardanista i
amenitzada per la Cobla Mil·
lenària.

Festa dels Tonis 2022 a Osona
CALLDETENES

8

Vic

L’ESQUIROL

VIC

1

7

1

9

6

RODA

13

4

4

10

FOLGUEROLES
20 de febrer

10

ST. MIQUEL DE
BALENYÀ-SEVA
6 de març

11

TONA
3 d’abril

12

8

9

5

TARADELL
16 de gener

5
12
11

3

CENTELLES

3

22 de gener

6

MANLLEU
23 de gener

2

STA. EUGÈNIA
DE BERGA
30 de gener

PERAFITA
6 de febrer

7

PRATS DE
LLUÇANÈS
25 de juny

13

NEUS PÁEZ

2
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Roda inicia la implantació d’un singular bosc sostenible al sector de la Muntanyeta,
vinculat al camp experimental de conreu que l’Ajuntament ha cedit al Banc de Llavors
Roda de Ter
Miquel Erra

El futur hivernacle i camp
experimental de conreu que
l’Ajuntament de Roda ha
reservat per al Banc de Llavors a l’entorn de la Muntanyeta es complementarà amb
un singular bosc comestible.
Una iniciativa, inèdita a la
comarca, que ja ha començat
a prendre forma. D’entrada
s’hi plantaran un centenar
d’arbres fruiters. L’objectiu,
convertir-ho en un espai
obert al públic, ideal per
compartir uns moments de
lleure i descans tot menjant
una peça de fruita.
En aquesta primera fase, el
bosc comestible ocuparà l’espai central del futur camp de
conreu del Banc de Llavors.
Es tracta d’un cercle d’uns
500 metres quadrats, que
s’ha batejat precisament com
L’illa del camp. El disseny
del projecte ha anat a càrrec
de Júlia Edwards Masoliver i
Boris Desbertrand, veïns de
Sentfores-La Guixa i especialistes en permacultura i
horticultura sostenible, que
ja han impulsat propostes
similars en diferents països.
A partir de l’estudi de les
tendències climàtiques de
la zona, les condicions del
sòl o la flora ja existent, han
escollit un centenar d’arbres
i arbusts d’una vintena d’espècies, entre els quals figue-

“Oasis de futur”
“Un bosc d’aliments és un espai verd
sostenible basat en l’ecosistema d’un bosc natural,
on l’objectiu principal
és el benestar físic i psíquic dels éssers que hi
habiten.” És la descripció
genèrica que en fan Júlia
Edwards i Boris Desbertrand, que n’han impulsat diversos projectes a
Irlanda, França, Alemanya, l’Equador i ara també
a Sentfores-La Guixa. “Es
busca recrear el model de
productivitat vegetal d’un
bosc natural però amb
plantes útils per a l’ésser
humà i l’àmbit natural.”
Aquests espais, de caràcter “comunitari i sostenible”, esdevenen, d’alguna
manera, “oasis del futur”.
En aquests moments
estan posant en marxa el
seu projecte de difusió
d’aquests boscos comestibles i altres propostes
d’educació regenerativa,
sota el nom de Brota.
Roda

Membres del Banc de Llavors, fent una primera plantada d’arbres del bosc comestible, a mitjans de desembre passat

res, ametllers, avellaners,
magraners, pomeres, vinyes,
presseguers o ginjolers, però
també de fruiters “una mica
més oblidats” com les serveres o els nesprers. El fet
que hi hagi molta diversitat
d’espècies ha d’afavorir la
“resiliència” del mateix bosc
davant, per exemple, del risc
de plagues o malalties.
La meitat de plançons ja
els van plantar a mitjans
de desembre els mateixos
membres del Banc de Llavors
–s’ha de fer a les primeries
d’hivern–, i la resta es com-

pletarà el proper diumenge
dia 23, en un acte obert a
tothom, amb l’objectiu que la
implementació del projecte
“vagi avançant de manera
comunitària”, recomanen.
L’objectiu, convertir-ho
en un espai “agradable per
poder seure a l’ombra i collir
fruits mentre es fa una pausa
a l’hort”, descriuen Edwards i
Desbertrand, convençuts que
l’entorn també pot resultar
ideal per atreure grups reduïts d’escolars, “per anar-hi a
berenar i connectar amb l’entorn natural”.

L’entorn requerirà d’un
manteniment “baix”. El primer any, la implementació
del bosc demanarà la utilització de fixadors de nitrogen
i matèria orgànica per al
sòl, que és calcari; i durant
els primers quatre o cinc
anys, fins que el bosc sigui
“madur”, caldrà un sistema
de reg a l’estiu –com a molt
cada 15 dies, en funció de la
pluviometria–, a banda d’alguna poda “puntual”.
Si el projecte té bona acollida, el bosc comestible es
podria estendre a d’altres

sectors de la mateixa Muntanyeta, un espai que s’ha
anat convertint en un dels
grans pulmons verds de Roda
–en un procés que el mateix
Ajuntament va iniciar l’any
2013 amb una primera plantació d’arbres i arbusts al cim
del turó, amb la implicació
dels escolars del poble–. A
tot plegat s’hi han de sumar
els horts socials que hi ha
a tocar la Caseta del Pou i
l’imminent hivernacle i camp
que gestionarà el Banc de
Llavors, entitat que també
colidera la Fira de la Llavor.

Una ceba ‘meteoròloga’
El Grup de Recerca Folklòrica d’Osona ha mantingut durant anys
la tradició de pronosticar la pluja a través del Parenòstic de la ceba
Folgueroles
M.E.

Els mesos de març i octubre seran els més plujosos
d’aquest any 2022 i l’agost i
el novembre, els més secs. La
predicció no la fa ni Francesc
Mauri ni Tomàs Molina, sinó
una simple ceba. En concret,
ho preveu el Parenòstic de
la ceba que elabora des de
fa anys el Grup de Recerca
Folklòrica d’Osona, de la
mà del folguerolenc Xevi
Roviró. Es tracta d’un antic
calendari d’arrel popular,
que avui ja només conserven
puntualment alguns pagesos.
Com diu la dita la ceba de cap
d’any fa bon averany.
El mateix Grup de Recerca
Folklòrica d’Osona havia
recollit, a principis dels anys
80, el testimoni d’algunes

persones grans que encara
confeccionaven el calendari
de la ceba per predir el temps
que faria aquell any. “El meu
avi també el feia”, rememora Xevi Roviró, que des de
llavors ha volgut mantenir
aquesta tradició any rere any.
L’anomenat Parenòstic de la
ceba –deformació popular de
pronòstic i parenostre– presenta algunes variants a l’hora d’elaborar-lo. Roviró explica quina és la seva: “La nit de
Cap d’Any s’han d’agafar 12
cloves de ceba, en representació dels 12 mesos de l’any, i
s’ha de posar un pessic de sal
a cada una d’elles. Es deixen
a recer de la pluja tota la nit i
l’endemà al matí, 1 de gener,
se’n fa la lectura.” A cada clova hi haurà una mica d’aigua,
que ell recull amb una xeringa, indicant si aquell mes

serà més o menys plujós –la
sal és un element higroscòpic; és a dir, que absorbeix o
cedeix humitat de la ceba per
osmosi–. El resultat només
és vàlid per al lloc concret
on es fa l’experiment, en
aquest cas Folgueroles, “però
podria ser extensible a tota
la Plana”, apunta Roviró.
Pel que fa a la fiabilitat
d’aquest calendari popular –i
no científic–, Roviró admet
que l’experiència de tots
aquests anys ha demostrat
que és “relativa”, sobretot
quan s’analitza mes per mes.
“L’any passat, per exemple,
va anar tot un trimestre desfasat”. Sigui com sigui el món
dels calendaris populars, com
el dels pagesos, el lunar o el
natural, “encara són vius en
la cultura popular”, assegura
Roviró.

Resultats del calendari de la ceba realitzada per Xavier Roviró per aquest any
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Camprodon. La Ruta
dels Maquis. Inauguració
de la senyalització del
tram Molló-Camprodon.
Aparcament pujada a
l’ermita de Sant Antoni.
12.00.
Centelles. Inauguració
de l’exposició “Dibuixos i
pintures”, de Gerard Pagès
Sors. Sala d’exposicions Niu
del Palau (plaça Major).
18.00.
1r Festival de Música al
revés. Un parell d’arreplegats
interpretaran cançons del
revés i des del públic haureu
d’encertar de quina peça es
tracta. Tot això conduït amb
humor pel nostre estimat
Arnau Casanovas, que és com
l’Àlex Casanovas però del
segle XXI. Nau Espacial El
Triquet. 20.00.
Molló. La Ruta dels
Maquis. Inauguració de
la senyalització del tram
Molló-Camprodon. Molló.
10.00.
Ripoll. Presentació del llibre
Salvem els mots, de Jordi
Badia i Pujol. Amb l’autor.
Biblioteca Lambert Mata.
19.00.
Taradell. Hora del conte. El
cavall de les flors, amb la Cia.
Patawa. Dedicat a la Festa
dels Tonis. Cal inscripció
prèvia. Biblioteca Antoni
Pladevall i Font. 17.30.
Tonis Taradell. “Un tresor
d’olors”, taller amb el Parc de
les Olors. Can Costa Centre
Cultural. 18.15.
Vic. Inauguració de
l’exposició “Sobre la
identitat”. Fotografies
de 28 retrats de persones

de la regió parisenca de
Candelaria M. Nazar. Durant
la inauguració es projectarà
un vídeo i es farà una
performance sobre la identitat
i la visualització que en fem.
Casino de Vic. 19.00.
Dissabte 15

Centelles. Màtria. Concert
de final de gira de Gemma
Humet. Casal Francesc
Macià. 21.30.
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Gozalbo, president de
l’associació Amics de les
Homílies d’Organyà; la
persona representant de
la Diputació de Barcelona,
i Xevi Roviró, alcalde de
Folgueroles. Exterior del
Centre Cultural. 13.00.

Vic. Fem dissabte amb Ralf
Langenhorst. L’autor de
l’exposició “Amb paciència,
amb respecte” compartirà
amb vosaltres tot el que
vulgueu saber sobre el seu
treball. Galeria fotogràfica
Tres-e-u. 10.30-13.00.

Manlleu. Jornada
participativa a Manlleu. Amb
la pintada d’un mural per
la recuperació de la gestió
pública de l’aigua a Manlleu.
Amb parlaments i xocolatada
per a tothom. Prat del
Rocòdrom. 10.30.

Les millors BSO de Disney. Us
oferim un concert amb les
cançons de Disney que van
directes al cor. L’Atlàntida.
18.00.

Espectacle teatral
Shakespeare i Beckett: maleïts
bessons, de la Companyia
Teatre del Temps XXI. Amb
Esther Bové i Viqui Sanz sota
la direcció de Jordi Coca.
Teatre Municipal. 20.30.
Moià. Joventuts Musicals.
Clàssica: emergents. Concert
de piano amb Eudald Buch.
Obres de Bach i Skriabin.
Auditori Sant Josep. 18.00.

Folgueroles. Homenatge a
Ricard Torrents i Bertrana.
Glosa a càrrec de M.
Carme Bernal i estrena
del documental Ricard
Torrents, memòria viva: la
creació intel·lectual, una
producció de la Fundació
Jacint Verdaguer dirigida
per Carlota Casas i Toni
Casasses. Lectures de
l’actor Lluís Soler i
l’acompanyament musical
de Judit Muñoz, soprano,
i Hug Vilamala, pianista.
Amb les intervencions de
Joan Vilamala, vicepresident
d’Amics de Verdaguer;
Jordina Boix, directora de la
Fundació Jacint Verdaguer,
i Xevi Roviró, alcalde de
Folgueroles. Sala Mirador
del Centre Cultural. 11.30.
Inauguració del monòlit
de la Ruta de la Llengua. A
càrrec de Francesc Xavier
Vila, secretari de Política
Lingüística de la Generalitat
de Catalunya; Josep Lluís

Ripoll. Donació de sang.
Reserva hora a <donarsang.
gencat.cat>. De 10.00 a
14.00 i de 16.00 a 20.30. Sala
Eudald Graells.
Visita guiada al conjunt
monàstic de Santa Maria de
Ripoll. Amb reserva prèvia.
Conjunt monàstic Santa
Maria de Ripoll. 12.00.
Taradell. Tonis Taradell.
11.00, plaça de les Eres,
visita guiada “Les aromes
de Taradell”, al Parc de les
Olors. 16.00, Can Costa, taula
rodona sobre tracció animal.
17.00, Can Costa, presentació
i pregó de la Festa dels
Tonis. 18.00, jardins de Can
Costa, encesa de les fogueres
de Sant Antoni i Tast del
Porc. 19.00, Can Costa,
inauguració de l’exposició
sobre tracció animal.
Tona. Teatre Perfectes
desconeguts. Amb Tona’78
Talia. Dirigida per Ester
Riera. A partir de 12 anys.
Sala La Canal. 22.00.

Poetes i músics per la
República. “L’Octubre, ni
presos ni exiliats: República
Catalana. Persistir en la
Paraula del Poble”. Amb
diverses intervencions. En
homenatge a Jordi Turull,
que hi serà present. Temple
Romà. 18.00.
Diumenge 16

Ripoll. Visita guiada al
conjunt monàstic de Santa
Maria de Ripoll. Amb reserva
prèvia. Conjunt monàstic
Santa Maria de Ripoll. 12.00.
Taradell. Tonis Taradell.
9.00, Espai 1 d’Octubre,
esmorzar per als participants
al passant dels Tres Tombs.
10.30, ajuntament, recepció
de les autoritats. 11.30,
església parroquial Sant
Genís, ofici solemne a Sant
Antoni Abat. 12.00, davant
de l’església, benedicció i
passant dels Tres Tombs.

Ballada de sardanes. Amb la
Cobla Mil·lenària. Can Costa
Centre Cultural. 17.00.
Tona. Teatre Perfectes
desconeguts. Amb Tona’78
Talia. Dirigida per Ester
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Riera. A partir de 12 anys.
Sala La Canal. 18.00.
Torelló. Teatre Clito Mestres.
La companyia local SSS...
Teatre estrena el muntatge
Clito Mestres a partir d’un
monòleg de Montserrat
Roig. Interpretat per Montse
Arqués i dirigit per Ester
Basagaña. Teatre Cirvianum.
18.00.
Vic. La llegenda de Nadal en
família. Què van descobrir
els tres reis savis d’Orient?
Què va somiar Josep? Per què
tenen ales els àngels? Amb
aquesta visita coneixerem
l’origen de la tradició de
Nadal i els Reis i donarem
resposta a aquestes i d’altres
preguntes. Davant d’un
frontal d’altar romànic les
figures dels personatges del
pessebre prendran vida. Per
a infants a partir de 3 anys.
Amb reserva prèvia. Museu
Episcopal. 10.30.
Visita guiada dels
diumenges. “Laura a la ciutat
dels sants”, un recorregut per
la novel·la de Miquel Llor
amb lectura d’una selecció
de fragments. A càrrec de
l’Associació Vic Informadors.
Amb reserva prèvia. Oficina
de Turisme. 11.30.
Visita guiada. Una proposta
que ens permet descobrir
inscripcions i missatges que
guarden les nostres façanes.
Aquesta ruta permet veure
detalls que segurament ens
passen inadvertits quan
passem per davant d’alguns
edificis i que ens parlen de
fets i realitats desaparegudes
o de curiositats del passat.
Cal reservar plaça. Plaça Sant
Felip. 12.00.
Grans Concerts Vic 21-22.
17.00, xerrada divulgativa a
l’entorn del concert a càrrec
de Núria Ayats, musicòloga
i professora de violí. 18.00,
concert de Cosmos Quartet
& A. Tomàs. Un dels quartets
catalans més destacats amb
un convidat d’excepció.
L’Atlàntida. 18.00.
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EXPOSICIONS
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:

presentades al XL Concurs de
Pintura Ràpida. Horari: de dijous
a diumenge de 18.00 a 20.00. Fins al
30 de gener.

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició
de quadres i dibuixos en format
digital de l’artista Cesc Sarri.
Horari: el de la biblioteca. Fins al 31
de gener.

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

BERNAT CEDÓ

dissabtes, diumenges i festius

Olost

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

Quim Espona amb la seva exposició “Bocinalles”, al Temple Romà de Vic

17.00 a 19.00. Fins al 31 de gener.

Queralbs

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

de 10.00 a 14.00.

Roda de Ter
Centelles

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

Biblioteca Bac de Roda.
Exposició de dibuixos i pintures
de Nazari Raurell. Horari: el de la
biblioteca. Fins al 15 de gener.

a 20.00 i festius de 12.00 a 14.00 i de

Centre d’Art El Marçó Vell.
Sala de paleontologia i selecció
del patrimoni pictòric. Horari:
dissabtes de 18.00 a 20.00 i

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,

MARC CARGOL

18.00 a 20.00. Fins al 16 de gener.

Pep Admetlla davant una mostra de l’exposició “Apunts d’anatomia”, al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses

diumenges i festius de 10.30 a 13.30.

diumenges i festius de 12.00 a 14.00 i
de 18.00 a 20.00 (obert amb exposició
temporal).

Sala d’exposicions Niu del
Palau. Exposició “Dibuixos i
pintures”, de Gerard Pagès Sors.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició
“Apunts d’anatomia”, de Pep
Admetlla. Horari: de dilluns a
dissabte de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a

Horari: dissabtes de 18.00 a 20.00 i

19.00 i diumenges de 10.00 a 14.00.

festius de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a

Fins al 6 de març.

20.00. Fins al 30 de gener.

Sant Julià de Vilatorta

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

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

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

Ca l’Anglada. Exposició “El
futbol a Vilatorta”, amb motiu
dels 90 anys del CF Sant Julià.
Horari: tots els dies excepte dijous de
10.00 a 13.00.
BERNAT CEDÓ

Gurb

Sant Pere de Torelló

Centre parroquial. Exposició
de pessebres. Horari: dissabtes de

Detall de l’exposició “Una caixa, un territori”, al Museu del Ter de Manlleu

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

Col·legi d’Aparelladors de Vic.
Exposició “Sotaboscos”, d’Empar
Barcons i Jordi Vilaregut. Horari:

dilluns a dijous de 16.00 a 20.00. Fins

dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a

Galeria Tres-e-u. Exposició
“Amb paciència-amb
respecte”, fotografies de Ralf
Langenhorst. Horari: dilluns,

al 31 de gener.

13.00 i dimarts i dimecres de 15.00 a

dimecres i divendres de 17.00 a

17.00. Fins al 27 de gener.

20.00 i dimarts, dijous i dissabte de

Can Costa Centre Cultural.
Exposició “Tracció animal
moderna”, de l’Associació
Catalana de Tracció Animal, que
explicarà el seu treball, mostrarà
eines de l’associació i ensenyarà
el vessant de nous carruatges i
mètodes de treball. Horari: dilluns,

Casino de Vic. Exposició
“Sobre la identitat”, fotografies
de 28 retrats de persones de
la regió parisenca fets per
Candelaria M. Nazar. Horari:

dimecres, dijous i divendres de 9.00 a

Vic

10.00 a 13.00. Es pot visitat fins al
26 de gener.

de dilluns a diumenge de 17.30 a

Espai Vernis de la UVic-UCC.
Exposició “#MiremelPassat
#Esports”, de la Diputació de
Barcelona, per commemorar els
20 anys dels estudis de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport de
la UVic-UCC. Horari: de dilluns a

00.00 i dissabtes i diumenges d’11.00

20.30. Es pot visitar fins al 6 de

divendres de 8.00 a 20.00. Fins al 24

L’exposició es pot visitar fins al 30

a 00.00. Fins al 23 de gener.

març.

de febrer.

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.
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Pau Herreros Arcarons. Torelló
Alguer Carrera Codina. Calldetenes
Enoch Oghosa Agho. Vic
Enzo Fuertes Jarillo. Torelló
Lluna Arcos Trias. Torelló
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Si voleu publicar
el nom dels vostres
fills en aquest apartat
truqueu al
tel. 93 889 49 49
o bé envieu
un correu a:
agenda@vic.el9nou.com

Julieta Sentís Morera. Ripoll
Grau Fuente Viñas. Ripoll

Santoral

Quirzet l’homenet

Farmàcies
Vic

Divendres, 14

Sant Fèlix de Nola

✚URGELL
Rbla. Hospital, 18 | dia 14

Sol: h 08.19 i 17.42

✚EURAS

Dissabte, 15

C. Tagamanent, 1 | dia 15

Sant Pau

✚ATLÀNTIDA

Sol: h 08.19 i 17.43

C. Montserrat, 11 | dia 16

Diumenge, 16

Roda de Ter

Sant Marcel

✚CASES NOVES

Sol: h 08.18 i 17.44

C. Sant Josep, 4 | dies 14 i 15

Dilluns, 17

matí

Sant Antoni el Gran

✚DEL TER

Sol: h 08.18 i 17.45

Pl. Verdaguer, 1 | dia 15 tarda

Dimarts, 18

St. Quirze de Besora

Santa Margarida

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 14 i 15

Sol: h 08.17 i 17.47
Dimecres, 19

Tona

Santa Marta

✚FABRÉ

Sol: h 08.17 i 17.48

C. Barcelona, 2 | dies 14, 15
i 16

Dijous, 20

Sant Sebastià

Torelló

Sol: h 08.16 i 17.51

✚ESTUDIS
C. Anselm Clavé, 2 | dia 14
✚NOFRE
C. Manlleu, 31 | dies 15 i 16

Defuncions
Alfonso Duran Leonart. 93 anys. Manlleu
Ramon Parramon Serra. 95 anys. Tona/Vic
Lluís Solà Molist. 93 anys. Vic
Elvira Serratosa Prims. 93 anys. Vic/Les Masies de Voltregà
Juliana Hernández Hidalgo. 94 anys. Vic/Sta. Coloma Gramenet
Maria Dolors Mariné Figueras. 79 anys. Vic
Mercedes Sánchez Jiménez. 93 anys. Vic
Lluís Mariné Castellà. 88 anys. Vic
Pere Gisbert Vivet. 98 anys. Vic/Gurb
Francisco Segura Baena. 90 anys. Vic/Centelles
Miquel Cabanas Darnés. 76 anys. Vic/L’Esquirol
Evangelista Reinon Garcia. 46 anys. Seva/Vic
Juan Antonio Ruiz del Rio. 62 anys. Vic/Terrassa
Francisco Esteban González. 78 anys. Vic
Manel Tudela Valle. 86 anys. Vic/Premià de Mar
Roser Crespiera Quintana. 97 anys. Balsareny/Manlleu
Pere Escobar Cabanillas. 80 anys. Vic
Antònia Rifà Gubieras. 92 anys. Vic
Carme Bach Casanovas. 88 anys. Vic
Ramon Juvany Blanch. 60 anys. Sta. Eulàlia de Riuprimer/Vic
Ramon Vila Carbonell. 90 anys. Vic
Dani Sánchez Latorre. 72 anys. Vic
Pura Tarradellas Puig. 75 anys. Vic
Amado Abella Portusach. 84 anys. Vic
Teresa de Blas Barrabés. 84 anys. Vic/Barcelona
Josep Codinach Parés. 86 anys. Vic/Gurb
Carme Membrives Garcia. 63 anys. Gurb/Vic
Florentina Miralpeix Suriñach. 91 anys. Tona/Vic
Francisca Pujols Solà. 95 anys. Balenyà/Vic

Lluís Bach Rifà. 65 anys. Sant Miquel de Balenyà
Consol Roca Comerma. 88 anys. Tona
Cristina Erra Serrabasa. 87 anys. Taradell
Pere Soler Portet. 93 anys. Santa Eugènia de Berga
Josefa Contreras Jiménez. 93 anys. Sant Hipòlit de Voltregà
Cristòfol Raïch Trilla. 69 anys. Torelló
Pura Garcia Pedrosa. 85 anys. Torelló
Daniel Cárdenas Sala. 34 anys. Torelló
Maria Codinachs Riera. 86 anys. Torelló
Lluís Pigallem Toneu. 90 anys. Torelló
Montserrat Bosch Feixas. 87 anys. Torelló
Josep Casas Sala. 68 anys. Torelló
Carmen Díaz Ruiz. 78 anys. Sant Quirze de Besora
Maria Domènech Fornés. 95 anys. Sant Pere de Torelló
Carles Toneu Puig. 66 anys. Sant Hipòlit de Voltregà
Joan Rovira Suriñach. 85 anys. Torelló
Dominga Navas Moreno. 94 anys. Torelló
Isabel Benítez Burgos. 81 anys. Torelló
Joan Bassagaña Cuadras. 91 anys. Vinyoles (Masies de Voltregà)
Rosa Pedragosa Xandri. 87 anys. Sant Feliu Sasserra
Joan Borralleras Fusté. 85 anys. Prats de Lluçanès
Montserrat Piniella Bach. 93 anys. Prats de Lluçanès
Jordi Salgueda Prat. 89 anys. Ripoll
Maria Tubau Sala. 99 anys. Vilallonga de Ter
Josep Pons Basagaña. 94 anys. Campdevànol
Ventura Puig Carrés. 88 anys. Ripoll
Ciscu Isern Xarlas. 84 anys. Llanars
Manuela Blanco Alonso. 84 anys. Camprodon
Jesús Pozas Álvarez. 72 anys. Campdevànol
Antonio Picola Pujol. 88 anys. Sant Joan de les Abadesses

Manlleu
✚MARTA
Av. Roma, 100-102 | dia 14
✚ESPONA
Pg. Sant Joan, 115 | dies 15 i 16
Olost
✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 14 i
15 matí
Prats de Lluçanès
✚VIVER
C. Major, 35 | dies 15 matí i
16 matí
Sant Bartomeu del Grau
✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 15 matí
Ripoll
✚RIU
Pl. Gran, 24 | dia 14
✚CABALLERIA
Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies
15 i 16
Sant Joan de les Abadesses
✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 14,
15 i 16
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Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Divendres

Diumenge

Dissabte

Assolellat

Parcialment cobert

Ripoll

Ennuvolat

Ripoll

Ripoll

Pluja

Ruixats

Vic

Vic

Vic

Plugims
8.17 am

8.17 am

5.41 pm

5.42 pm

5.43 pm

Previsió divendres

Ambient de rigorós hivern tant aquest
divendres com el cap de setmana. Continua
l’anticicló sobre nostre, amb cel serè i bona
visibilitat. Només cal destacar els bancs de
boires que es formaran a les fondalades. Les
temperatures es posaran sota zero al matí
arreu.

... aquesta setmana
Temperatures
Població

Dia

Mín.

Els Munts Guilleries

07-Gen.

-1,7

Gombrèn

07-Gen.

Gurb “El Serrat”

Les imatges dels lectors

Continuarà l’ambient assolellat als punts
més alts i amb contrast tèrmic entre el matí
i les hores centrals del dia. Les boires seran
les protagonistes als llocs de sempre, algunes
gebradores. De cara a la tarda vespre poden
créixer nuvolades al Pirineu. Les temperatures
baixaran un grau. Ambient fred al llarg del dia.

eltemps@vic.el9nou.com

Pluja
Dia

Màx.

Litres

11-Gen.

10,8

0,2

-4,3

07-Gen.

11,8

3,2

06-Gen.

-6,7

11-Gen.

12,8

0,4

L’Avenc

06-Gen.

-1,1

11-Gen.

9,3

0,8

Malla

06-Gen.

-7,2

09-Gen.

12,8

2

Muntanyola

06-Gen.

-0,6

11-Gen.

9,4

7

Ripoll

06-Gen.

-6,4

11-Gen.

11,7

1,9

St.Pau de Segúries

06-Gen.

-7,9

11-Gen.

10,1

1,6

Sta.Eulàlia Riuprim.

06-Gen.

-6,2

09-Gen.

11,1

5

Taradell Nord

06-Gen.

-6,7

11-Gen.

12,6

0,8

Ulldeter

06-Gen.

-11,4

10-Gen.

1,2

47,2

Vic

06-Gen.

-6,9

09-Gen.

11,8

1,2

Viladrau

07-Gen.

-5,3

11-Gen.

11,1

1

#ElTemps per Compartir

Josep m. costa

Vent

Previsió diumenge

agrupació meteorològica d’osona

Neu

Pocs canvis. Es mantindrà el temps anticiclònic, amb cel serè i bona visibilitat excepte a les fondalades, que podrien continuar
les boires fins a mig matí. Cal destacar les
inversions tèrmiques entre els punts més
alts i les fondalades. Les temperatures
pujaran lleugerament.

MARIA ÀNGELS ROVIRÓ

Boira

Previsió dissabte

CARME MOLIST

Tempesta
elèctrica

8.18 am

EL 9 NOU
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Dr. Oriol Parés

OFTALMOLOGIA

Vic PAsseig
Anàlisis clíniques
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte
de 8.00 a 13.00
Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

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

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

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

edema limfàtic, úlceres...
CONCERT AMB MÚTUES
Vic - Bayés Consultori

Tel. 93 889 22 29

Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica

Tel. 93 881 65 00

Manlleu - Centre Mèdic Manlleu

Tel. 93 851 41 11

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

Cuidem la nostra
salut mental
ens aGrada Cuidar-nos: tenir Cura del nostre Cos, estar en Forma,
Veure’ns BÉ... Quan Ho Fem GaireBÉ semPre Pensem en la nostra
Part orGÀniCa o en el nostre asPeCte FÍsiC i moltes VeGades no
som ConsCients Que, sense saBer-Ho, tamBÉ estem Vetllant Per la
nostra salut mental, soVint sense donar-Hi la imPortÀnCia Que tÉ.
aVui, i tenint molt Present els moments VisCuts els darrers mesos,
Volem Parlar de Com Cuidar la nostra salut mental.

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

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

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

Horaris i rutines

Tenir definits els horaris de son i vigília ens fa entrar en harmonia i tenir
l’energia suficient per afrontar les tasques que ens esperen quan ens
llevem. El cos està programat per dormir de nit i estar despert durant el
dia per fer activitats.
Cal tenir una rutina a l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, intentant evitar
grans canvis d’horaris.
Quan posem els peus a terra, cal parar un moment i sempre és bo
tenir un pensament positiu, perquè encara que passem per moments
complicats, de cada dia en podem treure un somriure, una bona notícia,
una abraçada, complicitat amb companys, solidaritat…

Alimentació

La dieta ha de ser variada i ha d’incloure els
diferents grups alimentaris.
Per acompanyar els àpats, cal hidratar-se
bé i sempre és millor l’opció de l’aigua que
qualsevol beguda gasificada o amb alcohol.
L’aigua és necessària per al nostre organisme
i facilita les nostres digestions, per trobar-nos
bé cal pair correctament.
Per evitar comprar aliments poc recomanats,
us aconsellem fer la llista de la compra a casa i
així evitarem comprar pels ulls.

UROLOGIA
J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg
UROLOGIA GENERAL I INFANTIL
HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com
Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56
C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

Exercici

Sovint, i més actualment, ens podem sentir més nerviosos o fins i tot
angoixats. Gestionar aquestes emocions que poden ser desagradables
no és difícil si activem el nostre cos. Fent exercici descarreguem energia
i ens carreguem de bones sensacions, posem el nostre organisme actiu
i el seu funcionament millora.
Quan fem exercici alliberem hormones com la serotonina, la dopamina
o les endorfines; elles són molt importants perquè ens proporcionen
felicitat, eufòria, i el control de l’ansietat i l’estrès.
Què podem fer:
Activitat física: és qualsevol forma de moviment
corporal voluntari.
Exercici físic: és quan planifiquem l’activitat
física, l’organitzem i es repeteix amb l’objectiu de
millorar. Podem pensar en esports individuals o
en grup.
Què ens aporta:
Augmenta la sensació de benestar i redueix l’estrès mental.
Augmenta l’autoestima.
Redueix el grau d’agressivitat, d’irritabilitat i angoixa.
Redueix el grau d’ansietat i depressió.
Ajuda a gestionar l’estrès i els estats de tensió.
Ajuda a relaxar-nos.
Ajuda a modificar els hàbits com el tabac o el consum d’alcohol.
Millora el ritme de son.
Serveix per socialitzar.
Genera valors i aptituds positives i ajuda a superar adversitats.

Relacions socials

I per finalitzar, no podem oblidar que la salut mental també està vinculada
a les relacions socials, no cal tenir molts amics, ens cal algú amb qui
parlar, amb qui poder expressar allò que sentim, patim, gaudim… allò
que ens fa sentir i que quan ho compartim fem que ens sigui més fàcil
viure-ho.

GUIA MÈDICA

93 889 49 49

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

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

www.synlab.es

o també podeu trucar al

681 15 42 12

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

REStAuRANt

4 CARREtERES

Bar - Restaurant - Habitacions

     


 

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

Vols ser-hi?

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

GUIA GASTRONÒMICA

Tel. 93 889 49 49
Restaurant:
Obert de dilluns
a diumenge:
Menú diari 15E
Cap de setmana
25E

Des de 1992
C. de la Riera, 13

Cafeteria:

Menús de dilluns
a diumenge

Tel. 93 889 52 71
Vic

www.elcaliuvic.com
guia de serveis

• Servei de
guardamobles
• Especialistes
en muntatge i
desmuntatge
de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Nau
de
lloguer
a
MaNlleu

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

visita sense Compromís

Av. Països Catalans, 5 B - VIC

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
93 857 11 53
www.desguaceslagleva.com
93 857 06 10
Botiga on-line
Fax 93 850 24 70

Equipada per realitzar activitats dedicades a
l’ensenyament:
· Música - dansa - gimnàs - acadèmia, etc.
· Planta baixa de 373m2 i patí exterior de 59m2.
· Dues aules aïllades acústicament.
· Sala diàfana (d’actes).
· Lavabos segons normativa (home i dona per separat).
· Aire calent a totes les dependències.

Declaració anual de
nitrogen (DAN)

Compro
pisos i Cases
a osona

Tel. 93 854 11 69

joan 617 28 08 50

www.girbauconsuůƟng.com
girbau@girbauconsuůƟng.com

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Interessats truqueu al 639 31 85 23
o ignasisantigosa@gmail.com

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

DESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

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

Tel. 93 886 24 78

www.terricabras.cat

ClassifiCats
serveis

Detectius Privats. Pagès i Gassó. Investigacions familiars,
laborals i mercantils. Control
de menors. Tel. 93 883 28 33.
treball
Personal Ajuntament de Vic.

Procés de selecció de 2 places
d’investigador/a d’innovació
social digital. La informació
de la convocatòria està penjada
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vic seuelectronica.
vic.cat. Les instàncies per participar en aquest procés selectiu
les podeu presentar a la mateixa fins al 24.01.2022. Informació: Departament de Recursos
Humans. Tel. 93 886 21 00 /
rrhh@vic.cat

Falta oficial/a de perruqueria i estètica amb experiència.
Truqueu al tel. 696 45 75 45.
Restaurant de Vic necessita
cuiner. Interessats truqueu al
680 23 97 78.
Es necessita carnissera amb
experiència. Interessades truqueu al 93 812 20 92.
Comercial Veterinària de Vic

necessita incorporar un/una
farmacèutic/a en dedicació
exclusiva. Possibilitat horària,
entre 6 i 8 hores diàries, de
dilluns a divendres. Es requereix: títol de llicenciat/llicenciada en Farmàcia. No es necessita experiència. Formació a
càrrec de l’empresa. Envieu
currículum a treball@vic.
el9nou.com indicant la referència 99-189.

Òptica de l’Ambulatori necessita òptic/a optometrista o àudioprotètic per incorporar al seu
equip. Horari de dilluns a divendres. Interessats envieu CV a:
info@opticaambulatori.com
vendes
Venc persianes d’alumini i
plàstic. Noves de totes mides i
colors. Tel. 93 859 24 20.

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

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

I a més, si vols, pots
carregar-hi una foto!
*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

LA GUIA
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LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA
Divendres 14
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Informatiu.
9.00 TERRITORI 17. Magazín.
Presenta: Isaac Moreno i Jordi
Sunyer.
12.00 TORN DE TARDA. Magazín. Presenta: Clàudia Dinarès.
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
13.30 GAUDEIX LA FESTA. Cultura popular.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Natàlia Peix.
14.30 LA PORTERIA. Esports.
Presenta: Pitu Abril.
15.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
16.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Natàlia Peix.
16.30 FET A MIDA. Magazín.
Presenta: Vanessa Raja i Pere
Puig.
18.30 TORN DE TARDA. Magazín. Presenta: Clàudia Dinarès.
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. Presenta: Marc Rodríguez.
20.00 TORN DE TARDA.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Meritxell Garriga.
21.00 ... I BONA LLETRA. Espai
d’entrevistes. Presenta: Natàlia
Peix.
22.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema. Presenta: Pitu
Anaya.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 SALA 9. Cinema. Sempre
fa bon temps.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 CONNECTI.CAT.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9
NOU, agenda d’actes i moviment
demogràfic d’Osona.

Dissabte 15
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 TEMPS AFEGIT.
8.30 EL 9 INFORMATIU.
9.00 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
10.00 GAUDEIX LA FESTA. Cultura popular.
10.30 QUATRE PARAULES. Llibres i literatura. Presenta: Jordi
Vilarrodà.
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 LA TRAMOIA. Arts escèniques. Presenta: Jordi Sunyer.
12.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
13.00 AVENTURA’T. Esports
d’Aventura.
13.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema. Presenta: Pitu
Anaya.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona.
14.30 ... I BONA LLETRA. Espai
d’entrevistes. Presenta: Natàlia
Peix.
15.30 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
16.30 THE WEEKLY MAG.
Magazín en anglès. Presenta:
Marcela Topor.
18.00 EN JOC. Esports.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
Informatiu. Presenta: Meritxell
Garriga.
21.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
21.30 QUINA CANALLA!. Entreteniment.
22.00 DE SOL A SOL. Sector
primari.
22.30 RICARD TORRENTS,
MEMÒRIA VIVA. Documental.
23.30 ... I BONA LLETRA. Espai
d’entrevistes. Presenta: Natàlia
Peix.
0.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
1.00 GAUDEIX LA FESTA.

1.30 AVENTURA’T.
2.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Diumenge 16
6.00 TORN DE TARDA.
8.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
9.00 GAUDEIX LA FESTA. Cultura popular.
9.30 AVENTURA’T. Esports
d’aventura.
10.00 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
11.00 MISSA DE MONTSERRAT.
Missa conventual des de l’abadia
de Montserrat. En directe.
12.25 EN JOC. Futbol.
14.45 CAMINS DE L’EIX. Divulgatiu. El Lluçanès.
15.00 QUATRE PARAULES. Llibres i literatura. Presenta: Jordi
Vilarrodà.
15.30 EN JOC. Esports.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
Informatiu. Presenta: Meritxell
Garriga.
21.00 DES DEL CAMPANAR.
Divulgatiu. Sant Vicenç de Torelló.
21.30 EL NOU TEMPS DEL
PICÓ. Meteorologia. Presenta:
Alfred Picó i Laura Ribes.
22.15 TELÓ DE FONS. Arts escèniques.
22.45 CAMINS DE L’EIX. Divulgatiu. El Lluçanès.
23.00 RICARD TORRENTS,
MEMÒRIA VIVA. Documental.
0.00 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
1.00 QUATRE PARAULES. Llibres i literatura. Presenta: Jordi
Vilarrodà.
1.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
2.00 AVENTURA’T. Esports
d’Aventura.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.

Un governador civil
franquista, Verne i Serrat
Van servir de res els governadors civils franquistes
que hi havia escampats per
Catalunya? Doncs n’hi ha un
que es veu que sí. El de Girona. Ni que fos
indirectament, gràcies a ell avui es pot llegir
El país de les pells de Jules Verne en català.
Tot plegat ho vam descobrir dimarts a un
Quatre paraules imprescindible amb el geòleg i exrector de la Universitat de Vic David
Serrat de convidat. Resulta que quan era
menut, el governador li va regalar la versió
castellana de l’obra de Verne “com a premi
per ser un dels alumnes que havia destacat
més aquell curs”. Serrat de seguida va llegir
la novel·la “però fins molt més tard no la vaig
interpretar bé”. Com de tard? Doncs unes
quantes dècades després, quan del gover-

Victòria Alsina,
a ‘... i bona lletra’
Natàlia Peix entrevista
Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i
Transparència, i Clara
Prats, investigadora
del Grup de Recerca en
Biologia Computacional
de la UPC.
... i bona lletra
dv., 21.00 ; ds., 14.30

“Sempre fa bon
temps”, a ‘Sala 9’
Comèdia musical dirigida
per Stanley Donen i Gene
Kelly ambientada a la
Segona Guerra Mundial,
amb dues nominacions als
Oscars.
Sala 9
divendres, 23.00

‘Ricard Torrents,
memòria viva’
Documental produït
per la Fundació Jacint
Verdaguer que pretén
ser un viatge de descoberta i d’homenatge al
pensament, l’obra i la
trajectòria vital de Ricard
Torrents.
Ricard Torrents, memòria viva
dissabte, 22.30

Practica anglès
amb ‘The Weekly
Mag’
Marcela Topor presenta
aquest magazín en anglès
i subtitulat en català cada
dissabte a la tarda, amb
entrevistes d’actualitat i
reportatges.
The Weekly Mag
dissabte, 16.30

EL FORAT DEL 9

Jordi
Sunyer
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nador ja no se’n cantava ni gall ni gallina:
“Quan em vaig jubilar de rector de la universitat em vaig agafar un temps sabàtic i vaig
tornar a llegir aquella novel·la.” Serrat hi va
trobar moltes gambes –és evident que qui
havia adaptat la novel·la a l’espanyol no en
tenia ni idea de geologia, i menys àrtica– i va
decidir traduir la novel·la correctament des
de l’original francès per tenir-ne una versió
com cal en català. Aquella feina “em va atrapar”, reconeix Serrat, que alhora al·lucinava
amb els coneixements de Jules Verne, que
situa la novel·la al pol nord “citant fins a
58 espècies de flora i fauna específiques
de la tundra àrtica” quan no hi havia anat
mai. D’on va treure aquests coneixements si
tampoc hi havia internet? Serrat no té la resposta però nosaltres sí: Verne tenia de veí un
avantpassat del governador civil de Girona
que li havia regalat un llibre sobre l’àrtic.

Les notícies del
cap de setmana
Meritxell Garriga (a la
foto) presenta l’informatiu
dels caps de setmana de
La Xarxa, recollint tota
l’actualitat de dissabte i
diumenge.
Nex cap de setmana
dissabte i diumenge, 20.30

Meteorologia,
a ‘El nou temps
del Picó’
El meteoròleg Alfred
Rodríguez Picó i la periodista Laura Ribes presenten El nou temps del Picó,
una forma diferent d’acostar-se a la meteorologia.
El nou temps del Picó
diumenge, 21.30

8 420565 256209

LA CONTRA
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‘IL MONDO’
Doncs això,
que el món
no s’ha aturat mai ni un
segon. I després de la nit
ve el dia. I el
dia arribarà.

Oh!, el món.
Jimmy Fontana va cantar
a l’evidència amb una cançó
optimista. Perquè, evidentment, és cert que després
de la nit, sempre ve el dia
però no sempre el nou dia
és millor que la nit que hem
deixat enrere. I menys últi-

mament. L’esperem lluminós
i bonic però massa sovint
s’aixeca gris i merdós. És
per això que entenc l’hàbit
d’arrencar els anys que anem
sumant amb una allau de
bons desitjos.
M’imagino que milers
de persones heu desitjat
que s’allunyi la pandèmia.
O, si més no, que la covid
passi a ser una grip. Que el
Barça torni a ser gran i la
llum baixi de preu. Que els
independentistes deixin de
barallar-se i que s’impulsi
una comissió d’investigació

No tinc la
fórmula, però
intueixo que és
més intel·ligent
fer-nos els sords
i fer, sempre, el
que ens sembli
per aclarir la implicació de
les clavegueres de l’Estat
espanyol en l’atemptat de la

Rambla de Barcelona del 17
d’agost de 2017. I m’imagino que també heu desitjat
que la vida sigui més barata
i assumible. Que Twitter
desaparegui o que els haters
callin per sempre. O que tingueu més temps per a vosaltres i que les xarxes socials
no us esclavitzin.
I estic convençut que
milers de persones heu
pronunciat la frase estrella
del segle XXI: “Aquest any,
sí! Aquest any faré esport.”
Aquest any aniré al gimnàs.
O caminaré 10.000 passos

diaris. O aniré a córrer mitja horeta cada dia, malgrat
l’instint gandul que acompanya la nostra espècie ens
aclofi al sofà i ens faci sentir
bé quan descansem per no
malgastar energia. I és que el
cos és savi i en gastem molta,
d’energia, només per viure i
pensar, que desgasta molt. I
és que el cervell consumeix
entre el 20% i el 25% de la
nostra despesa calòrica.
I no sé si és perquè descansem poc però rumiem poc
o malament. I davant l’atac
frontal de l’espanyolisme
ranci, que vol aniquilar sense
miraments la nostra llengua,
entrem a la discussió i als
debats estèrils. I contribuïm
a fer que la pilota es faci
grossa, a la magnificació
d’un conflicte lingüístic inexistent. I això és el que ells
desitgen: escampar la merda
que els convé, amb la denúncia del 25% del castellà a l’escola de Canet de Mar o amb
el blat de l’Atrapa’m, si pots.
Jo no tinc la fórmula màgica però intueixo que seria
molt més intel·ligent fer-nos
els sords i fer, sempre, el
que ens sembli. I, mentre
ells criden, que la nostra
resistència sorda desactivi
el megàfon. Perquè, potser
així, en aquest món que no
s’atura, després de la nit sí
que arribarà un nou dia molt
més lluminós i bonic en què
els catalans puguem viure
convençuts que la nostra
llengua, com el blat, és a la
saca i ben lligada.
Eloi Vila

Cromos

Senglar

Vara

Fred

Congelats

S’ha fet viral el vídeo d’un porc senglar passejant per la carretera de
Ribes de Ripoll, al costat de l’escola
Vedruna. Aquests animals cada cop
estan més civilitzats. Se li ha de reconèixer que anava per on li tocava, per
la vorera. Ja només falta que els ensenyem a respectar els semàfors.

A Montesquiu hi va haver relleu a
l’alcaldia. Tot i que molts plens tornen a ser virtuals per la sisena onada
de la covid, Nuri Soler va poder fer-se
la foto amb la vara d’alcaldessa. Es
veu que a Montesquiu no en tenen
una, de vara, en tenen set. Una per a
cada regidor. Així no es barallen.

Dijous els termòmetres a Osona van
registrar temperatures de fins a 8
graus sota zero en algun municipi. Es
van veure imatges de postal de la forta gebrada i gent queixant-se del fred
que feia. I fa quatre dies que posàvem
el crit al cel perquè feia més calor de
la que tocava. No estem mai contents.

ERC i la CUP van presentar aquest
dijous l’acord a què han arribat per
aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Torelló. Ho van fer a la sala
de plens, que feia dos mesos que no
s’obria. Feia un fred que pelava. És
una tàctica perquè els periodistes,
congelats, no facin gaires preguntes?
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Redacció
Clàudia Dinarès / Guillem Freixa / Arnau Jaumira / Natàlia Peix
Guillem Rico / Jordi Sunyer
Correctora Cristina Anfruns
Informàtica i producció Jordi Soler
Publicitat edicions Rosa Serra
Publicitat Lourdes Coma / Jordi Roca
Màrqueting Teresa Molas
Administració Esperança Polvillo
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